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RAPORT PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE  

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ VASLUI  

 

AN 2022 

 

Direcţia de Sănătate Publică Județeană Vaslui, serviciu public deconcentrat al Ministerului 

Sănătăţii cu personalitate juridică, pune în aplicare politica şi programele naţionale de sănătate pe plan 

local, identifică problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi implementează acţiuni 

locale de sănătate publică. 

Direcţia de Sănătate Publică Județeană Vaslui este organizată și funcţionează, în conformitate cu 

prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare 

și funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. 

Direcţia de Sănătate Publică Județeană Vaslui îşi desfăşoară activitatea în 3 locaţii, astfel: 

- Imobil situat în Vaslui, str. Republicii, bl. 367, sc. E&F, în care funcţionează administraţia şi parte 

dintre birourile şi compartimentele instituţiei; 

- Imobil situat în Vaslui, str. M-şal C-tin Prezan, nr. 20, în care funcţionează Departamanetul de 

supraveghere în sănătate publică, Medicina Muncii, Igiena Şcolară, laboratoarele de Microbiologie, 

Chimie sanitară şi Toxicologie; 

- Imobil situat în Vaslui, str. Republicii, bl. 357, în care funcţionează Laboratorul de Biologie 

Moleculară, Compartimentul Evaluarea factorilor de risc din mediul de viață şi muncă – Igiena 

mediului şi Igiena alimentației, precum  şi Compartimentul Promovarea şi Evaluarea Sănătății. 

 Pentru punerea în aplicare a politicii de sănătate publică la nivel local, Direcţia de Sănătate 

Publică Județeană Vaslui şi-a desfăşurat activitatea pe următoarele domenii de activitate: 

 

                                         ROMÂNIA 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ VASLUI 

Strada Republicii, Bl  367, sc. E & F, Vaslui, România 

 Telefon 0235312455; 0371332599    Fax 0235317351 

e-mail: secretariat@dspvs.ro 
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COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

 

 

 Managementul resurselor umane din cadrul aparatului propriu constă în gestionarea, evaluarea şi 

supervizarea activităţii profesionale a angajaţilor. Direcţia de Sănătate Publică Vaslui are aprobate în 

structura organizatorică un număr total de 120,5 posturi, din care: 

-  54 funcţii publice (22 posturi vacante şi 32 posturi ocupate, din care 30 cu studii superioare și 2 

cu  studii medii); 

- 66,5 posturi personal contractual (19 posturi vacante şi 47,5 posturi ocupate, din care  18 cu 

studii superioare şi 29,5 cu studii medii). 

 

Activităţi desfăşurate în anul 2022:  

1. Aplicarea procedurilor de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor 

publice, a posturilor contractuale din cadrul aparatului propriu al instituţiei, precum şi a posturilor 

de personal medico-sanitar din unităţile sanitare publice din judeţ; 

2. La nivelul aparatului propriu al instituţiei au  fost organizate și desfǎșurate procedurile de 

ocupare prin recrutare pentru  16 funcţii publice vacante şi 17,5 posturi contractuale vacante şi 

temporar vacante, astfel: 

• 1 funcţie publică de conducere vacantǎ de şef Serviciu Control în sănătate publică (2 sesiuni 

de recrutare); 

• 2 funcții publice vacante de consilier superior; 

• 1 funcţie publică vacantă de consilier achiziţii publice superior; 

• 2 funcţii publice vacante de consilier principal; 

• 1 funcție publicǎ vacantǎ de auditor principal; 

• 1 funcţie publică vacantă de consilier debutant; 

• 1 funcţie publică vacantă de referent asistent; 

• 1 funcţie publică vacantă de inspector superior ; 

• 2 funcţii publice de inspector principal; 

• 3 funcţii publice vacante de inspector asistent; 

• 1 funcţie publică vacantă de inspector debutant; 

• 1 post vacant de Sef Compartiment Supraveghere epidemiologică şi control boli 

transmmisibile (2 sesiuni); 

• 1 post vacant de Şef Compartiment Evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă (2 

sesiuni); 
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• 4 posturi de asistent medical generalist; 

• 1 post de asistent medical farmacie; 

• 0,5 post asistent medical generalist debutant; 

• 1 post temporar vacant de medic cu competenţe limitate; 

• 1 post temporar vacant de medic stomatolog; 

• 1 post vacant de medic stomatolog; 

• 1 post vacant de medic specialist epidemiologie ( 2 sesiuni); 

• 1 post vacant de medic primar epidemiolgie; 

• 2 posturi vacante de medic specialist igienă; 

• 1 post vacant de medic specialist sănătate publică şi management; 

• 1 post vacant de inspector de specialitate grad I; 

• 1 post vacant de şofer I; 

 În urma finalizării concursurilor de mai sus, au fost ocupate: 

• 6 funcţii publice, din care: 2 funcţii de consilier superior, 1 funcţie de auditor principal, 1 funcţie 

de consilier principal, 1 funcţie de inspector debutant, 1 functie de referent asistent; 

• 7,5 posturi contractuale, din care: 3 posturi de asistent medical generalist, 0,5 post de asistent 

medical generalist debutant, 1 post temporar vacant de medic stomatolog, 1 post de medic 

stomatolog, 1 post de inspector de specialitate grad I, 1 post de şofer I.    

3. Organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în grad profesional a unui funcţionar 

public; 

4. Organizarea şi desfăşurarea unei proceduri de ocupare fără concurs, pe perioada stării de alertă, 

pentru 8 posturi de asistent medical generalist debutant cu PL, în conformitate cu prevederile 

art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, pentru care au fost depuse 12 

dosare, din care au fost admişi 4 candidaţi; 

5. Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, 

pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în 

perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, pentru 32 posturi 

contractuale, astfel:  

• 2 posturi de asistent medical generalist principal cu studii postliceale – Compartiment 

Supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile (1 post ocupat); 

• 9 posturi de asistent medical generalist cu studii postliceale - Compartiment Supraveghere 

epidemiologică şi control boli transmisibile; 

• 19 posturi de asistent medical generalist debutant cu studii postliceale- Compartiment 

Supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile (4 posturi ocupate); 
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• 1 post de operator date grad III cu studii medii  - Compartiment Supraveghere 

epidemiologică şi control boli transmisibile (1 post ocupat); 

• 1 post de şofer I cu studii medii – Compartiment Administrativ şi mentenanţă (1 post 

ocupat).  

6. Efectuarea a 5 proceduri de transfer la cerere - 2 pentru personal contractual şi 3 pentru 

funcţionari publici; 

7. Participarea la concursurile pentru ocuparea următoarelor posturi din unităţile sanitare din judeţ: 

✓ Spitalul Județean de Urgentǎ Vaslui – 4 posturi de medic, astfel: 

• 1 post de medic specialitatea A.T.I.; 

• 1 post de medic specialitatea genetică medicală; 

• 1 post de medic specialitatea pediatrie; 

• 1 post de medic specialitatea psihiatrie; 

✓ Spitalul Municipal de Urgenţă „ Elena Beldiman” Bârlad – 5 posturi, din care: 

• 1 post de medic specialitatea A.T.I.; 

• 1 post de medic specialitatea boli infecţioase; 

• 1 post de medic specialitatea medicinǎ de laborator; 

• 1 post de medic specialitatea pneumologie; 

• 1 post de chimist principal.  

✓ Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huși – 1 post, astfel: 

o 1 post de medic stomatolog. 

  Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti: 

o 2 posturi de asistent medical. 

✓ Direcţia de Asistenţă Socială Vaslui: 

o Examen de promovarea în grad profesional asistenţi medicali din cadrul 

cabinetelor medicale şcolare. 

8. Participarea ca monitor de calitate la Examenul de certificare a calificării profesionale a 

absolvenţilor din învăţământul postliceal, nivel 5, sesiunea iulie 2022, specializarea Asistent 

medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare, din cadrul Şcolii Postliceale Sanitare Vaslui 

„Liceul Radu Miron”; 

9. Întocmirea şi comunicarea a 145 de acte administrative (decizii de numire în funcție, decizii de 

promovare, decizii de modificare gradaţii vechime în muncă, contracte individuale de muncă, acte 

adiționale de modificare clauze contractuale, decizii de încetare a raporturilor de serviciu/muncă, 

decizii de coordonare/îndrumare); 

10. Întocmirea şi comunicarea a 34 decizii de constituire comisii pe diverse speţe; 

11. Întocmirea a 17 contracte de voluntariat, actualizarea Registrului electronic al voluntarilor; 



 

 

5 

12. Întocmirea și comunicarea a 11 procese verbale de informare privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal, pentru angajaţii nou încadraţi, în conformitate cu prevederile Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date; 

13. Întocmirea raportării statistice anuale – Chestionarul statistic SAN pentru aparatul propriu al 

instituţiei (număr personal pe categorii, pe nivel de studii, pe grupe de vârstă, pe sexe, pe mediu: 

urban sau rural) pentru anul 2021; 

14. Corespondenţă lunară cu unităţile sanitare publice din judeţul Vaslui, precum şi din alte judeţe, cu 

Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui, cu Ministerul Afacerilor Interne - D.S.U., respectiv cu 

Ministerul Sǎnǎtǎții, în vederea detaşării / prelungirii detaşării de medici, la unităţile sanitare din 

judeţ  pe perioada stării de alertă; 

15. Coresponenţă cu cele 5 şcoli postliceale sanitare din judeţ în vederea: 

- avizării graficului anual al stagiilor practice pe specialităţi, pe secţii, grupe şi ani de studii şi a 

tabelelor nominale cu elevii care efectuează instruirea practică în unităţile sanitare din judeţ; 

- avizării temelor proiectelor pentru absolvenţii învăţământului postliceal, domeniul Sănătate şi 

asistenţă pedagogică;  

- nominalizării reprezentanţilor D.S.P.J Vaslui pentru desfăşurarea activităţii de monitor de 

calitate la Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul 

postliceal sanitar; 

16. Eliberarea către titulari a certificatelor de medic primar, transmise la D.S.P.J Vaslui (9 

certificate); 

17. Transmiterea către Ministerul Sănătǎţii a 10 dosare depuse de către personalul medico-sanitar 

pentru eliberarea certificatelor de conformitate, precum şi eliberarea către titulari a  

certificatelor primite de la Ministerul Sănătăţii, după cum urmează: 

- 5 dosare depuse de medic dentist; 

- 5 dosare depuse de medici specialişti în specialităţile anestezie şi terapie intensivă, neurologie, 

oftalmologie. 

18. Eliberarea către titulari a 14 atestate de studii complementare; 

19. Întocmirea statului de funcţii al aparatului propriu al instituţiei în vederea avizării de către 

A.N.F.P. (4 proceduri de avizare), respectiv, aprobării de către Ministerul Sănătăţii; 

20. Corespondenţǎ cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea actualizării evidenţei 

funcţiei publice şi a funcţionarilor publici la nivelul D.S.P.Vaslui, ca urmare a modificărilor 

intervenite în structura funcţiilor publice; actualizarea portalului Managementul funcţiilor publice 

şi ale funcţionarilor publici cu modificările intervenite; încărcarea lunară în portalul A.N.F.P. a 

salariilor corespunzătoare funcţiilor publice din cadrul aparatului propriu; 
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21. Corespondenţă cu Ministerul Sănătǎţii în vederea aprobării modificǎrilor aduse statului de funcţii 

(mutări, transformări de posturi temporar vacante şi vacante în vederea ocupării prin concurs, 

promovării în grad profesional); 

22. Implementarea la nivelul instituţiei a prevederilor Legii  nr. 176 /2010 privind integritatea în 

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi ale Ordinului A.N.I. 

nr.96/2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de 

interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează (pentru 34 de salariaţi); 

23. Efectuarea procedurii de obţinere a semnăturii electronice pentru un număr de 19 salariaţi; 

24. Întocmirea Planului de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii 

funcţionarilor publici din cadrul D.S.P. Vaslui pentru anul 2022 şi a Planului de formare 

profesională a personalului contractual al D.S.P. Vaslui pentru anul 2022; implementarea 

prvederilor H.G. nr.1066/2008  pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a 

funcţionarilor publici; 

25. Organizarea şi desfăşurarea la nivelul instituţiei a procedurii de constituire a Comisiei  de 

disciplină, a Comisiei paritare şi a Comitetului de sănătate şi securitate în muncă; 

26. Monitorizarea derulării contractului cu serviciul extern de prevenire şi protecţie;  

27. Monitorizarea derulării contractului cu serviciul extern de medicina muncii; 

28. Desfăşurarea la nivelul institutiei a atribuţiilor specifice de membru Comitet de securitate şi 

sănătate în muncă - lucrător desemnat (efectuarea instruirii  introductiv-generală pentru 17 

voluntari şi 25 noi angajaţi, participarea la şedintele CSSM, alte lucrări specifice); 

29. Actualizarea dosarelor de personal/dosarelor profesionale ale personalului angajat; 

30. Redactarea proceselor-verbale lunare ale şedinţelor Comitetului Director al instituţiei (21 

şedinţe); 

31. Aplicarea la nivelul instituţiei a prevederilor Ordinului A.N.F.P. nr. 3753/2015 privind 

monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării 

procedurilor disciplinare, prelucrarea Codului de etică pentru 10 salariaţi nou încadraţi în anul 

2022; 

32. Organizarea și participarea la ședințele Comisiei de monitorizare (1 ședință), în calitate de 

secretar al comisiei; 

33. Centralizarea registrelor de riscuri de corupţie  de la nivelul compartimentelor funcționale în 

vederea întocmirii Registrului de riscuri de corupţie la nivelul instituției pentru anul 2022, 

precum și a Planului pentru implementarea  mǎsurilor de control; 
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34. Actualizarea Registrului electronic de înregistrare a procedurilor operaţionale de la nivelul 

instituţiei, ca urmare a întocmirii de noi proceduri, respectiv revizii ale procedurilor operaţionale 

exixtente de către compartimentele din cadrul instituţiei; 

35. Desfăşurarea activităţii specifice de control managerial intern în cadrul Compartimentului 

R.U.N.O.S. (întocmirea a 2 proceduri operaţionale noi şi 6 revizii ale unor proceduri existente, ca 

urmare a modificărilor legislative); 

36. Întocmirea și trasmiterea la Ministerul Sǎnǎtǎții a Raportului anual de evaluare a incidentelor 

de integritate pentru anul 2021; 

37. Întocmirea și transmiterea la Ministerul Sǎnǎtǎții a  Raportului de progres pentru anul 2021 în 

cadrul Strategiei Naționale Anticorupție SNA 2021-2025; 

38. Întocmirea Agendei de integritate organizaţională la nivelul instituţiei, pentru perioada 2022-

2025, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naţionale 

Anticurupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia; 

39. Întocmirea Raportului privind respectarea normelor de conduitǎ și a Raportului privind 

situația implementǎrii procedurilor disciplinare la nivelul instituției pentru anul 2021;  

40. Întocmirea şi comunicarea de note interne (10); 

41. Întocmirea şi transmiterea la Ministerului Sănătăţii a situaţiei nr.11702/12.07.2022 privind 

organizarea şi desfăşurarea Concursului naţional de rezidenţiat sesiunea noiembrie 2022: 

centralizarea situaţiilor transmise de cele 5 unităţi sanitare publice şi aparatul propriu al instituţiei, 

privind necesarul de specialişti pentru următorii 3-6 ani (172 specialişti la nivelul judeţului), 

respectiv, numărul de posturi propuse a fi publicate la concursul de rezidenţiat din 22 noiembrie 

2022 (4 posturi). 

 Astfel, la nivelul judeţului Vaslui au fost transmise spre publicare patru posturi de medic 

de cǎtre Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian’’ Huși, posturi care au fost ocupate în urma 

concursului de rezidenţiat: 

- 1 post de medic specialitatea medicină internă; 

- 1 post de medic specialitatea boli infecţioase; 

- 1 post de medic specialitatea anestezie şi terapie intensivă; 

- 1 post de medic specialitatea radiologie-imagistică medicală. 

 Efectuarea înscrierilor la examenul naţional de intrare în rezidenţiat, sesiunea 22 

noiembrie 2022. La nivelul D.S.P. Vaslui s-au înscris un număr de 19 candidaţi, din care: 

  - 9 candidaţi pentru domeniul medicină; 

  - 3 candidaţi pentru domeniul medicină dentară; 

  - 7 candidat pentru domeniul farmacie.  

42. Corespondenţă cu Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huşi în vederea avizării foilor de 

prezenţă lunare pentru medicii rezidenţi pe post; 
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43. Centralizarea lunară a graficelor de gărzi ale celor 4 spitale publice din judeţ; 

44. Corespondenţă cu direcţiile de sănătate publică judeţene (D.S.P. Timis, D.S.P. Mehedinţi, D.S.P. 

Gorj, D.S.P. Vrancea, D.S.P. Brăila, D.S.P. Argeş, D.S.P. Prahova, D.S.P. Olt, D.S.P. Neamţ) şi 

unitătile sanitare din judeţ cu privire la disponibilitatea medicilor de diferite specialităţi pentru 

colaborarea cu unităţile sanitare publice din alte judeţe, care înregistrează deficit de medici; 

45. Corespondenţă cu Ministerul Sănătăţii privind publicarea și republicarea în  ziarul „Viaţa 

Medicală” a 9 posturi de șef sectie, respectiv, publicarea a 11 posturi de medic la Spitalul 

Municipal „Dimitrie Castroian” Huşi; 

46. Corespondenţă cu direcţiile de sănătate publică judeţene (D.S.P. Suceava, D.S.P. Galaţi) cu privire 

la nominalizarea membrilor în comisiile de concurs/contestaţii pentru ocuparea funcţiilor publice 

de conducere vacante; 

47. Corespondenţă cu alte instituţii (D.A.S. Vaslui, Directia Agricolă Vaslui, Instituţia Prefectului 

Judeţul Vaslui, Crucea Roşie, C.A.M.S. Codăeşti, O.A.M.G.M.A.M.R Vaslui) pe diverse speţe 

(nominalizare membri comisii de concurs, delegare personal medical, preluare spaţii, aplicarea 

anumitor prevederilor legale, etc); 

48. Întocmirea și transmiterea la Ministerul Sǎnǎtății a situației lunare cu privire la posturile 

suplimentare repartizate prin O.M.S. nr. 2065/2021 (posturi aprobate, ocupate, vacante, 

cheltuieli de personal); 

49. Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei COSU nr. 708/14.04.2022, cu datele 

de contact ale unităţilor sanitare in judeţ, ale membrilor comitetului director, precum şi datele de 

contact ale înlocuitorilor acestora în cazul concediilor medicale/ odihnă pe perioada sărbătorilor 

pascale 22-25 aprilie 2022; 

50. Întocmirea şi transmiterea la Ministerului Sǎnǎtǎții a situaţiei nr. SMSS 2911/ 17.01.2022, cu 

privire la numǎrul de posturi de medici şi asistenți medicali (aprobate, ocupate, vacante) la data de 

01.01.2022, pentru unităţile sanitare publice din judeţ;   

51. Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei nr. SG 276/SMSS 1656/ 14.03.2022, 

cu privire la numărul de posturi aprobate, posturi ocupate la 31.12.2020 şi 31.12.2021 pentru 

aparatul propriu; 

52. Centralizarea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei nr. SMSS 1566/ 14.03.2022, cu 

datele referitoare la personalul încadrat la 01.03.2022, pe categorii de personal, din cadrul 

unităţilor sanitare publice din judeţ; 

53. Centralizarea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a Raportului cu privire la activitatea 

consiliilor de etică constituite la nivelul spitalelor publice din judeţ, pentru anul 2021, 

respectiv, semestrul I al anului 2022, în conformiate cu prevederile O.M.S. nr. 1502/2016; 

54. Întocmirea situaţiei Ministerului Sănătăţii nr. SMSS 1033/ 13.02.2022, cu privire la salariații 

detașați la alte unitǎți, în perioada 01.01.2019 – 01.01.2022; 
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55. Întocmirea situaţiei Ministerului Sănătăţii nr. SMSS 58/ 174/14.01.2022 privind detalierea pe 

funcții a numărului maxim de posturi aprobat în finanțare în anul 2022 instituții finanţate integral 

din bugetul de stat, pentru aparatul propriu al instituţiei; 

56. Întocmirea situaţiei Ministerului Sănătăţii nr. SMSS 1557/ 14.04.2022, cu privire la personalul 

transferat de la alte unităţi, în cadrul D.S.P.Vaslui,  în perioada 01.01.2019 - 01.01.2022, 

57. Întocmirea situaţiei nr. 3403/ 16.02.2022 cu  personalul încadrat pe perioada stării de alertă, pe 

posturile aprobate  conform O.M.S. Nr. 483/ 2016 şi a situaţiei personalului încadrat pe perioada 

stării de alertă, pe posturile aprobate  conform O.M.S. Nr. 2426/ 2021 (posturi pe perioadă 

determinată) la data de 01.02.2022; 

58. Întocmirea situaţiei Ministerului Sănătăţii nr. SMSS 2160/ 11.04.2022, cu datele corespunzătoare 

conducerii D.S.P. J. Vaslui pentru perioada 2010 - 11.04.2022; 

59. Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei nr. 1121/ 29.08.2022 cu privire la 

actualizarea datelor de contact ale Directorului executiv adjunct sănătate publică, ale Şefului 

Serviciului Control în sănătate publică, precum şi evidenţa inspectorilor sanitari/asistenţi sanitari; 

60. Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei nr. 17610/ 05.09.2022 cu privire la 

situaţia conducerii D.S.P. Vaslui pentru perioada 2016 - 05.09.2022; 

61. Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei nr. 22258/ 04.11.2022 privind datele 

de contact ale conducerii instituţiei; 

62. Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei nr. 409/ 04.05.2022, cu privire la 

persoanele încadrate la Compartimentul Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă 

şi muncă al D.S.P. Vaslui (funcţia, specialitatea studiilor, vechimea în Inspecţia Sanitară de Stat); 

63. Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei nr. 8832/ 27.05.2022, privind  situaţia 

posturilor, pe categorii de personal, din cadrul aparatului propriu al instituţiei pentru care s-a 

demarat procedura de ocupare prin concurs; 

64. Centralizarea la nivelul judeţului a situaţiei personalul medical menţinut în activitate peste vârsta 

de pensionare, defalcat pe categorii (medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi 

chimist) din cadrul unităţilor sanitare publice din judeţ; 

65. Corespondenţă cu Ministerul Sănătăţii privind aprobarea Comisiei de examen pentru participanţii 

la programele de instruire în domeniul sănătăţii publice privind însuşirea noţiunilor fundamentale 

de igienă, constituită la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene Vaslui, în conformitate cu 

prevederile art.7 din Anexa  la O.M.S. nr. 2209/ 4469/2022 din 13 iulie 2022 privind aprobarea 

Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind 

însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă; 

66. Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei nr. 24658/ 08.12.2022, cu privire la 

organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante din cadrul 
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instituţiei noastre, în conformitate cu  prevederile Art. Unic alin. (4) din O.U.G. nr. 80/ 2022 

privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar; 

67. Întocmirea situaţiei nr. 19324/ 28.09.2022 privind concursurile pentru ocuparea posturilor de 

asistent medical generalist, din perioada martie 2020 - martie 2022 (dosare candidaţi, documente 

organizare şi desfăşurare concursuri); 

68. Întocmirea statelor de plată lunar pentru salariaţii din cadrul instituţiei; 

69. Calcularea salariilor pentru salariatii nou angajati si pentru personalul promovat din cadrul 

unitatii, de asemenea calcularea salariului ca urmare a trecerii la o noua transa de vechime a 

salariaților; 

70. Întocmirea notei de fundamentare în vedere stabilirii bugetului pentru cheltuieli de personal 

pentru anul 2021; 

71. Realizarea evidenţei concediilor de odihnă şi a concediilor medicale; 

72. Actualizare în REVISAL a tuturor modificărilor referitoare la salarii, angajaţi; 

73. Eliberare adeverinţe la cererea angajaţilor; 

74. Evidenţa orelor suplimentare ale angajaţilor; 

75. Corespondenţă cu UAT-urile de pe raza judeţului Vaslui în care se desfaşoară activitate medicală 

comunitară (asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari) pentru aspecte ce privesc: 

- condiţiile ocupării prin concurs a posturilor vacante, constituire comisii contestaţii; 

- procedura de acordare a stimulentului de risc (documentaţia necesară); 

- condiţiile acordării sporului de risc. 
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COMPARTIMENT JURIDIC 

 

 

Principalele activităţi desfăşurate de Compartimentul Juridic în cursul anului 2022: 

 

1. A asigurat interesele și reprezentarea instituţiei în calitate de parte procesuală într-un număr de 

633 litigii, din care: 

➢ 4 litigii având ca obiect contestaţie măsuri în domeniul sănătății publice în situații de 

risc epidemiologic și biologic, soluţionate în favoarea D.S.P. Vaslui; 

➢ 624 litigii având ca obiect plângere contravențională la procésele verbale întocmite de 

către Serviciul control în sănătate publică, din care un număr de 617 dosarele care au ca 

obiect plângere contravențională formulate de către persoanele sancționate în temeiul OUG 

nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România; 

➢ 3 litigii având ca obiect solicitare drepturi salariale; 

➢ 2 litigii având ca obiect pretenții cheltuieli carantină.  

2. A redactat cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modificare, renunţare la 

pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii instituţiei; 

3. A reprezentat şi apărat interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu 

caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza 

delegaţiei date de conducerea D.S.P. Vaslui; 

4. A asigurat luarea măsurilor legale care se impun în vederea punerii în aplicare a hotărȃrilor 

judecătoreşti privind punerea sub interdicţie a unui număr de 25 pacienţi; 

5. A asigurat monitorizarea şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect luarea 

măsurilor de siguranţă prevăzute de art. 109, 110 Cod Penal, privind obligarea la tratament 

medical şi internarea medicală pentru un număr de 19 pacienţi, din care: 3 pacienţii 110 cod 

penal, 16 pacienţi 109 cod penal; 

6. A avizat un număr de peste 800 contracte (prestări servicii, achiziţii publice de produse, servicii 

şi lucrări) ṣi/ sau acte adiţionale aferente; 

7. A soluţionat şi rǎspuns la un număr de 53 petiţii/solicitări adresate D.S.P. Vaslui de către instituţii 

publice, persoane fizice sau juridice; 

8. A ȋntocmit şi avizat la cererea conducerii, un număr de 272 acte                                                                                                                                          

administrative cu caracter individual; 

9. A colaborat cu reprezentanţii I.P.J. ṣi instanţele de judecată ṣi a comunicat datele solicitate pentru 

dosare penale ṣi civile după caz, având ca obiect nerespectarea măsurilor dispuse în domeniul 

sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic; 
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10. A participat în calitate de reprezentant al D.S.P. Vaslui la un număr de 10 şedinţe ale Comisiei 

paritare constituite la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Vaslui, pentru stabilirea 

necesarului de medici şi familie şi servicii medicale la nivelul judeţului Vaslui și la două ședințe 

ale Comisiei pentru stabilirea numărului de paturi contractabile la nivelul județului Vaslui; 

11. A realizat evidenţa electronicǎ a actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind probleme 

financiar - contabile ce se regăsesc în activitatea instituţiei ori a unităţilor sanitare din judeţul 

Vaslui; 

12. A asigurat consultanţă juridică tuturor compartimentelor instituţiei precum şi, la cerere, unităţilor 

sanitare publice din judeţul Vaslui ṣi autorităţilor publice locale; 

13. A asigurat informarea personalului privind actele normative nou-apărute din domeniul de 

activitate al autorităţii de sănătate publică; 

14. A îndeplinit diferite lucrări cu caracter juridic; 

15. A întocmit diverse situaţii şi raportări solicitate de instituţiile statului; 

16. A participat la  şedinţele Consiliilor de Administraţie la nivelul spitalelor publice, în calitate de 

membru, reprezentant al D.S.P. Vaslui; 

17. A asigurat coordonarea implementării acțiunii de depistare activă a tuberculozei în cadrul 

Programului 1762ROU-T-MoH “ Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind 

controlul tuberculozei în România” la nivelul județului Vaslui; 

18. A asigurat coordonarea tehnică ṣi metodologică a rețelei de asistență medicală comunitară 

existente la nivelul județului Vaslui. 
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COMPARTIMENT  AUDIT  PUBLIC  INTERN 

 

 

În anul 2022 Compartimentul audit public intern a realizat următoarele misiuni/activități: 

 1. Coordonare adecvată a deciziilor și acțiunilor în scopul creșterii calității activității de audit 

public intern si încadrării în Programul misiunii de audit public intern. 

 În baza Planului anual de audit public intern actualizat, au fost realizate proceduri specifice de 

audit public intern pentru trei misiuni de audit intern de regularitate si o misiune de consiliere 

informala. 

 Prima misiune de audit privind Verificarea si analiza cheltuielilor la Laboratorul de diagnostic 

si investigare in sanatate publica pe anii 2020-2021. În acest context, scopul misiunii de audit public 

intern este reprezentat de verificarea respectării cadrului legal pentru fiecare dintre măsurile care 

constituie obiectivele misiunii. Misiunea de audit intern a urmărit rezultatele finale obtinute din 

veniturile incasate din prestarea serviciilor de analiza de laborator, eficienta gestionarii mijloacelor 

materiale, precum si verificarea indicatorilor specifici de masurare a costurilor. 

 A doua misiune de audit privind Centrele de vaccinare prin verificarea contului de executie a 

bugetului de stat  având ca obiective organizarea si modul de lucru a centrelor de vaccinare, analiza si 

eficienta gestionarii cheltuielilor materiale. În urma verificării si analizei nu s-au constatat deficiente 

majore, recomandând monitorizare permanentă a intrărilor / ieșirilor din gestiune  cu cele existente in 

evidenta contabila. 

 A treia misiune de audit privind Verificarea si analiza cheltuielilor pentru programe de 

sanatate a avut ca obiectiv principal utilizarea fondurilor in limita bugetului de stat aprobat potrivit 

destinației specificate si a vizat domeniul bugetar. În urma verificării si analizei nu s-au constatat 

deficiente, recomandând respectarea riguroasa a cheltuielilor bugetare. 

 Rezultate: întocmirea raportului de audit public intern si documentația aferentă (ex.: Studiu 

preliminar, Stabilirea punctajului total al riscurilor, Evaluarea gradului de încredere în controlul 

intern, teste, foi de lucru, interviuri, chestionare, fise de identificare si analiză a problemei etc) si 

transmiterea de adrese, comunicări etc. 

 

 2. Realizarea unei misiuni de consiliere cu caracter informal: in conformitate cu dispozițiile 

Capitolului IV: Misiunea de consiliere, pct. 4.1.2., lit.b) din Normele generale privind exercitarea 

activității de audit public intern aprobate prin Hotărârea nr.1086 din 11 decembrie 2013, în baza 

ordinelor de serviciu ale conducerii entității publice, auditorul intern a efectuat si o misiune de 

consiliere cu caracter informal. 
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 Scopul acestei misiuni: facilitarea înțelegerii, care este destinată obținerii de informații 

suplimentare pentru cunoașterea în profunzime a funcționării proceselor, sistemelor, activităților, de 

către personalul de conducere si de execuție de la nivelul compartimentelor de specialitate/ 

componentelor structurale implicate în procesul/sistemul/activitatea respectivă. 

 Rezultate: acte administrative, documente privind organizarea proceselor/activităților; documente 

privind sistemul de control intern managerial elaborate la nivelul compartimentelor de specialitate. 

 

 3. Realizarea unor analize anuale privind efectuarea activităților de audit public intern 

cuprinse în planurile multianuale si anuale de audit public intern aprobate de conducerea entității. 

 În conformitate cu dispozițiile de la pct. 1.3.6. din Normele metodologice specifice privind 

exercitarea auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătății, aprobate prin O.M.S.683/2014 si 

dispozițiile conducerii entității publice au fost elaborate documentele de raportare cu privire la 

activitatea Compartimentului de audit public intern pentru anul 2021. 

 Rezultate: 

- raportul privind activitatea de audit public intern desfășurata la nivelul D.S.P.Vaslui pe anul 2022 si 

anexele aferente, înaintate la Compartimentul de audit public intern de la nivelul entității publice 

ierarhic superioare; 

- raportul înaintat la Curtea de Conturi; 

- raportul de activitate. 

 

 4. Capacitatea entității de a asigura o planificare multianuală și anuală în conformitate cu 

regulile și principiile auditului public intern: in conformitate cu dispozițiile de la pct. 2.3.1. din 

Normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern în cadrul Ministerului 

Sănătății, aprobate prin O.M.S.683/2014 si dispozițiile conducerii entității publice au fost elaborate 

documentele privind planificarea multianuală si anuală a activității de audit public intern. 

 Rezultate: 

- referatul de justificare a modului de selectare a misiunilor; 

- planul anual de audit public intern. 

 

5. Realizarea altor activități/documente aferente Compartimentului de audit public intern în termenul 

stabilit. Pentru analiză și verificare s-a folosit legislația aflata în vigoare pentru fiecare misiune in 

parte, iar perioada supusa auditării a fost cuprinsă de la 01.01.2021 la 31.12.2021. 
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COMPARTIMENT  INFORMATICĂ  ŞI  STATISTICĂ  MEDICALĂ  

 

 

 

Activitatea compartimentului s-a desfășurat conform prevederilor Legii nr. 226/2003, privind 

organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România și a Regulamentului de funcționare a D.S.P. 

Compartimentul de statistică a verificat şi transmis catre C.N.S.I.S.P.-Bucuresti Sinteza Stării de 

Sănătate a populaţiei şia ctivităţii medico-sanitare pe an cu datele statistice din judeţul Vaslui, care are 

la bază dări de seamă departamentale și centralizatoare specifice, datele statistice colectate fiind verificate 

(logic și matematic), centralizate și  transmise  în termenele prevăzute în calendarul anual de predare a 

lucrărilor. 

Activităţi lunare: 

■ În baza protocolului dintre M.S. și Institutul Național de Statistică  s-a  efectuat  codificarea  

buletinelor statistice de deces, de născuți morți. S-au prelucrat și codificat: fișele de deces 

perinatal,  fișele de deces 0-1 an,  fișele de deces 1- 4 ani,  fișele de deces mamă prin cauză directă 

și indirectă; 

■ În colaborare cu serviciul de Medicină Legală, se prelucrează și se înregistrează în Registrul 

special de mortalitate specială, decesele prin cauze violente. 

■ Se prelucrează bazele de date cu: născuți vii, decese generale și născuți morți, întocmindu-se 

aspectele demografice pe localități și centralizate pe medii, centre și total, calculând și indicatorii 

de natalitate, mortalitate generală, sporul natural, mortalitatea infantilă și mortinatalitate; 

■ Se culeg date privind bolile cronice, situația gravidelor și unele aspecte de demografie pentru 

intocmirea Centralizatorului lunar; 

■ Se culeg datele și se centralizează bolile infecțioase și parazitare care sunt cuprinse în dările de 

seamă lunare și trimestriale; 

Termenele de raportare nu au fost depășite. 

Concluzii: 

• Activitatea  de statistică  s-a desfășurat în condiții bune, conform fișei postului deși mai sunt unele 

probleme de raportare, întrucât nu toate unitățile sanitare răspund cu promptitudine solicitărilor 

noastre.  

• În perioadele de raportare obligatorie, în special la an, suntem nevoiți să lucrăm și  peste 

programul de lucru.     

• Este necesară reintroducerea controlului operativ al evidențelor primare la nivelul unităților 

sanitare pentru a verifica exactitatea datelor transmise în dările de seamă cât și sensibilizarea  

conducerii unităților sanitare privind  calitatea lucrărilor și respectarea termenelor. 
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I. INDICATORI  DEMOGRAFICI 

 

1. Natalitatea 2021-2022 

 

 Se observă o creștere a născuţilor vii în anul 2022, de la 4208 în anul 2021 la 4343, acest fenomen 

se observă şi la indicatori, de la 8.31 ‰ locuitori în anul 2021, la 8.54 ‰ locuitori în anul 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

2. Mortalitatea generală 2021-2022 

 

 Faţă de anul 2021, numărul de decese generale scade de la 6521 la 5230 în anul 2022. Fenomenul 

se observă şi la indicatori, de la 12.88 ‰ locuitori, la 10.28 ‰ locuitori. 

 

 Anul 2021 Anul 2022 

 C. A. ‰ loc. C. A. ‰ loc. 

TOTAL GENERAL 6521 12.88 5230 10.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anul 2021 Anul 2022 

 C. A. 

‰ 

loc. 

C. A. 

‰  loc. 

TOTAL GENERAL 4208 8.31 4343 8.54 
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3. Mortalitatea infantilă 2021-2022 

 În anul 2022, mortalitatea infantilă (decese sub un an la 1000 născuți vii) crește de la 5 decese în 

anul 2021, respectiv 1,19 ‰ NV  la 9 decese, respectiv 2,07 ‰  NV.  

După diagnosticul de deces, ponderea cea mai mare în anul 2022 o au decesele prin boli 

perinatale, urmate de decesele prin boli ale aparatului respirator, accidente și alte boli.  

 

 Anul 2021 Anul 2022 

 

Dec 0-1 

an 

‰ nascuti 

vii 

Dec 0-1 

an 

‰ nascuti 

vii 

TOTAL JUDET 5 1.19 9 2.07 
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Diagnosticul de 

deces 

 

Anul 2021 Anul 2022 

Dec 0-1 an 
‰ născuți 

vii 

Dec 0-1 

an 

‰ născuți 

vii 

Aparat respirator 2 0.48 2 0.46 

Boli perinatale 3 0.71 3 0.69 

Malformații congenitale 0 0 1 0.23 

Accidente și alte boli 0 0 3 0.69 

 

 

 
 

 

 

3. Mortinatalitatea 2021-2022 

În anul 2022, mortinatalitatea (născuții morți) scade de la 12 decese în anul 2021, respectiv 2.84 

‰ n.v.+ născuți morți la 4 decese, respectiv 0.92 ‰ n.v.+ născuți morți. 

 

   

 Anul 2021 Anul 2022 

 

Nascuti 

morti %0 nv+nm 

Nascuti 

morti 

%0 

nv+nm 

TOTAL JUDET 12 2.84 4 0.92 
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 4. Sporul natural 2021-2022 

 

 

 Sporul natural în anul 2022 se menține negativ ca și în anul 2021, de la -4.57 ‰ locuitori, la -1.74 

‰ loc, respectiv ca cifre absolute, de la -2313 în anul 2021, la -887 în anul 2022. 

 

 Anul 2021 Anul 2022 

 

Diferența NV 

și Decese 

Generale 

‰  

loc. 

Diferența NV 

și Decese 

Generale 

‰  

loc. 

TOTAL 

GENERAL 
-2313 -4.57 -887 -1.74 
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  5. Decese materne 2021 - 2022 

    

În anul 2022  s-a înregistrat un deces matern prin cauze indirecte. 

 

 Anul 2021 Anul 2022 

 CA 

%0 

NV CA 

%0 

NV 

TOTAL 0 0 0 0 

Prin  avort 0 0 0 0 

Prin risc obstetrical 0 0 0 0 

Prin cauze indirecte 0 0 1 0.23 

 

 

II. MORBIDITATE   

 

 

1. MORBIDITATEA (INCIDENȚA) ÎN CABINETELE MEDICILOR DE FAMILIE  

 

În anul 2022 incidenţa la medicii de familie crește la 242397 față de anul 2021, când incidenţa a 

fost de 200854. 

Creșterea incidenţei se observă şi la indicatori: 39681.53%000 locuitori în anul 2021, la 47661.34 

%000 locuitori, în anul 2022. 

 

  Anul 2021 Anul 2022 

  
C.A 

Indicator  %000 

loc. 
C.A 

Indicator  %000 

loc. 

TOTAL 200854 39681.53 242397 47661.34 
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2. PREVALENȚA ÎN CABINETELE MEDICILOR DE FAMILIE  

 

  Guşa simplă 

şi nodulară 

netoxică 

Diabet zaharat Tulburări 

mintale 

Epilepsie Boli 

hipertensive 

Cardiopatii 

ischemice 

Cord 

pulmonar 

cronic 

Boli cerebro 

vasculare 

An 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Aflaţi 
2315 2375 12529 12625 10556 10651 2654 2611 40025 40414 17436 17029 305 282 4094 4035 

Intraţi d.c.: 190 163 

1098 1103 1144 1224 180 177 3611 2791 1166 1084 33 16 466 472 

Ieşiţi      din 
care: 

130 129 

1002 722 1049 770 223 165 3222 2059 1573 1045 56 30 525 396 

Rămaşi în 

evidenţă 

2375 2409 

12625 13006 10651 11105 2611 2623 40414 41146 17029 17068 282 268 4035 4111 

Indici de 

prevalenţă 

0,47 0,48 

2,49 2,57 2,10 2,19 0,52 0,52 7,99 8,13 3,36 3,37 0,06 0,05 0,80 0,81 

 

 

 
- Continuare - 

  Boli pulmonare 

cronice 

obstructive 

Boală ulceroasa Ciroză și hepatită 

cronică 

Nefritopatii 

An 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Aflaţi 
8334 8314 5297 5143 11133 11139 1385 1359 

Intraţi     d.c.: 
807 604 410 120 827 663 164 168 

Ieşiţi      din 

care: 827 503 564 285 821 576 190 120 

Rămaşi în 

evidenţă 8314 8415 5143 4978 11139 11226 1359 1407 

Indici de 

prevalenţă 1,64 1,66 1,02 0,98 2,20 2,22 0,27 0,28 
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La prevalenţă, observăm că ponderea cea mai mare o au bolile aparatului cardio-vasculare atât în 

anul 2021, cât şi în anul 2022 (bolile hipertensive, cardiopatiile ischemice, etc.) urmate de bolile 

aparatului digestiv (ulcer, ciroză și hepatită cronică, etc.). 

 

 

3. MORBIDITATEA ÎN CABINETELE DE SPECIALITATE DIN AMBULATORIUL 

INTEGRAT 

 

Pentru anul 2022, se observă atât o creștere a incidenţei prin TBC cât și a prevalenţei prin TBC 

faţǎ de anul 2021. Dacă în anul 2021 au fost 176 cazuri noi cu un indicator de 34,77 %000 loc., în anul 

2022 au crescut la 203 cu un indicator de 39,91 %000 loc., iar la bolnavii rămasi în evidenţă, de la 157 

cu un indicator de 0,03 % loc. în anul 2021, la 179 cu un indicator de 0,04 % loc. în anul 2022. 

  

Morbiditate prin TBC 

 

 Anul 2021 Anul 2022 
 Cazuri 

noi 

Rămași 

evidență 

Cazuri 

noi 

Rămași 

evidență 

TOTAL 176 157 203 179 
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Indicatori de morbiditate prin TBC 

 

 Anul 2021 Anul 2022 

 Indicator 

%000 

loc 

Indicator 

% loc 

Indicator 

%000 

loc 

Indicator 

% loc 

TOTAL 34.77 0.03 39.91 0.04 
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Pentru anul 2022, se observă o creștere a incidenţei prin tumori maligne față de anul 

2021. Dacă în anul 2021 au fost 1149 cazuri noi cu un indicator de 227.00%000 loc., în anul 2021 

au crescut la 1210 cu un indicator de 237.92%000 loc. iar la prevalenţă (bolnavii rămaşi în 

evidenţă), a crescut cifra absolută de la 8572 cu un indicator de 1,69 % loc. în anul 2021, la 8826 cu 

un indicator de 1,74 % loc. în anul 2022. 

 

 

Morbiditate prin TUMORI   MALIGNE 

 

 Anul 2021 Anul 2022 

 Cazuri 

noi 

Rămași 

evidență 

Cazuri 

noi 

Rămași 

evidență 

TOTAL 1149 8572 1205 8849 

 

 

 

    
 

 

 

Indicatori de morbiditate prin TUMORI MALIGNE 

 

 Anul 2021 Anul 2022 

 Indicator 

%000 

loc 

Indicator 

% loc 

Indicator 

%000loc 

Indicator 

% loc 

TOTAL 227.00 1.69 237.92 1.74 
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Se observa o creștere atât a incidenţei cât și a prevalenţei prin diabet zaharat în anul 

2022 comparativ cu anul 2021. Dacă în anul 2021 s-au înregistrat 1879 cazuri noi cu un indicator de 

371.22 %000 loc., în anul 2022, cazurile noi luate în evidenţǎ au crescut la 2194 cu un indicator de 

431.40 %000 loc., iar la bolnavii rămaşi în evidenţă au crescut de la 24454 cu un indicator de 

4.83% loc. în anul 2021, la 25934 cu un indicator de 5.10% loc. în anul 2022. Acest fenomen se 

datorează faptului că s-au mai înființat cabinete de diabet zaharat în sistemul privat. 

 

Morbiditate prin DIABET ZAHARAT și Indicatori de Morbiditate 

 

 Cifra absolută Indicatori la %000 locuitori  

și la % loc. 

 2021 2022 2021 2022 

Cazuri noi  1879 2194 371.22 431.40 

RĂMAȘI ÎN EVIDENȚĂ 24454 25934 4.83 5.10 
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Se observă o scădere a incidenţei şi o creștere a prevalenţei prin tulburări mintale în 

anul 2022 comparativ cu anul 2021. Dacă în anul 2021 au fost 411 cazuri noi cu un indicator de 

81,20%000 loc., în anul 2022 au scăzut la 355 cu un indicator de 69,80 %000 loc., iar la prevalenţă 

de la 13278 cazuri cu un indicator de 2.62% loc în anul 2020, la 13633 cazuri cu un indicator de 

2.68% loc. în anul 2022. 

Morbiditatea prin Tulburări Mintale 

 

 Anul 2021 Anul 2022 

 Cazuri 

noi 

Rămași 

evidență 

Cazuri 

noi 

Rămași 

evidență 

 

TOTAL 
411 13278 355 13633 

 

 

Indicatori de morbiditate prin Tulburări Mintale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anul 2021 Anul 2022 

 Indicator 

%000loc 

Indicator 

% loc 

Indicator 

%000loc 

Indicator 

% loc 

 

TOTAL 81.20 2.62 69.80 2.68 
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Gravide nou depistate pe grupe de vârstă   2022 

 

 

Gravide  2021 

Mediul 

Nou intrate în evidenţă în cursul anului 

Scoase 

din 

evidenţ

ă 

Rămase 

în 

evidenţ

ă 

Total, 

Nou 

depistate 

total, Gravid

e cu 

risc 

Nou depistate după 

vârsta sarcinii 
Venite 

din alte  

teritorii din care: din care: Luna Luna Luna 

    I-III IV-V VI-IX 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 2371 2329 167 1418 594 317 42 2474 1003 

Urban 1053 1035 41 699 210 126 18 1073 503 

Rural 1318 1294 126 719 384 191 24 1401 500 

 

Gravide nou depistate pe grupe de vârstă   2021 

Total 

gravide nou 

depistate 

Grupa de vârstă a gravidei 

Sub 15 

ani 

15-19 

ani 

20-

24 

ani 

25-29 

ani 

30-34 

ani 

35-39 

ani 

40-

44 

ani 

45-49 

ani 
50 ani şi peste 

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

2329 18 349 782 646 403 107 21 3 0 

 

 

Gravide  2022 

Mediul 

Nou intrate în evidenţă în cursul anului 

Scoase 

din 

evidenţ

ă 

Rămase  

în 

evidenţ

ă 

Total, 

Nou 

depistate 

total, 

Gravide 

cu risc 

Nou depistate după 

vârsta sarcinii Venite 

din alte 

teritorii din care: din care: Luna 

Lun

a Luna 

    I-III 

IV-

V VI-IX 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 2229 2186 145 1370 514 302 43 2209 1023 

Urban 979 949 22 659 180 110 30 1009 473 

Rural 1250 1237 123 711 334 192 13 1200 550 

Total 

gravide nou 

depistate 

Grupa de vârstă a gravidei 

Sub 15 

ani 

15-19 

ani 

20-

24 

ani 

25-29 

ani 

30-34 

ani 

35-39 

ani 

40-

44 

ani 

45-49 

ani 
50 ani şi peste 

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

2186 14 306 730 586 380 138 32 0 0 
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Întreruperea cursului sarcinii (în spitale şi în cabinete de obstetrică-ginecologie publice) 2021 

Specificare Total 

din 

care: 

rural 

Grupa de vârstă 

Sub 

15 ani 

15 - 

19 

ani 

20 - 

24 

ani 

25 - 

29 

ani 

30 - 

34 

ani 

35 - 

39 

ani 

40 - 

44 

ani 

45 - 

49 

ani 

50 şi 

peste 

Total 242 153 1 21 45 53 55 36 27 4 0 

La cerere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avort incomplet 242 153 1 21 45 53 55 36 27 4 0 

Avort provocat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Întreruperea cursului sarcinii (în spitale şi în cabinete de obstetrică-ginecologie private) 2021 

Specificare Total 

din 

care: 

rural 

Grupa de vârstă 

Sub 

15 ani 

15 - 

19 

Ani 

20 - 

24 

ani 

25 - 

29 

ani 

30 - 

34 

ani 

35 - 

39 

ani 

40 - 

44 

ani 

45 - 

49 

ani 

50 şi 

peste 

Total 147 90 1 7 27 26 37 25 22 2 0 

La cerere 147 90 1 7 27 26 37 25 22 2 0 

Avort incomplet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avort provocat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Întreruperea cursului sarcinii (în spitale şi în cabinete de obstetrică-ginecologie publice) 2022 

Specificare Total 

din 

care: 

rural 

Grupa de vârstă 

Sub 

15 ani 

15 - 

19 

ani 

20 - 

24 

ani 

25 - 

29 

ani 

30 - 

34 

ani 

35 - 

39 

ani 

40 - 

44 

ani 

45 - 

49 

ani 

50 şi 

peste 

Total 240 134 0 22 53 56 36 44 29 0 0 

La cerere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avort incomplet 240 134 0 22 53 56 36 44 29 0 0 

Avort provocat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Întreruperea cursului sarcinii (în spitale şi în cabinete de obstetrică-ginecologie private) 2022 

Specificare Total 

din 

care: 

rural 

Grupa de vârstă 

Sub 

15 ani 

15 - 

19 

ani 

20 - 

24 

ani 

25 - 

29 

ani 

30 - 

34 

ani 

35 - 

39 

ani 

40 - 

44 

ani 

45 - 

49 

ani 

50 şi 

peste 

Total 112 73 1 5 16 24 22 25 19 0 0 

La cerere 111 72 1 5 16 23 22 25 19 0 0 

Avort incomplet 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Avort provocat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Infecţii asociate asistenței medicale în unitățile sanitare cu paturi   AN  2021 

 
 

Secţii 

R
ân

d
u

l 

Total Septicemie 

Respiratorii 

Digestive Urinare 

Organe 

genitale 

femei 
Total 

Pneumonii, 

bronho-

pneumonii 
A B 01 02 03 04 05 06 07 

Total 01 391 3 86 1 263 21 0 

Pediatrie 02 0 0 0 0 0 0 0 

Nou născuţi 03 7 0 0 0 7 0 0 

Obstetrică 04 3 0 0 0 2 0 0 

Ginecologie 05 2 0 0 0 1 1 0 

Chirurgie 06 51 0 7 0 31 1 0 

ATI 07 44 1 11 1 31 0 0 

Dializă 08 0 0 0 0 0 0 0 

Alte secţii 09 284 2 68 0 191 19 0 

 

 

 

R
ân

d
d
u

l 

Cutanate 

după: 

Injecţii 

Puncţii 

Plagă 

chirurgica

lă 

Alte 

Decedaţi 

Total 

din care: 

prin efectele 

adverse ale 

agenţilor 

terapeut 

sub un 

an 
1 - 4 ani 

B 08 09 10 11 12 13 14 15 

01 2 1 15 0 0 0 0 0 

02 0 0 0 0 0 0 0 0 

03 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 0 0 1 0 0 0 0 0 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 0 0 12 0 0 0 0 0 

07 0 1 0 0 0 0 0 0 

08 0 0 0 0 0 0 0 0 

09 2 0 2 0 0 0 0 0 
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Infecţii asociate asistenței medicale în unitățile sanitare cu paturi   AN  2022 

 
 

Secţii 

R
ân

d
u

l 

Total Septicemie 

Respiratorii 

Digestive Urinare 

Organe 

genitale 

femei 
Total 

Pneumonii, 

bronho-

pneumonii. 
A B 01 02 03 04 05 06 07 

Total 01 505 5 188 9 283 19 1 

Pediatrie 02 7 0 1 0 6 0 0 

Nou născuţi 03 4 0 0 0 4 0 0 

Obstetrică 04 5 0 0 0 3 0 1 

Ginecologie 05 0 0 0 0 0 0 0 

Chirurgie 06 41 0 6 0 30 1 0 

ATI 07 47 1 14 5 31 0 0 

Dializă 08 0 0 0 0 0 0 0 

Alte secţii 09 401 4 167 4 209 18 0 

 

 

 

 

 

R
ân

d
d
u

l 

Cutanate 

după: 

Injecţii 

Puncţii 

Plagă 

chirurgicală 
Alte 

Decedaţi 

Total 

din care: 

prin efectele 

adverse ale 

agenţilor 

terapeut 

sub un 

an 
1 - 4 ani 

B 08 09 10 11 12 13 14 15 

01 0 2 7 0 0 0 0 0 

02 0 0 0 0 0 0 0 0 

03 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 0 0 1 0 0 0 0 0 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 0 0 4 0 0 0 0 0 

07 0 0 1 0 0 0 0 0 

08 0 0 0 0 0 0 0 0 

09 0 2 1 0 0 0 0 0 
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În cadrul Compartimentului de Statistică și Informatică în Sănătate Publică, pe parcursul 

anului 2022 s-au desfașurat și următoarele activități: 

➢ Redactarea, eliberarea și actualizarea autorizațiilor de liberă practică medicală pentru 

biologi, chimiști și kinetoterapeuți – 7 autorizații; 

➢ Redactarea, eliberarea si arhivarea certificatelor de înregistrare în Registrul Unic de 

Evidență al Cabinetelor Medicale – 35 certificate; 

➢ Atribuirea unui numǎr de 44 adeverinţe coduri de parafǎ, medicilor din unitǎţile sanitare 

publice şi private din teritoriu, dupǎ cum urmeazǎ – 42 medici nou angajaţi; 2 medici 

existenţi în anuar; 

➢ Actualizarea bazei de date a Registrului Unic de Evidență al Cabinetelor Medicale – 580 

cabinete; 

➢ Actualizarea bazei de date a Registrului Teritorial al Medicilor sesiunea August – 1047 

medici; 

➢ Actualizarea bazei de date a Registrului Teritorial al Medicilor sesiunea Decembrie – 1042 

medici; 

➢ Colectarea, centralizarea și raportarea săptămânală a datelor privind situația cheltuielilor 

efectuate de către unitățile sanitare, Direcția de Sănătate Publică Județeană Vaslui și 

Serviciul de Ambulanță Județean pentru refugiații din Ucraina începând cu data de 

24.02.2022. 
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COMPARTIMENT  AVIZE  ŞI  AUTORIZARE 

 

Compartimentul de Avize şi Autorizare din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui are  

proceduri administrative de reglementare sanitară în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 

1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de 

amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu 

risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire 

şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate sunt 

următoarele: 

a) autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere; 

 b) autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare; 

 c) certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi a altor reglementări 

legale specifice domeniului de activitate supus procedurii, la cererea titularilor de activitate; 

d) asistenţă de specialitate de sănătate publică privind igiena şi sănătatea publică la 

amplasarea, amenajarea, construirea şi modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară 

o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei; 

e) viza anuală; 

Toate documentaţiile se depun la Compartimentul de Avize şi Autorizare, unde personalul 

primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile pentru toate procedurile de reglementare 

în ceea ce priveşte proiectele de amplasare, construcţie  şi amenajare a obiectivelor şi activităţilor, 

cererile de documentaţie de autorizare sanitară şi certificarea conformităţii în vederea funcţionării 

obiectivelor, altele decât cele supuse înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunale.  

Toate documentaţiile şi cererile sunt repartizate compartimentelor specializate din cadrul 

Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică şi/sau Serviciului de Control în Sănătate 

Publică din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui.  

 Fiecare compartiment de specialitate verifică cererile şi documentaţiile repartizate, iar la 

cele la care este nevoie se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale 

incidente domeniului. 

 Documentaţiile care corespund cerinţelor legale se înregistrează, procesează şi tehno-

redactează în cadrul compartimentului, în vederea eliberării documentelor solicitate.  

Răspunsurile de respingere a cererii se fac în scris în termenul legal prevăzut de legislaţie. 
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În anul 2022 au fost eliberate 520 documente, structurate astfel: 

1. Autorizații sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere: 31 

2. Autorizații sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare: 71 

3. Vize Autorizații sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare: 33 

4. Notificare de respingere a  Autorizaţiei sanitare: 3 

5. Notificarea conformităţii pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire a 

obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei: 57 

6. Notificarea asistenţei de specialitate de sănătate publică privind igiena şi sănătatea publică 

la amplasarea, amenajarea, construirea şi modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care 

desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei: 219 

7. Notificarea  în vederea obţinerii de fondurii F.E.A.D.R.: 87 

8. Decizii de conformitate pentru unitǎţile farmaceutice: 7 

9.  Avize temporare de testare testare antigenică rapidă COVID-19: 2 

10. Autorizație pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de 

conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie: 10 

11.  Înregistrare şi transmitere declaraţii pe proprie raspundere înregistrate la Registrul 

comerţului pentru obiectivele care nu se autorizează sanitar şi transmise Serviciului de 

Control în Sănătate Publică.  
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COMPARTIMENT  SUPRAVEGHERE  ŞI  CONTROL  BOLI  TRANSMISIBILE 

 

 

La nivelul compartimentului s-au derulat activităţi specifice din cadrul programelor 

naţionale şi teritoriale de sănătate publică din domeniul bolilor transmisibile, în vederea realizării 

obiectivelor angajate prin programele şi strategiile naţionale şi locale. 

 

Astfel: 

1. Realizarea imunizărilor conform calendarului naţional de vaccinare 

 În vederea protejării sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite 

prin vaccinare, activitatea Compartimentului supraveghere şi control al bolilor transmisibile s-a 

concretizat prin urmatoarele activităţi: 

  

a) În anul 2022 achiziţionarea vaccinurilor şi a materialelor sanitare necesare 

administrării acestora s-a făcut la nivel naţional. În urma repartizării de către Ministerul Sănătăţii  

acestea au fost transportate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui cu mijloace auto 

frigorifice autorizate pentru transportul de vaccinuri, în condiţii de respectare a lanţului de frig. 

  

 b) Depozitarea, transportul şi distribuţia vaccinurilor la nivel local  

 Vaccinurile au fost depozitate în camerele frigorifice de unde s-au distribuit medicilor de 

familie, secţiilor de neonatologie, lunar, în funcţie de campaniile lunare de vaccinare a populaţiei 

conform cu Programul Naţional de Vaccinare. 

 D.S.P. Vaslui are în dotare două camere frigorifică. 

Există două generatoare electrice, astfel că nu au existat disfuncţionalităţi legate de 

întreruperea furnizării energiei electrice. 

 

 c) S-a estimat necesarul de vaccinuri pe grupe de vârstă şi pe tipuri de vaccinuri, acesta 

fiind transmis către CNSCBT.  

 

            d) Realizarea imunizărilor conform calendarului de vaccinare 

 În cursul anului 2022 au fost administrate un număr de: 

- 2.273 doze vaccin HB ; 

- 2.030 doze vaccin DTP-VPI; 

- 3.717 doze vaccin ROR; 
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- 2.269 doze vaccin BCG; 

- 6.354 doze vaccin DTP-VPI-HB-Hib; 

- 4.774 doze vaccin DTPa; 

- 5.796 doze vaccin pneumococic; 

- 43.985 doze vaccin gripal; 

- 1.652 doze vaccin HPV; 

- 14.660 doze vaccin COVID-19.  

Ȋn cabinetele medicilor de familie au fost administrate 3.407 doze vaccin și ȋn centrele 

de vaccinare - 11.253 doze. Pe tipuri de vaccin, situația se prezintǎ astfel: 6 doze vaccin 

Cominarty Original/Omicron, 58 doze Moderna, 2.389 doze vaccin Johnson/Janssen și 

12.207 doze vaccin Pfizer/Comirnaty.    

  

 e) Monitorizarea programului – se face lunar, conform actelor normative în vigoare. 

Majoritatea medicilor de familie introduc vaccinările ȋn noua variantǎ a Registrului Electronic de 

Vaccinare (RENV). 

Permanent se verifică consumul, stocurile și pierderile de vaccin din RENV și ȋnregistrarea 

corectǎ a acestora.  

  

 f) Realizarea anchetelor de acoperire vaccinală 

 
În luna februarie  2022 s-a desfăşurat activitatea de estimare a acoperirii vaccinale la: 
 
● copii născuţi în luna iulie 2020 (18 luni de vȃrstǎ) 
 

Rezultatele anchetei sunt următoarele: 

 ● în mediul urban 

 - acoperire vaccinală BCG =   98,20 %;       

 - acoperire vaccinală HB    =   81,98 %; 

 - acoperire vaccinală VPI   =   82,88 %; 

 - acoperire vaccinală DTPa =  82,88 %; 

 - acoperire vaccinală ROR =   80,18 %; 

 - acoperire vaccinală Hib   =   82,88 %; 

 - acoperire vaccinală pneumococic = 81,98 %; 

 ● în mediul rural 

 - acoperire vaccinală BCG = 93,26 %; 

 - acoperire vaccinală HB    = 79,21 %; 

 - acoperire vaccinală VPI   = 82,02  %; 
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 - acoperire vaccinală DTPa = 82,02 %; 

 - acoperire vaccinală ROR  = 84,27 %; 

 - acoperire vaccinală Hib    = 82,02 %; 

 - acoperire vaccinală pneumococic = 82,58 %. 
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Fig. 1 Ancheta de acoperire vaccinală pentru copiii născuţi în luna iulie 2020 

 

Au fost investigaţi pentru antecedentele acoperirii vaccinale: 

- 111 copii din mediul urban din care 29 copii nevaccinati corespunzător vârstei;  

- 178 copii din mediul rural din care 44 copii nevaccinaţi corespunzător vârstei. 

Se constată că acoperirea vaccinală este aproximativ egalǎ ȋn mediul rural comparativ cu 

mediul urban. 

 

Motivele nevaccinării sunt: 

- neprezentarea la vaccinare (este o formă mascată de refuz); 

- copii născuţi ȋn străinătate; 

- refuzul aparţinătorilor; 

- contraindicaţii medicale temporare. 

 

Tot ȋn luna februarie 2022 s-a desfăşurat activitatea de estimare a acoperirii vaccinale la 

alte categorii de copii, şi anume: 

- vaccin ROR – cohorta de născuţi ȋn 2016 – acoperirea vaccinală fiind de 73,19% ȋn 

mediul urban şi de 73,63% ȋn mediul rural; 

- vaccin DTPa – cohorta de născuţi ȋn 2007 – acoperirea vaccinală fiind de 24,27% ȋn 

mediul urban şi de 23,71% ȋn mediul rural. 
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În luna august 2022 s-a desfăşurat activitatea de estimare a acoperirii vaccinale la: 

1. Copii născuţi în luna iulie 2020 (la vârsta de 24 de luni): 

Rezultatele anchetei sunt următoarele: 

 ● în mediul urban 

 - acoperire vaccinală BCG  = 95,28 %;       

 - acoperire vaccinală HB    =  83,02 %; 

 - acoperire vaccinală VPI   =  86,79 %; 

 - acoperire vaccinală DTPa = 86,79 %; 

 - acoperire vaccinală ROR =  92,62 %; 

 - acoperire vaccinală Hib   =  86,79 %; 

 - acoperire vaccinală pneumococic = 83,96 %. 

 

 ● în mediul rural 

 - acoperire vaccinală BCG  = 80,71 %; 

 - acoperire vaccinală HB     = 80,65 %; 

 - acoperire vaccinală VPI    = 81,72 %; 

 - acoperire vaccinală DTPa = 81,72 %; 

 - acoperire vaccinală ROR  = 84,41 %; 

 - acoperire vaccinală Hib    = 81,72 %; 

 - acoperire vaccinală pneumococic = 80,65 %. 

 

Au fost investigaţi pentru antecedentele acoperirii vaccinale: 

- 106 copii din mediul urban din care 23 copii nevaccinati corespunzător vârstei;  

- 186 copii din mediul rural din care 41 copii nevaccinaţi corespunzător vârstei. 
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Fig. 2 Ancheta de acoperire vaccinală pentru copiii născuţi în luna iulie 2020 
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 Se observǎ o acoperire vaccinalǎ mai mare ȋn mediul urban. 

2. Pentru  copiii născuţi în luna iulie 2021 (vârsta de 12 luni)  rezultatele anchetei sunt 

următoarele: 

 ● în mediul urban 

 - acoperire vaccinală BCG = 86,32 %;       

 - acoperire vaccinală HB    = 62,11 %; 

 - acoperire vaccinală VPI    = 69,47 %; 

 - acoperire vaccinală DTPa = 69,47 %; 

 - acoperire vaccinală ROR = 62,11 %; 

 - acoperire vaccinală Hib   = 69,47 %; 

 - acoperire vaccinală pneumococic = 46,32 % 

 

 ● în mediul rural 

 - acoperire vaccinală BCG   = 81,08 %; 

 - acoperire vaccinală HB     = 64,86 %; 

 - acoperire vaccinală VPI    = 70,95 %; 

 - acoperire vaccinală DTPa = 70,95 %; 

 - acoperire vaccinală ROR  = 62,84 %; 

 - acoperire vaccinală Hib    = 70,95%; 

 - acoperire vaccinală pneumococic = 55,41%. 

Gradul de acoperire vaccinală este, comparativ, același în mediul rural și de mediul urban. 

  
Fig. 3 Ancheta de acoperire vaccinală pentru copiii născuţi în luna iulie 2021 
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 g) Vaccinarea grupelor populaţionale la risc 

  

 În cursul anului 2022 au fost vaccinate antigripal 43.985 de persoane la risc de a face sau 

de a transmite gripa.  

Vaccinarea COVID-19 s-a realizat ȋn centre fixe de vaccinare și prin cabinetele medicilor 

de familie. Ȋn cabinetele medicilor de familie au fost administrate 3.407 doze vaccin și ȋn 

centrele de vaccinare - 11.253 doze. Pe tipuri de vaccin, situația se prezintǎ astfel: 6 doze vaccin 

Cominarty Original/Omicron, 58 doze Moderna, 2.389 doze vaccin Johnson/Janssen și 12.207 

doze vaccin Pfizer/Comirnaty.    

    

Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor şi evaluarea impactului asupra stării de sănătate a 

populaţiei: 

- desfăşurarea de campanii de informare susţinute pentru promovarea  eficienţei vaccinărilor; 

- ocuparea prin concurs a posturilor vacante; 

- suplimentarea numărului de posturi şi pregătirea unui număr mai mare de specialişti, medici 

epidemiologi, care să-şi desfăşoare activitatea în acest domeniu; 

- aprovizionarea constantǎ cu vaccinuri. 

 

2. Programul naţional de supraveghere şi control al  bolilor transmisibile prioritare 

 

             În cursul anului 2022 au fost înregistrate, în registrul unic de boli transmisibile, 380 de fişe 

unice. Fişele au fost introduse în Registrul unic al bolilor transmisibile şi transmise la C.R.S.P. 

Iaşi.  

Au fost achiziţionate teste şi reactivi necesari pentru diagnosticul bolilor transmisibile 

prioritare. 

 S-a continuat activitatea în vederea menţinerii acreditării laboratoarelor de microbiologie şi 

participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanţelor de laborator în materie de 

supraveghere a bolilor transmisibile prin: 

- implementarea de noi standarde; 

- asigurarea calităţii rezultatelor, validarea metodelor; 

Au fost luate măsuri în scopul constituirii și întreținerii  rezervei antiepidemice. 

      În cursul anului 2022 s-au ȋnregistrat 15.271 de cazuri de infecţie cu SARS-CoV-2. 
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Fig. 4. Evoluţia cazurilor de SARS-Cov-2 ȋn cursul anul 2022 

    

 

Repartiţia cazurilor de sexe: 

- masculin = 6.750 (44,20 %); 

- feminin   = 8.521 (55,80 %). 

 

masculin feminin

 

 

Fig. 5 Repartiţia cazurilor COVID-19 pe sexe 

 

Numǎrul cazurilor de ȋmbolnǎvire este mai mare la sexul feminin. 

 

Repartiţia cazurilor pe mediu de viaţă: 

- urban = 9.791 (64,11 %); 

- rural  = 5.480 (35,89 %). 

 

           



44 

 

 

 
Fig. 6 Repartiţia cazurilor COVID-19 pe mediul de viaţă 

 

   

 

Se constată că numărul cazurilor de ȋmbolnăvire este mult mai mare ȋn mediul urban (legat 

de aglomerǎrile urbane, acces mai facil la testare). 

 

S-au ȋnregistrat 2.169 cazuri de reinfectare și 200 de decese.  

 

 

3. Supravegherea şi controlul  infecţiei HIV 

         

          Au fost distribuite către maternităţi teste rapide HIV şi în cursul anului 2022 au fost testate 

848 gravide, rezultatele testărilor fiind negative. 

În laboratorul D.S.P. Vaslui au fost testate HIV prin metoda ELISA 259 persoane. 

Adresabilitatea către D.S.P. a persoanelor din grupele de risc a fost scăzută şi din cauza pandemiei 

de SARS-CoV-2. 

         A fost înregistrate 4 cazuri noi de infecţie HIV (2 persoane de sex masculin și 2 persoane de 

sex feminin). 

        Din ancheta epidemiologică efectuată, calea probabilă de transmitere este calea sexuală 

(contact sexual cu parteneri multipli, parteneri ocazionali). 

          

Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor şi evaluarea impactului asupra stării de sănătate a 

populaţiei: 

-     toate testările HIV pentru persoanele  din grupele de risc să fie efectuate în laboratorul D.S.P. 

care folosoşte teste ELISA, metoda fiind acreditată;   

-     testare gratuită a tuturor persoanelor care solicită testare pentru infecţia HIV/SIDA; 

-   obligativitatea testării  pentru HIV/SIDA la angajare şi pentru controlul medical periodic, 

indiferent de domeniul de activitate; 



45 

 

 

- angajare de personal care sa efectueze consilierea pre si post-testare.  

 

4. Supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale 

 

Programul de supraveghere a infecţiilor nosocomiale s-a desfăşurat în sistem de rutină. 

S-au desfăşurat urmatoarele activităţi:  

      a. centralizarea şi analizarea datelor de supraveghere a infecţiilor nosocomiale din unităţile 

sanitare; 

b. transmiterea datelor centralizat, numeric şi pe tip de afecţiuni, către CRSP Iaşi şi CNSCBT; 

c. supravegherea infecţiilor nosocomiale cu Clostridium difficile. 

S-au raportat 505 cazuri de infecţie nosocomială din care: 

- Spitalul Judeţean Vaslui – 323 cazuri; 

- Spitalul Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad – 172 cazuri; 

- Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi – 10 cazuri; 

- Spitalul de psihiatrie Murgeni – 0 cazuri. 
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Fig. 7 Repartiţia pe spitale a cazurilor de IAAM 

 

Repartiţia pe secţii de spital a celor 292 cazuri: 

- secţii pediatrie = 7 

- secţii obstetrică = 5 

- sectii ginecologie = 0 

- nou-născuţi = 4 

- secţii chirurgie = 41 

- sectii A.T.I = 47  
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- sectii neurologie = 35 

- urologie = 3 

- alte secţii = 363 

 
Fig. 8 Repartiţia pe secţii a cazurilor de IAAM 

  

 Repartiţia infecţiilor nosocomiale pe cauze a fost: 

- septicemia = 5 

- respiratorii = 188 

- digestive = 283 

- urinare = 19 

- organe genitale = 1 

- plagă chirurgicală = 7 

- asociate manevrelor terapeutice = 2 
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Fig. 9 Repartiţia Infecţiilor nosocomiale pe cauze 

 

 

Se constată o creştere a numărului cazurilor de infecţie nosocomiale de cauză digestivă 

(creştere datorată infecţiilor cu Clostridium difficile) şi a infecţiilor respiratorii ȋn contextul 

pandemiei de COVID.  
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COMPARTIMENTUL EVALUARE FACTORI DE RISC DIN MEDIUL  

 DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ  

 

-  IGIENA  ALIMENTAŢIEI 

 

 

  În anul 2022, Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă 

a coordonat și implementat la nivel județului Vaslui activităţile medicale cuprinse în programele 

naţionale de sănătate privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de 

risc în relaţie cu mediul de viaţă şi de muncă, alimentaţie şi nutriţie, aprovizionarea cu apă 

potabilă, radiaţii ionizante naturale şi profesionale şi unităţile de învăţământ şi de îngrijire 

medicală şi medico-socială de toate categoriile. Responsabilul cu Igiena Alimentului din cadrul 

C.E.F.R.M.V.M. al D.S.P. Vaslui a asigurat în anul 2022,  implementarea şi derularea programelor 

de sănătate specifice la nivel judeţean, monitorizarea, evaluarea şi raportarea indicatorilor de 

activitate specifică şi modul de utilizare a fondurilor alocate, a analizat  şi evaluat calitatea 

serviciilor teritoriale de supraveghere medicală a sănătăţii în relaţie cu alimentul, a derulat 

activităţi specifice pentru implementarea prevederilor legislative de protejare şi promovare a 

sănătății în relație cu alimentul,  alimentația, și nutriția.  

 Monitorizarea şi evaluarea riscurilor privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei publice, 

s-a desfășurat în cadrul Programelor Naționale de Sănătate Publică și  a constat în următoarele 

activități: 

1. supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei; 

2. monitorizarea aditivilor alimentari;  

3. monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare; 

4. monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii; 

5. monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe cu rol fiziologic; 

6. monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman; 

7. evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor destinate unor grupuri specifice;  

8. rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România; 

9. monitorizarea anumitor contaminanţi din mirodenii uscate/ierburi aromatice uscate 

comercializate în Romȃnia; 

10. evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu  

           alimentele. 
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1.1 Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei 

Prezenta metodologie a avut drept scop stabilirea unei abordări integrate la nivelul Uniunii 

Europene, care să contribuie la reducerea problemelor de sănătate a populației, în special în 

grupele de populație vulnerabile, probleme cauzate de alimentaţia deficitară, excesul de greutate şi 

obezitate. De asemenea, s-a urmărit furnizarea de evidențe la nivel naţional şi internaţional, 

aducerea la cunoştinţa decidenţilor a riscurilor generate de dezechilibrele alimentare, cu scopul 

aplicării de măsuri de profilaxie primară şi secundară de limitare şi reducere a factorilor de risc 

alimentari, protejării populaţiei împotriva efectelor datorate consumului alimentar inadecvat (supra 

sau subalimentație), în special în grupele de populaţie vulnerabile,  depistării precoce şi înlăturării 

sau limitării factorilor de risc cunoscuţi, care ar putea duce la modificarea calității vieții și la 

afectarea stării de sănătate a populației. Astfel, s-au realizat acțiuni care să asigure cunoaşterea 

nivelului și structurii alimentației populației, evaluarea stilului de viaţă, evaluarea stării de nutriţie 

prin examinări de laborator, a deprinderilor şi comportamentului alimentar, din mediul urban, pe 

grupe de vârstă şi ocupaţie. 

   În urma alegerii eşantionului populaţional de 50 subiecţi (care a cuprins segmentele de 

populaţie din grupele de vârstă de 20-40 ani, 41-65 ani şi peste 65 ani),  au fost completate un 

număr de 50 chestionare privind dieta zilnică pe 1 zi, frecvenţa alimentară şi stilul de viaţă 

(activitate fizică, fumat, consum de alcool, consum de suplimente alimentare). 

Structura lotului pe categorii de vârstă şi sex a fost următoarea: 

Vârsta Distribuţia 

Sex Masculin Feminin 

 Număr subiecţi % Număr subiecţi % 

20-40 5 10 11 22 

41-65 10 20 18 36 

peste 65 3 6 3 6 

Total 18 36 32 64 

 

 Centralizarea datelor somatometrice, a valorilor examinărilor de laborator, totalul 

alimentelor (pe cele 34 de grupe) consumate timp de 24 de ore,  frecvențele alimentare  pentru 

fiecare subiect investigat (incluse în fișa de anchetă codificată) au fost introduse în tabelul excel  –  

baza de date 2021, pus la dispoziţie de către C.R.S.P. Cluj. 

   Legat de metodologia referitoare la Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie a 

populaţiei”, D.S.P. Vaslui a realizat și acțiuni de promovare a alimentației sănătoase și a stilului de 

viață sănătos. Astfel, personalul de la  Compartimentul  de promovare a sănătății a efectuat 10 

acțiuni de informare despre efectele nutriției/alimentației în cadrul campaniei naționale de educație 
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pentru sănătate (930 beneficiari). Aceste acțiuni destinate unui număr de 930 beneficiari. De 

asemenea, s-au efectuat 50 de acțiuni de informare despre efectele consumului de alcool (2534 

beneficiari) și 47 de acțiuni de informare privind efectele consumului de tutun (3700 beneficiari).  

1.2. Monitorizarea aditivilor alimentari 

    Scopul sintezei este lărgirea controlului oficial prin monitorizarea cantitativă a aditivilor 

utilizaţi în produsele alimentare având ca urmare protejarea populaţiei împotriva efectelor datorate 

consumului inadecvat de aditivi alimentari, depistarea precoce şi înlăturarea sau limitarea 

factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei. Metodele de analiză a cantității de aditivi alimentari 

din alimente, servesc asigurării şi creşterii calităţii băuturilor şi produselor alimentare controlate, a 

siguranţei şi securităţii acestora, precum şi protecţia consumatorului. 

  Obiectivul sintezei din anul 2022 a constat în:  

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

din următoarele categorii de produse:  

a. băuturi tip cidru;  

b. diferite sortimente de bere cu aromă de fructe (cu și fără alcool). 

II. Estimarea consumului de aditivi alimentari prin chestionar aplicat la elevi.   

 În ceea ce privește determinarea cantitativă a  grupului de aditivi alimentari „E 220-228 

Dioxid de sulf – Sulfiţi” din bauturile menționate mai sus, nu s-a efectuat deoarece nu s-au 

identificat în județul Vaslui producători autohtoni. În ceea ce privește estimarea consumului de 

aditivi alimentari, s-au aplicat la nivelul județului, la elevii din 2 clase a IX-a cîte un chestionar  

care după completare a fost trimis la CRSP Târgu Mureş. 

   Acest chestionar conține întrebări privind frecvența de consum de băuturi  care conțin 

grupul de aditivi alimentari „E 220-228 Dioxid de sulf – Sulfiţi” din bauturi de tip cidru și diverse 

sortimente de bere cu aromă de fructe cu și fără alcool. 

 

1.3. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare 

 Activitatea de monitorizare a calităţii suplimentelor alimentare cu scopul de a asigura 

consumatorilor produse sigure provenite atât din producţia autohtonă cât şi din import,  a avut ca 

obiective supravegherea unităţilor cu profil de comercializare suplimente alimentare, identificarea 

compoziţiei suplimentelor alimentare în funcţie de categoria acestora şi analiza Pb şi Cd din 

probele de suplimente alimentare prelevate.  

   În anul 2022 s-au efectuat  următoarele 2 activităţi, cuprinse în metodologie: 

I - catalogarea suplimentelor alimentare în funcţie de categoria de ingrediente din 

compoziţie (suplimente cu vitamine ș/sau minerale, suplimente cu vitamine ș/sau minerale + 
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alte substanţe cu rol fiziologic și/sau nutrițional și suplimente cu alte substanţe cu rol fiziologic 

sau nutriţional). Astfel a fost identificat un număr total de 45 suplimente alimentare.     

 Nu au fost găsite neconformităţi privind ingredientele din compoziţia suplimentelor 

alimentare verificate, fapt pentru care nu a fost necesară instituirea de acțiuni corective. 

 II - prelevarea unui număr de 3 probe de supliment alimentar în vederea determinării de 

metale toxice. Probele au fost expediate la Laboratorul Igiena Alimentaţiei şi Nutriţiei din cadrul 

CRSP Timişoara, pentru analiza metalelor grele, plumb şi cadmiu, probele încadrându-se în 

limitele admisibile, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 cu completaările 

ulterioare.  

1.4. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii 

 Activitatea de monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii a avut drept scop, supravegherea 

comercializării  produselor alimentare/ingredientelor alimentare tratate cu radiaţii ionizante, în 

vederea respectării legislaţiei Uniunii Europene precum şi a celei naţionale din domeniu, pentru 

asigurarea securităţii alimentare şi protejarea consumatorilor. 

 În acest scop au fost controlate 4 unităţi de desfacere reprezentative din judeţ,  

hypermarketuri și supermarketuri. S-a verificat prin sondaj, etichetarea pentru un număr de 26 

produse alimentare din categoriile de alimentare permise a fi iradiate: plante aromatice uscate, 

condimente, ingrediente vegetale uscate, produse preambalate, provenite din import și comerț 

intracomunitar (state membre UE). 

 S-a verificat dacă pe etichete există menţiunea tratamentului de iradiere: “iradiat” sau 

“tratat cu radiaţii ionizante” fie a întregului produs fie a ingredientului respectiv dar nu au fost 

găsite produse cu această menţiune, pe etichetă.  

 De asemenea, s-au prelevat 2 probe de produs alimentar posibil iradiat, care au fost 

expediate la Serviciul Chimie şi Radioactivitate din cadrul Institutului de Igienă şi Sănătate 

Publică Veterinară Bucureşti. Rezultatele analizelor privind detecţia iradierii, au arătat că probele 

au fost corespunzătoare.  

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

fiziologic 

 Metodologia pentru monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte 

substanţe a avut ca obiectiv  obţinerea datelor necesare (identificare, verificare etichetare,  

compoziție și notificare) pentru raportarea la Ministerul Sănătății a categoriilor de alimente 

fortificate cu vitamine, minerale şi/sau alte substanţe. 

 Activităţile desfăşurate în anul 2022 au avut drept scop:  

a. identificarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi/sau alte substanţe  şi catalogarea 

acestora pe categorii; 
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b. consemnarea cantităţilor de vitamine, minerale şi alte substanţe adăugate; 

c. verificarea pe site-ul MS dacă alimentele identificate şi catalogate sunt notificate la 

Ministerul Sănătății 

 Astfel s-au identificat,verificat, catalogat 16 produse alimentare cu adaos de vitamine, 

minerale şi alte substanţe existente pe piaţa autohtonă , cantitatea fiecărui ingredient adăugat în 

vederea conformității cu cerințele legislative și nutriționale. Tabelul completat cu informațiile 

solicitate în anexa la metodologie, s-a transmis la CRSP Timişoara. 

 Din verificarea pe site-ul MS a prezenței alimentelor identificate şi catalogate s-a constatat 

că acestea și conforme cu cerințele legislative . 

   d.  recoltarea unei probe de aliment îmbogăţit cu vitamine din categoria băuturi răcoritoare 

necarbonatate, suc sau nectar și expedierea acesteia la Laboratorul Igiena Mediului din cadrul 

CRSP Iaşi, pentru determinarea concentraţiei de vitamina C. Din buletinul de analiză reiese că în  

proba de băutură răcoritoare prelevată, vitamina C este în limite normale, fapt pentru care  nu s-au 

inițiat acţiuni corective specifice cazurilor cu produse nconforme plasate pe piață. 

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

      Conform Raportului O.M.S., România face parte din cele 12 țări din Europa de Est în care 

s-a depistat deficitul de iod ca principal factor etiologic al gusei endemice tireopate. Prin urmare, 

profilaxia de bază se sprijină pe suplimentarea aportului de iod in alimentatia omului si măsura 

luata in Romania a fost iodarea universala a sării. Actul normativ care impune această măsură este  

HGR nr. 568/2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor 

si utilizarii in industria alimentara, modificata cu HG nr. 1904/22.12.2006. Conform acestei 

hotărâri, utilizarea sării iodate este opțională în hrana animalelor și în industria alimentară, cu 

exceptia fabricării pâinii și a produselor de panificatie si este interzisă comercializarea cu 

amănuntul a sării neiodate atât pentru uzul personal cât si pentru utilizarea în alimentația publică si 

colectivă. Deoarece scopul proiectului de iodare a sării este protejarea populatiei impotriva 

riscurilor legate de carenta iodată prin suplimentarea aportului de iod în alimentatia omului, a 

apărut necesitatea de a continua monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consum 

uman. În acest sens, în anul 2022 s-a desfășurat acțiunea de control a  modului de ambalare și 

etichetare a sării iodate din unități comerciale precum  și controlul calității acesteia în relație cu 

conţinutul în iodat de potasiu – KIO3 şi de iod total. 

    În anul 2022 s-au  prelevat  20 de probe de sare iodată, provenită din comerț comunitar 

sau din import și s-au expediat  la D.S.P. Vrancea unde au fost analizate în Laboratorul de Chimie 

Sanitară Focşani pentru conţinutului de iodat de potasiu (KIO3) și iod total, iar rezultatele acestora 

a fost corespunzătoare cu exceptia a șase probe de sare iodată provenită din import. Drept urmare, 

s-a notificat D.S.P.-urile pe raza cărora se află firmele de procesare și ambalare și Ministerul 
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Sănătății în vederea efectuării unui control documentar și fizic al acestei unități, pentru a găsi 

cauza subdozării/supradozării cu iod a produsului importat și pus pe piață în România. 

 

1.7.     Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor destinate unor grupuri 

specifice (ADNS) 

 Alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri 

medicale speciale și înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății nu trebuie să conţină 

substanţe chimice sau microorganisme în cantităţi care prezintă un risc inacceptabil pentru 

sănătatea umană.  

În anul 2022, activitatea de evaluare a riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu 

destinaţie nutriţională specială, a avut drept scop îmbunătățirea protecției în fața amenințărilor 

pentru sănătate a grupurilor vulnerabile în special, sugarilor și copiilor în particular. Activităţile 

desfăşurate în acest an la D.S.P. Vaslui,  au constat în identificarea, recoltarea şi trimiterea spre 

analiză a probelor de ADNS, la laboratoarele C.R.S.P.-urilor naționale şi la laboratorul sanitar al 

D.S.P. Vaslui, după cum urmează: 

 la C.R.S.P. Iaşi, Laborator Igiena Mediului 

- 1 probă pentru determinarea nivelului de MICOTOXINE/AFLATOXINE din lapte premium 

fortifiat pentru copii, rezultatul analizei a fost corespunzător;  

- 2 probe pentru analiza parametrilor microbiologici ( Listeria monocytogenes, Salmonella spp. şi 

Enterobacter sakazakii) din formule de lapte de început deshidratate și din  alimente destinate unor 

scopuri medicale speciale pentru sugari şi copiilor de vârstă mică, iar rezultatele analizelor au fost 

corespunzătoare, conform Regulamentului (CE) 2073/2005.  

  la C.R.S.P. Cluj, Laboratorul de Igiena Alimentaţiei şi Nutriţiei  

- 1 probă pentru determinarea nivelului de PESTICIDE din preparat pe bază de cereale prelucrate 

pt. sugari şi copii de vârstă mică, rezultatul analizei a fost corespunzător;  

 - 3 probe din categoriile de preparate pt.sugari şi copii mici și anume formule de continuare 

comercializate sub formă de praf , alimente preparate pe bază de cereale și alimente destinate unor 

scopuri medicale speciale,  pentru determinarea conţinutului de METALE GRELE- Pb, Cd, Al, 

As, Hg,  rezultatele analizelor la cele 3 probe s-au încadrat în limitele admisibile, conform Reg. 

(CE) nr. 333/2007; 

 - 1 probă pentru determinarea conţinutului de STANIU la preparate pentru copii în coonservă  la 

care rezultatul analizei a fost corespunzător;  

- 1 probă pentru determinarea nivelului de BENZO(A)PIREN din  aliment  pe bază de cereale 

prelucrate și rezultatul analizei a fost corespunzător;  
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- 1 probă de preparat sub formă de praf pentru sugari (formulă de continuare) în vederea 

determinării nivelului de MELAMINĂ, rezultatul analizei a fost corespunzător. 

- la D.S.P. Vaslui, Laboratorul de Chimie Sanitară şi Toxicologie: 

 - 1 probă pentru determinarea nivelului de NITRAŢI în aliment pe bază de cereale prelucrate 

pentru copii de vârstă mică iar rezultatul  analizei a fost corespunzător, conform prevederilor 

Regulamentului (CE) 1882/2006.  

 

1.8.  Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România 

Activitatea privind supravegherea focarelor de toxiinfecţii alimentare se desfăşoară conform 

metodologiei, în vederea  cunoaşterii 

incidenţei şi caracteristicilor focarelor de 

TIA şi cu scopul de a recomanda  măsuri de 

control şi prevenire a acestora. 

 În cursul anului 2022, pe teritoriul 

judeţului Vaslui, s-a înregistrat un episod de 

toxiinfecţie alimentară. Simptomatologia a 

debutat în urma consumui de alimente 

servite la eveniment de tip praznic. În 

cadrul episodului de toxiinfecție alimentară 

au fost 17 persoane simptomatice 

(repartizate pe grupele de vârstă conform 

graficului), care s-au prezentat la Secția de 

Boli Infecțioase a Spitalului Județean Vaslui. Agentul infecțios incriminat a fost Salmonella Grup 

B. S-a instituit tratament specific și simptomatic, rezultatele fiind satisfăcătoare, pacienții fiind 

externați cu stare de sănătate ameliorată. 

 

1.9.  Evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu 

alimentele 

     Caracteristica principală a materialului ce vine în contact cu produsul alimentar, pentru 

păstrarea calității și securității alimentului, este stabilitatea sa față de produsul cu care vine în 

contact. Inerția sau stabilitatea chimică se exprimă prin migrarea de componenți din ambalaj în 

produs, în cantități care să nu prezinte un pericol pentru sănătatea omului și să nu cauzeze 

modificări ale compoziției produsului său ale proprietăților sale organoleptice. 

     În acest sens, unul din obiectivele D.S.P. Vaslui pentru anul 2022  a fost verificarea cu 

laboratorul C.R.S.P. București, a migrării de metale grele din obiecte de ceramică (1 probă cană 

persoane simptomatice

0-4 ani 5-15 ani 16-60 ani peste 60 ani
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ceramică pentru determinare de plumb, cadmiu, cupru și crom), obiecte din teflon (1 probă tavă 

teflonată pentru determinare de plumb, cadmiu, cupru, crom și mangan) și cutii de carton ( 1 probă 

de cutii pentru ambalat tort, pentru determinare de plumb și cadmiu), iar rezultatele din buletinele 

de analiză transmise, au fost corespunzătoare.  

   Tot la laboratorul Laboratorul de Chimia şi Microbiologia Mediului şi Alimentului din 

cadrul C.R.S.P. Bucureşti s-au  făcut determinări de formaldehidă din obiecte din carton (1 probă 

de cutii de carton pentru ambalat pizza) și din obiecte ce conțin melamină (1 probă polonic din 

melamină). Și aceste probe analizate au fost conforme așa cum reiese din rapoartele de încercări 

trimise la DSP Vaslui.  

   La Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică din cadrul D.S.P. Ialomița 

– Feteşti s-au evaluat migrarea globală de componenți și conținutul de metale din obiecte din 

material plastic provenite din depozite și unități de producție produse alimentare. Astfel, s-au 

prelevat o probă de material plastic care se poate umple (pahar de 150 ml) și o probă de material 

plastic flexibil (pungi uz alimentar), s-au trimis la laborator iar rezultatele obținute au fost 

corespunzătoare. 

În anul 2022 s-au prelevat încă 2 probe de obiecte de material plastic destinate să vină în 

contact cu alimente (pahare transparente de 350 ml și tăvițe de polistiren de 150 ml)  pentru 

controlul microbiologic al acestora la Laboratorul de Chimie şi Microbiologie a Mediului şi 

Alimentului din cadrul CRSP Bucureşti, rezultatele de laborator au fost corespunzătoare. 

    PRESTAŢII ŞI SERVICII DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ÎN RELAŢIE CU IGIENA 

ALIMENTAȚIEI 

În cursul anului 2022, în cadrul compartimentului IGIENA ALIMENTULUI s-au mai 

desfăşurat și alte activități după cum urmează: 

- verificarea și evaluarea a 54 de dosare de obiectiv/obiective cu profil alimentar, în vederea 

emiterii de notificări (de asistență de specialitate și de certificare a conformității) și negații; 

- la cererea terţilor (APM, unități de alimentație publică, industrie alimentară,etc.) s-au 

desfăşurat activităţi de consultanţă, furnizându-se puncte de vedere referitoare la funcționarea 

în conformitate cu cerințele legislative, a  obiectivelor cu profil alimentar; 

- la solicitarea agenților economici din domeniul alimentar, s-au prelevat  66 probe de apă din 

unități de producție și alimentație publică; 

- s-a participat la acţiuni comune, în colaborare cu compartimentul de epidemiologie și serviciul 

de inspecție sanitară, la efectuarea anchetelor epidemiologice în cazuri de suspiciuni de TIA.  
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COMPARTIMENTUL EVALUARE FACTORI DE RIS C DIN MEDIUL  

 DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ  

-   

-  IGIENA MEDIULUI 

 

În anul 2022, Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă 

a coordonat și implementat la nivel județului Vaslui, activităţile medicale cuprinse în Programul 

naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă - 

Subprogramul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, astfel: 

1.1. Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în zonele de aprovizionare mari 

 Calitatea apei potabile este reglementată prin prevederile Legii apei potabile nr. 458/2002, 

cu completările și modificările ulterioare (Legea nr. 311 /2004, Ordonanţa Guvernului nr. 11/2010, 

Ordonanţa Guvernului nr. 1/2011, Ordonanţa Guvernului nr. 22/2017) și  H.G. nr. 974/2004 

(modificată şi completată cu H.G. nr. 342/2013).    

 Activitatea de supraveghere şi monitorizare a calităţii apei pentru consumul uman a fost 

realizată de personalul din compartimentul  de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și 

muncă al D.S.P. Vaslui  şi a avut drept scop protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor 

asociate consumului de apă nepotabilă.  

 Calitatea apei potabile s-a verificat prin recoltarea de probe de apă şi analizarea acestora 

din punct de vedere organoleptic, fizico-chimic şi bacteriologic, în cadrul Laboratorului de 

Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică Vaslui și la C.R.S.P. Iași. 

  În judeţul Vaslui, aprovizionarea cu apă potabilă în sistem centralizat este asigurată în 

zonele de aprovizionare mari prin funcţionarea a 4 sisteme centralizate cu staţii de tratare a apei 

şi reţea de distribuţie, supravegheate şi monitorizate conform H.G. nr 974/2004, modificată şi 

completată  prin H.G. nr. 342 / 2013 și Ordonanţa Guvernului nr. 22/2017. 

 Apa potabilă distribuită în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari (ieşire 

staţie de tratare + capete de reţea). 

            -    număr probe recoltate și lucrate la Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în 

Sănătate Publică Vaslui: 454 

- număr analize fizico-chimice: 1652 

- număr analize necorespunzătoare: 0   

- număr analize microbiologice: 1261 

- număr analize necorespunzătoare: 0  
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În cadrul monitorizării de audit au fost prelevate, conservate și transportate la C.R.S.P. Iași, 

23 probe pentru determinare de Trihalometani, Pesticide, Tetracloretena și Tricloretena, Sulfați și 

Metale grele din care 8 probe au fost neconforme prin depășirea concentrațiilor maxime admise la 

parametrul Trihalometani. 

 

 În  anul 2022, în judeţul Vaslui nu s-au înregistrat episoade de epidemie hidrică prin apa 

potabilă. 

1.2. Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de 

aprovizionare mici 

 Evaluarea riscului şi reducerea impactului negativ asupra sanătăţii populaţiei generat de 

consumul de apă potabilă furnizată de sistemele mici şi medii şi protejarea sănătăţii populaţiei 

împotriva efectelor poluării chimice şi a contaminării microbiologice, prin asigurarea calităţii apei 

în zonele depistate, s-a efectuat prin selectarea şi prelevarea de probe de la 10 sisteme pentru 

metale (Fier și Mangan) şi 22 sisteme de la care s-au prelevat 24 probe de apă pentru Legionella 

spp,  sisteme care  furnizează apă în sistem centralizat în localități cu o populație mai mică sau 

egală cu 5000 locuitori, completerea fişelor de caracteristici pentru sistemele selectate. Din cele 34 

de probe recoltate, 14 probe s-au transportat (după completarea fișelor de prelevare conform 

metodologiei) la  laboratorul C.R.S.P. Iaşi, restul de probe s-au lucrat la D.S.P. Vaslui, iar 

rezultatele și celelalte date s-au transmis la C.R.S.P. Cluj. 

Situaţia analizelor microbiologice efectuate de către laboratorul C.R.S.P. Iași pentru 

Legionella spp. se prezintă astfel: 

- Număr total probe de apă prelevate: 4  

- Număr analize necorespunzătoare: 0 
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Situaţia analizelor microbiologice efectuate de către laboratorul D.S.P. Vaslui pentru 

Legionella spp. se prezintă astfel: 

- Număr total probe de apă prelevate: 20  

- Număr analize necorespunzătoare: 0 

Situaţia analizelor chimice efectuate de către laboratorul C.R.S.P. Iași pentru metale grele se 

prezintă astfel: 

- Număr total probe de apă prelevate: 10 ( pentru Fier și Mangan) 

- Număr analize necorespunzătoare: 6 probe cu depășiri a concentrației maxime admise 

din care 4 la Fier și 2 la Mangan 

În cadrul proiectului s-a efectuat colectarea de date pentru aprovizionările mici de apă 

potabilă/2022 cu completarea anexei I – Machete pentru culegerea de date necesare întocmirii 

raportului național privind aprovizionările mici de apă potabilă/2022. 

 Calitatea apei potabile distribuite în zonele de aprovizionare mici s-a realizat în cadrul 

monitorizărilor de control și audit pe baza contractelor încheiate cu U.A.T.-urile locale, fiind 

prelevate și analizate: 

-    număr probe prelevate : 2399 

- număr analize fizico-chimice: 12182 

- număr analize necorespunzătoare: 2380 la indicatorii: 678 Clor rezidual liber, 970 

Clor rezidual total, 264 Amoniu, 123 Nitriţi, 33 Nitraţi, 11 Duritate, 10 Cloruri,  83 

Turbiditate, 15 Conductivitate, 29 Organoleptic, 32 Fier, 55 Mangan, 58 Sulfați, 8 

Sulfuri și hidrogen sulfurat, 3 Oxidabilitate, 1 Aluminiu, 6 Bor și 1  Floruri. 

- număr analize microbiologice: 7947 

-    număr analize necorespunzătoare: 589 la indicatorii: 39 NTG la 22o C, 20 NTG la 

37o C, 132 Bacterii coliforme, 130 Escherichia Coli, 268 Enterococci. 
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În cadrul monitorizării de audit au fost prelevate, conservate și transportate la C.R.S.P. Iași, 

24 probe pentru determinarea de Trihalometani, Pesticide, Tetracloretena și Tricloretena, Sulfați  

și Metale cu rezultate neconforme prin depășirea concentrațiilor maxime admise la 10 probe: 8 

Trihalometani și 2 Bor. 
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1.3. Supravegherea calității apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică 

În vederea implementării unor măsuri la nivel local pentru ameliorarea calităţii apei din 

fântânile publice şi a surselor de apă arteziană, precum şi adoptării unor măsuri de creştere a 

nivelului de educaţie pentru sănătate a populaţiei în legătură cu consumarea unei ape sanogene s-a 

urmărit realizarea unei bazei de date prin identificarea şi catagrafierea surselor individuale (fântâni 

publice) şi a celor arteziene utilizate pentru consum uman, din mediul rural şi/sau din zonele 

perurbane, activitate în care implicarea factorilor decidenţi ai autorităţilor locale s-a realizat 

defectuos. De asemeni s-a realizat screening-ul calităţii apei din 56 de surse, caracterizarea 

acestora din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic prin completarea Machetei de 

raportare și transmiterea datelor la C.R.S.P. Iași. 

 În mediul rural aprovizionarea cu apă potabilă se realizează preponderent din surse 

individuale şi publice (fântâni, cişmele, puţuri, izvoare captate) pentru care au fost prelevate și 

analizate probe de apă astfel: 

a). Apă profunzime urban (fântâni, cişmele, puţuri, izvoare captate): 

-    număr probe prelevate: 61 

- număr analize fizico-chimice: 324 

- număr analize necorespunzătoare: 22 la indicatorii: 1 Nitrți, 1 Nitraţi, 19 

Duritate, 1 Turbiditate 

- număr analize microbiologice: 210 

-  număr analize necorespunzătoare: 27  la indicatorii: 9 Bacterii coliforme, 6 

Escherichia Coli, 12 Enterococci. 
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b). Apă profunzime rural (fântâni, cişmele, puţuri, izvoare captate): 

            -    număr probe recoltate: 163 

- număr analize fizico-chimice: 1533 

- număr analize necorespunzătoare: 211 la indicatorii: 27 Amoniu, 5 Nitriţi, 60 

Nitraţi, 4 Oxidabilitate, 21 Duritate, 0 pH, 1 Cloruri, 27 Turbiditate, 14 

Conductivitate, 21 Organoleptic, 16 Fier, 10 Mangan, 4 Sulfați și 1 Sulfuri și 

Hidrogen sulfurat 

- număr analize bacteriologice: 623 

-    număr analize necorespunzătoare: 174 la indicatorii: 22 NTG la 22o C, 7 NTG la 

37o C, 52 Bacterii coliforme, 38 Escherichia Coli, 55 Enterococi. 
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1.4. Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generate de apa de 

fântână 

Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de fântână 

a fost efectuată prin completarea datelor şi raportarea cazurilor de methemoglobinemie infantilă 

cuprinzând date despre cazul de methemoglobinemie şi date despre sursa de apă care a provocat 

methemoglobinemia prin  înregistrarea în Registrul Național ReSanMed. 

Număr cazuri înregistrate în anul 2022: 2 cazuri 

 

Distribuţia cazurilor de methemoglobinemie: 
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Date privind sursa de apă (fântâni): 
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Date de laborator : 

 

- examen chimic: 

 

             
 

- examen microbiologic: 
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1.5. Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate – altele decât apele naturale sau decât apele 

de izvor 

Evaluarea implementării legislaţiei în domeniul apelor potabile îmbuteliate nu s-a efectuat 

în anul 2022 deoarece pe teritoriul județului Vaslui nu au fost identificate unităţi producătoare de 

apă potabilă îmbuteliată. 

1.6. Evaluarea calităţii apei de imbăiere 

Activitatea de evaluare a calităţii apei de îmbăiere s-a desfăşurat cu scopul de a proteja 

sănătatea populaţiei prin prevenirea îmbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanţi din 

mediu. 

Pe teritoriul judeţului Vaslui în anul 2022 nu a funcționat nicio zonă naturală de îmbăiere 

amenajată și/sau neamenajată. Activitatea de evaluare a calității apei de îmbăiere s-a desfășurat 

prin supravegherea în conformitate cu normele sanitare, pe perioada  sezonului de îmbăiere Iunie – 

August 2022 a unui număr de 10 piscine descoperite și pe întreaga perioadă a anului 2022 a celor 2 

piscine acoperite care au funcționat în sistem privat. 

Determinarea parametrilor s-a realizat conform prevederilor Ord. M.S. Nr.119/2014, art. 66 (s-

au monitorizat: limpezimea, Numărul total de germeni, Bacteriile coliforme, Escherichia coli, 

Enterococi, Pseudomonas aeruginosa, Clorul rezidual şi pH ). 

Situaţia analizelor efectuate se prezintă astfel: 

- Număr total probe de apă prelevate: 85 

- Număr analize fizico-chimice: 164 

- Număr analize microbiologice: 410 

- Număr analize necorespunzătoare: 29 la indicatorii: 20 pH cu o concentrație sub 

limita minimă admisă; 2 pH cu o concentrație peste limita maximă admisă; 53 Clor 

rezidual liber din care 43 sub limita maximă admisă și 10 peste concentrația maximă 

admisă; 1 NTG la 37o C; 1 Enterococ și 7 Pseudomonas aeruginosa. 

În sezonul 2022 nu s-au înregistrat cazuri de îmbolnăvire sau accidente datorate calităţii apei 

de îmbăiere sau condiţiilor din zona de îmbăiere. 

1.7. Evaluarea impactului asupra sanătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul urban 

Activitatea de evaluare a expunerii populaţiei la poluanţii din aer şi evaluarea impactului 

expunerii asupra sănătăţii populaţiei s-a desfăşurat prin completarea Anexelor A, B, C și D cu date 

de monitorizare a poluanţilor din aer de la APM judeţean şi date de sănătate: morbiditate şi 

mortalitate pentru orașul reşedință de judeţ. 

1.8. Intoxicaţii acute cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, substanţe de abuz, ciuperci, 

plante, alte produse toxice   (care NU fac obiectul ReTox*)  
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Activitatea de monitorizare a intoxicaţiilor acute cu monoxid de carbon, alcool, droguri, 

ciuperci, plante, altele, s-a desfăşurat prin investigarea, completarea și transmiterea “Fișei de 

declarare a intoxicației acute  cu CO, alcool, droguri, ciuperci, plante, altele ” si Tabelului - 

Raportarea intoxicaţiilor voluntare cu băuturi alcoolice / medicamente, a cazurilor de intoxicaţie 

nou apărute, trimestrial la C.R.S.P. Iaşi: 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute cu monoxid de carbon: 21 

- Număr de cazuri de intoxicaţii accidentale cu alcool  3 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute cu etnobotanice: 9 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute cu benzină/motorină: 2 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute cu gaz metan: 3 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute cu droguri: 2 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute accidentale cu medicamente: 9 

- Număr de cazuri de intoxicaţii voluntare cu alcool: 424 

- Număr de cazuri de intoxicaţii voluntare cu medicamente: 69 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute voluntare cu alcool și medicamente: 4 

 

 

                     În cadrul Registrului Național ReTox au fost introduse 31 cazuri de intoxicații acute 

accidentali și voluntare cu substațe chimice: 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute consum detergent: 5 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute consum biocide: 8 

- Număr de cazri de intoxicaţii acute consum substanțe erbicide: 1 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute consum insecticide: 4 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute consum diluat: 3 
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- Număr de cazuri de intoxicaţii acute consum raticide: 1 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute consum produse de curățenie: 2 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute consum sodă caustică: 3 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute consum antigel: 3 

- Număr de cazuri de intoxicaţii acute consum funcicide: 1 

 

 

 

1.9. Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

Activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale s-a făcut conform 

Ord. M.S.nr.1226/2012. 

Culegerea datelor referitoare la deşeurile rezultate din activităţile medicale s-a realizat 

pentru 21 unităţi medicale din judeţ: 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui 

- Spitalul Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad 

- Spitalul Municipal”Dimitrie Castroiani” Huşi 

- Spitalul de Psihiatrie Murgeni 

- Centrul de Dializă NEFROCARE Vaslui 

- Centrul de Dializă Nefromed Bârlad 

- Spital RECUMED Vaslui 

- Spital cu internare de zi”Spitalis” Negrești 

- Serviciul Județean de Ambulanță Vaslui 

- Centrul de Transfuzie Sanguină Bârlad 

- Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică al Direcției de 

Sănătate Publică Vaslui 
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- 5 Centre de Vaccinare (funcționare temporară închise în dinamică în primul 

semestru) 

- 2 centre de testare rapidă 

- Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești 

- Centrul de Asistență Medico-Socială Cădăești 

Planul de gestionare a cuprins acţiuni concrete cu termene de finalizare şi responsabili 

pentru îndeplinirea fiecărei acţiuni. 

În cadrul proiectului Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor rezultate din 

activitatea medicală și al Planului național de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea 

medicală s-au avizat planurile anuale a unităților medicale cu paturi generatoare de deșeuri 

medicale. 

 

1.10. Supravegherea produselor cosmetice 

Activitatea s-a desfăşurat conform metodologiei, de către personalul din Serviciul Control 

în Sănătate Publică, prin prelevarea și transmiterea unei probe de produse cosmetice către  

Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sǎnǎtate Publicǎ al D.S.P. Buzău în vederea 

monitorizării concentrațiilor de parabeni în produsele cosmetice și evaluarea riscurilor pentru 

sănătate:  

- număr probe prelevate pentru determinări chimice: 1 

- număr probe necorespunzătoare contaminanți chimici:  nu s-au primit rezultatele. 

 

1.11. Supravegherea cernelurilor din tatuajele și machiajele permanente (TPM) în relație cu 

mediul. 

Activitatea s-a desfăşurat conform metodologiei prin identificarea cabinetelor de profil care 

funcționează pe teritoriul județului Vaslui, colectarea și centralizarea datelor despre cazurile de  

reacții adverse la TMP înregistrate în unități sanitare din anul 2021, date despre cazurile de  reacții 

adverse la TMP transmise de titularii cabinetelor TMP în perioada 01.01.2021-31.12.2021, date 

despre pacienţii/clienții care au suferit afecțiunea, date despre patologia suferită, date despre 

pigmenții folosiţi la tatuarea artistică sau cosmetică a clientului care a suferit afecţiunea, 

compararea numarului de cazuri înregistrate în unitățile sanitare cu numarul de cazuri transmise 

către D.S.P. Vaslui de titularii cabinetelor și completarea Anexelor 2 și 3. 

 

1.12. Prestaţii şi servicii de sănătate publică în domeniul sănătăţii în relaţie cu mediul. 

  Activitatea în anul 2022 s-a concretizat prin întocmirea şi eliberarea de  referate pentru 118 

proiecte care au necesitat  notificări de asistență de specialitate, 32 referate de evaluare pentru 
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obţinerea autorizației sanitare de funcționare, 46 referate pentru certificarea conformității la 

legislația actuală a obiectivelor cu risc pentru sănătatea publică, 73 dosare evaluate și finalizate 

cu notificări tip negație și 60 notificări/puncte de vedere pentru proiecte publice și private, 

analizate în cadrul  ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică și Comitetului Special Constituit, 

desfășurate la Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui. De asemenea, în anul 2022 au fost 

eliberate 39 avize de îmbălsămare și 20 avize sanitare pentru 

deshumare/transport/înhumare/incinerare/reînhumare cadavre umane. 
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COMPARTIMENTUL EVALUARE FACTORI DE RISC DIN MEDIUL DE VIAŢĂ 

ŞI MUNCĂ  

  

-  IGIENA  COLECTIVITĂŢILOR  DE  COPII  ŞI  TINERET 

 

 

În anul şcolar 2021 – 2022 au fost înscriși în unitățile de învățământ din județul Vaslui 

61493 elevi și preșcolari, aceștia frecventând diferite forme de învățământ din mediul rural și 

urban, conform datelor din tabel și a reprezentării grafice de mai jos: 

 

 Total Creșe Grădinițe 
Școli 

generale 

Școli 

Profesionale 
Licee 

Școli 

speciale 

Școli 

postliceale 

Unități Urban 131 3 61 32 9 19 4 3 

Copii Urban 32297 215 4291 10472 1991 14165 513 650 

Unități Rural 506 1 247 252 0 6 0 0 

Copii Rural 26643 14 5623 18651 551 1804 0 0 

TOTAL 

Unități 

637 4 308 284 9 25 4 3 

TOTAL Copii 58940 229 9914 29123 2542 16520 513 650 
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În anul școlar 2022 – 2023 sunt înscriși în unitățile de învățământ de pe raza județului 

55429 elevi și preșcolari, aceștia frecventând diferite forme de învățământ din mediul rural și 

urban, conform datelor din tabel și a reprezentării grafice. 

 Total Creșe Grădinițe 
Școli 

generale 

Școli 

Profesionale 
Licee 

Școli 

speciale 

Școli 

postliceale 

Unități Urban 125 5 54 33 8 17 5 3 

Copii Urban 31163 215 5484 12955 1904 10161 260 184 

Unități Rural 510 1 327 171 6 6 0 0 

Copii Rural 24266 14 4378 18835 388 651 0 0 

TOTAL 

Unități 
635 6 378 204 14 23 5 3 

TOTAL Copii 55429 229 9862 31790 2292 10812 260 184 
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Activități desfășurate: 

1. Instruire și formare profesională 

Instruirea și lansarea metodologiilor de lucru și a activităților pentru anul 2022 la nivel de 

județ, cu participarea cadrelor medicale din cabinetele preșcolare și școlare din județ.  

 

2. Monitorizarea și supravegherea condițiilor condițiilor igienico-sanitare în unitățile 

pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor  

➢ Expertizarea condițiilor de mediu pentru avizarea și autorizarea sanitară a 

funcționării colectivităților de copii și tineri. 

In anul 2022 au  fost efectuate 21 referate de expertizare în vederea avizării sanitare pentru 

unități de învățământ. Procedura de autorizare sanitară s-a desfășurat conform Ord. MS 

1030/2009, în baza declarației pe proprie răspundere a conducătorilor unităților de învățământ. 

➢ Evaluări sanitare în vederea eliberării notificărilor de asistență de specialitate, 

certificarea conformității la normele de igienă 

Au fost evaluate un număr de 481 unități de învățământ în vederea verificării conformării la 

normele de igienă și sănătate publică prevăzute de legislația în vigoare. 

 

3. Monitorizarea și supravegherea condițiilor igienico-sanitare din tabere și colonii 

➢ Tabăra de copii din județul Vaslui a fost autorizată sanitar  dar nu a funcționat cu serii 

organizate de copii. 

➢ Măsurile de organizare medicală a plecării copiilor din județ în alte tabere din tara  a fost 

efectuată cu colaborarea cu  I.S.J., Direcția Taberelor precum și cu cabinetele medicale școlare 

și individuale. 
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4. Monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor și tinerilor: 

Activitatea s-a desfășurat  în anul școlar 2022-2023 după metodologia elaborată de 

I.N.S.P. București in toate colectivitățile de pe teritoriul județului prin cabinetele școlare, 

preșcolare și a medicilor de familie.    

Au fost examinați 8028 copii înscriși în colectivități (copiii preșcolari, elevii din clasele a-I-a, 

IV-a, VIII-a, XII-a anul II profesională) prin dispensarele și cabinetele școlare. 

Datele rezultate din examinare au fost transmise pe suport electronic la I.N.S.P. București – 

CNEPSS pentru analiză și sinteză. 

 

5. Monitorizarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor: 

➢ Dispensarizarea preșcolarilor și elevilor în anul școlar 2022-2023 după metodologia 

elaborată de I.N.S.P. București, în toate colectivitățile din județ. 

Dispensarizarea s-a efectuat pe grupe de vârstă: 0 - 4 ani, 4 - 7 ani, 7 - 11 ani, 11 - 15 ani, 15 -

19 ani, pe mediul urban și rural. 

La un număr de 26.635 copii investigați din toate colectivitățile investigați prin dispensarele 

și cabinetele școlare din mediul urban au fost dispensarizate un număr de 2.970 afecțiuni 

dintre care: 922 vicii de refracție, 70 spasmofilii, 91 malformații congenitale de cord, 509 

obezitate de origine neendocrină, 152 tulburări de vorbire, 119 astm bronșic, 129 

tulburări de adaptare școlară și 53 comițialitate.  

Datele rezultate din examinare au fost transmise pe suport electronic cât și în original  la 

I.N.S.P. București – C.N.E.P.S.S. pentru analiză și sinteză. 

 

➢ Examenul de bilanț- starea de sănătate 

  Activitatea s-a desfășurat  în anul școlar 2022-2023 după metodologia 

elaborată de I.N.S.P. București in toate colectivitățile de pe teritoriul județului prin 

cabinetele școlare, preșcolare și a medicilor de familie.    

  Au fost examinați 8.470 copii înscriși în colectivități (copiii preșcolari, elevii din 

clasele a I-a a IV-a, a VIII-a, a XII-a, anul II profesională) prin dispensarele și cabinetele 

școlare. 

  Datele rezultate din examinare au fost transmise pe suport electronic la I.N.S.P. 

București – C.R.S.P. Iași pentru analiză și sinteză. 
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➢ Triajul epidemiologic 

- după vacanţa de iarnă 2022, nr. copii înscriși 55.429, examinați  24.757 (doar din mediul 

urban), cazuri depistate 38 din care 38 pediculoză; 

- după vacanța inter-semestrială 2022, nr. copii înscriși 29.325, examinați 27.767, cazuri 

depistate 244 din care 198 pediculoză;  

- după vacanța de Paște 2022, nr. copii înscriși 29.075, examinați  21.940 (doar din mediul 

urban), cazuri depistate 31 din care 20 pediculoză;  

- după vacanța de vară 2022, nr. copii înscriși 29.587, examinați  28.400, cazuri depistate 83 

din care 54 pediculoză; 

- după vacanța de după Modulul I cursuri din noiembrie 2022, nr. copii înscriși 32.767, 

examinați  30.656, cazuri depistate 138 din care 121 pediculoză. 

 Primele afecțiuni clasate: pediculoză reprezentând peste 70% din totalul afecțiunilor 

depistate. 

 Rămân în evidenţă după recontrol aproximativ 25 % din cazurile de parazitism depistate 

(focare vechi familiale din zone cu populaţie rromă). Au fost intensificate acțiunile de 

deparazitare împreună cu medicii de familie și asistenţii comunitari. 

 

Alte acţiuni destinate rezolvării priorităților locale. 

➢ Informări către Inspectoratul Şcolar, conducerea şcolilor, Direcția Taberelor cu 

privire la: 

- condițiile igienico - sanitare din unitățile de ocrotire, educaţie și învățământ; 

- prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în unitățile de alimentaţie colectivă; 

- sinteze cu privire la regimul de activitate și odihnă a elevilor, în urma acțiunilor efectuate; 

- starea de sănătate și triajul epidemiologic al copiilor care  merg în tabere pe perioada 

vacanţelor școlare. 

 

  Pe parcursul anului 2022, în cadrul activităților programului național PN XII de 

Evaluare și promovare a sănătății, obiectivul privind evaluarea stării de sănătate a 

copiilor și tinerilor, s-au efectuat la nivelul unităților școlare stabilite, studiile următoare: 

- „Identificarea, cuantificarea și monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat 

de Comportamente cu risc Y.R.B.S.S. la tineri" și „Evaluarea stării de bine a copilului în 

școală, pe un eșantion de 551 de elevi de la clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a din cadrul 

unităților de învățământ Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir" Huși, Liceul cu Program 

Sportiv Vaslui, Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui, Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” 
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Bârlad, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bârlad, Liceul Tehnologic „Ghenuță Coman” 

Murgeni și Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” Zorleni. 

- „Supravegherea și monitorizarea stării de sănătate orală a copiilor în școli” s-a efectuat 

pe un eșantion de 90 de copii cu vârste cuprinse între 6-14 ani, la nivelul celor două cabinete 

stomatologice școlare de pe raza județului Vaslui pentru raportarea Anexei 1 și 2, iar pentru 

raportarea Anexei 3 trimestrial, studiul s-a efectuat pe un eșantion de 227 elevi examinați din 

cei 1034 înscriși cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani, arondați cabinetelor stomatologice școlare 

stabilite. 

- Pe parcursul anului 2022, personalul colecivului Igienă Școlară a fost implicat în activitatea 

comisiei de examinare a însușirii noțiunilor fundamentale de igienă. Au fost organizate un 

număr de 28 comisii la care au fost înscriși 1.359  cursanți, din care au fost declarați admiși 

un număr de 1.320, cu un procent de promovabilitate de 97%. 
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COMPARTIMENTUL EVALUARE FACTORI DE RISC DIN MEDIUL  

 DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ   

 

-   MEDICINA  MUNCII 

În cursul anului 2022 au fost expertizate locurile de muncă privind încadrarea acestora în 

condiții de muncă vătămătoare, periculoase, deosebit de periculoase, deosebite cum ar fi stres sau 

risc și grele, la un număr de 18 unităţi fiind emise 33 buletine de determinare prin expertizare. 

Cercetarea condiţiilor de muncă, în scopul identificării riscurilor profesionale pentru fiecare 

loc de muncă s-a efectuat prin urmărirea principalilor indicatori din mediul de muncă: 

microclimat, zgomot, vibrații, iluminat şi diferite noxe (biologice, fizice, fizico-chimice şi 

chimice).  

Astfel, s-au efectuat următoarele determinări fizice: 

- determinări zgomot 33, din care 22 (douăzeci și două) necorespunzătoare; 

- determinări microclimat 14 determinări, 2 (două) necorespunzătoare; 

- determinări vibrații 8, din care 3 (trei) necorespunzătoare; 

- determinări iluminat 7, 0 (zero) necorespunzătoare. 

 

       

 De asemenea, pentru determinările biologice au fost recoltate 543 probe, astfel: 

- aeromicrofloră 183 probe; 

- teste de sanitație pentru suprafeţe 354 probe; 

- amprente palmare 6 probe. 
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 Menţionăm că în urma prelucrării acestor probe, în majoritatea unităţilor la care au fost 

efectuate determinări de noxe la locurile de muncă, s-au înregistrat depăşiri ale valorilor 

maxime admise. Dintre noxele biologice evidenţiate s-au remarcat fungi, bacilul coli, stafilococul, 

streptococul, etc.  

 Conform O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă s-a analizat 

un număr de 57 rapoarte de evaluare stabilindu-se încadrarea acestora în recomandările privind 

acordarea concediului pentru risc maternal. 

 În urma controlului medical periodic efectuat de medicii de medicina muncii s-au depistat 

o serie de afecţiuni medicale legate de profesiune generate de expuneri la factorii de risc, cum ar 

fi: H.T.A. oscilantă, hipoacuzii, alergodermii, afecţiuni osteo-musculo-articulare, tulburări de 

vedere, varice hidrostatice, diabet zaharat, afecţiuni neuropsihice, afecţiuni respiratorii cronice, 

conjunctivite, etc. 

 În cadrul programului național de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de 

viaţă şi muncă s-au desfaşurat urmatoarele activitaţi: 

- “Morbiditatea profesională în rândul populaţiei vârstnice active comparativ cu morbiditatea 

profesională la celelalte grupe de vârstă” – au fost aplicate 27 de chestionare la care au participat 

medicii de medicina muncii de pe raza județului Vaslui, în urma centralizării datelor colectate 

stabilindu-se că au fost examinați (în cadrul controalelor medicale la angajare și periodice) 26.053 

lucrători, în vederea depistării bolilor profesionale sau a bolilor legate de profesie, pe grupe de 

vârstă, astfel: 

- < 25 de ani – 2.327 lucrători; 

- 25 – 34 ani – 4.945 lucrători; 

- 35 – 44 ani – 7.137 lucrători; 
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- 45 – 54 ani – 7.291 lucrători; 

- 55 – 64 ani – 4.190 lucrători;                                                         

- ˃ 65 ani – 163 lucrători.  

- “Expunerea profesională la radiaţii ionizante” - 25 unități (toate cu profil sanitar) cu 182 

lucrători expuși profesional la radiații ionizante, din care 124 femei și 58 bărbați; 

- “Supravegherea expunerii profesionale la agenți cancerigeni – lotul 4” – participarea la două 

instruiri organizate de către I.N.S.P. București în vederea actualizării ghidului privind 

supravegherea expunerii profesionale la agenți cancerigeni; 

- “Microclimatul locurilor de muncă: normative, capacitate de evaluare și efecte asupra stării de 

sănătate” – 31 chestionare aplicate unităților cu lucrători expuși la microclimat nefavorabil;  

- “Aspecte în expunerea profesională la particule și gaze la locurile de muncă în care sunt emisii 

diesel” – 7 chestionare aplicate unităților cu lucrători expuși la activități care se desfășoară în 

mediul de lucru în care există emisii de la motoarele Diesel; 

- “Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală 

profesională” – nu au fost semnalate și implicit nici cercetate/declarate cazuri noi de boală 

profesională; 

- “Evaluarea expunerii profesionale la silice cristalină” – 7 chestionare aplicate unităților cu 

activități care se desfășoară în mediul de lucru în care există persoane expuse profesional la pulberi 

respirabile cu dioxid de siliciu liber cristalin (silice cristalină). 

 Rezultatele acestor acțiuni au fost centralizate și raportate către C.R.S.P. Iaşi și/sau I.N.S.P. 

Bucureşti. 

 În toate unităţile expertizate au fost întreprinse acţiuni de comunicare a riscului profesional 

insistându-se pe respectarea reglementărilor în vigoare cuprinse în legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 319/2006 şi a H.G. nr. 355/2007 actualizată și modificată privind obligativitatea 

angajatorilor de a se afla în posesia unei evaluări a factorilor de risc pentru fiecare loc de muncă. 

De asemenea s-a insistat pe acţiunile de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale cu respectarea 

dispoziţiilor legale cuprinse în H.G. nr. 955/2010. Un accent deosebit s-a pus şi pe necesitatea 

luării de către angajatori a tuturor măsurilor tehnico-organizatorice cu privire la încadrarea 

locurilor de muncă în condiţii normale a celor care sunt încadrate la condiţii deosebite - cu 

respectarea reglementărilor H.G. nr. 1014/2015. 
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COMPARTIMENT EVALUAREA ŞI PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII  

 

 Activitățile Compartimentului Evaluarea și Promovarea Sănătății s-au desfășurat în anul 

2022 conform Strategiei naționale și nevoilor locale, precum și directivelor Organizației Mondiale 

a Sănătății (conform Calendarului Sănătății OMS).  

 În anul 2022, activitățile de Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate au presupus 

acțiuni de implementare a campaniilor de informare-educare-comunicare (IEC) naționale și 

locale conform Metodologiilor pentru proiectarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea 

implementării campaniilor IEC cu teme stabilite pe baza unor priorități de sănătate publică: 

- s-au desfășurat 13 campanii naționale  și 10 campanii locale prin 535 acțiuni de 

informare, educare și comunicare, la care au participat 45669 beneficiari; 

- pentru desfășurarea acestor campanii au fost implicați 20 asistenți medicali 

comunitari din județ, 5 asistenți medicali școlari și 4 parteneriate (Crucea Roșie 

Română – Filiala Vaslui, D.G.A.S.P.C. Vaslui, D.A.S. Vaslui, Inspectoratul Școlar 

Județean Vaslui); 

- activitățile pentru desfășurarea acestor campanii au presupus:  

o difuzarea comunicatelor de presă  - 49 comunicate; 

o transmiterea materialelor informative - 2980  materiale informative și 

educaționale pe diferite teme: stil de viată sănătos, prevenirea îmbolnăvirilor, 

mișcarea, alimentația sănătoasă, sănătate orală, prevenirea fumatului și 

renunțarea la fumat, hiv/hepatita/TB, etc, care au fost distribuite în județul 

Vaslui prin 95 procese verbale de predare primire; 

o informarea și conștientizarea populației generale și în special a grupurilor cu 

risc, promovarea materialelor informative în cadrul rețelelor de socializare, 

activități de informare stradale,  activități în unitățile de învățământ, activități în 

centre pentru persoane vârstnice, activități în centre maternale, activități în 

unități industriale, etc, publicarea de articole și postarea de materiale 

informative pe site-ul instituției, prezentări/ seminarii. 

- întocmirea raportului trimestrial al activităților desfășurate și transmiterea acestuia la 

Institutul Național de Sănătate Pblică (I.N.S.P.) – 4 rapoarte; 

- întocmirea machetelor privind indicatorii aferenți PN XII, a situației consumurilor 

cantitativ – valorice de bunuri, balanțele de stocuri cantitativ – valorice după preț 

pentru PNXII și transmiterea acestora la INSP – 4 machete; 
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- întocmire note de fundamentare pentru suplimentarea bugetului pe PN XII; 

- estimarea necesarului de fonduri pentru derularea fără discontinuități a activităților 

specifice  PN XII. 

- colectarea lunară a datelor din teritoriu de la asistenții medicali comunitari și 

transmiterea acestora către C.R.S.P. Mureș; 

- elaborarea lunară a campaniilor locale în funcție de prioritățile locale în sănătate prin 

analiza de situație, materiale informative, prezentări și comunicate de presă; 

- întocmirea raportului lunar al campaniilor locale implementate în județ și transmiterea 

acestuia la C.R.S.P. Sibiu; 

- transmiterea a 70 buletine informative referitoare la situația epidemiologică COVID-

19 din județ și a numărului de persoane testate pentru depistarea infectării cu SARS-

CoV-2 și redactarea, difuzarea a 49 comunicate de presă referitoare la campaniile IEC 

naționale/locale, dar și informații importante  din domeniul sănătății pentru populație. 
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LABORATORUL DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică al D.S.P. Vaslui  este alcătuit 

dintr-un Laborator de microbiologie în care isi desfasoara activitatea 6 persoane, un Laborator 

de chimie sanitara si toxicologie în care activeaza 4 persoane si un Laborator de biologie 

moleculara in care îsi desfasoară activitatea 3 persoane.  

 Intreg personalul laboratorului are ca preocupare permanenta imbunatatirea continua a 

activitatii, mentinerea sistemului de calitate implementat pentru a asigura calitatea rezultatelor 

analizelor asa incat sa creasca permanent increderea beneficiarilor, cu cresterea adresabilitatii. In 

acest sens, exista o activitate de pregatire interna care se desfasoara conform planului intern de 

instruire, cat si un plan extern de pregatire profesionala care consta în participarea la manifestari 

stiintifice conferinte, congrese sau cursuri de specialitate cat si instruiri privind managementul 

calitatii. 

 

1. LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC 

  Laboratorul de Diagnostic Microbiologic efectuează cu prioritate analize bacteriologice, 

imuno-serologice şi parazitologice din produse biologice (patologice) pentru supravegherea și 

controlul  bolilor transmisibile, în conformitate cu metodologiile în vigoare. Asigură diagnosticul 

microbiologic pentru solicitarile serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile provenite de la 

cazuri suspecte, focare de boală transmisibilă, diagnosticul etiopatogenic al toxiinfecţiilor 

alimentare sau investigații în cadrul programelor de sănătate.  Efectuează analize microbiologice 

din probe de apă si factori de mediu, necesare evaluării riscurilor pentru sănătate. Efectuează 

analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe. Colaborează cu 

celelalte compartimente şi servicii din Direcția de Sănătate Publică Vaslui pe probleme legate de 

analize microbiologice/imunologice. 

Analizele care se efectuează în cadrul laboratorului D.S.P. Vaslui sunt cuprinse în lista 

oficială de analize, listă ce se actualizează anual. 

 În anul 2022 în cadrul Laboratorului de Diagnostic Microbiologic au fost analizate un 

număr de 5.319 probe diverse (probe biologice, probe de apă, teste de sanitație si aeromicrofloră, 

serologie ș.a.), cu 1 până la 6 indicatori pe probă. 

 Activitatea specifică fiecărui sector în parte în cursul anului 2022 a fost următoarea: 

1. Sectorul de Serologie – total probe 506, din care; 
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- În cadrul Programului de luptă impotriva infecției HIV s-au efectuat 262 teste, din care 

s-au identificat 7 probe pozitive, probele fiind trimise spre confirmare prin testul 

Western Blot la Laboratorul de Referință din Institutul Cantacuzino. Au fost investigate 

persoane din categorii cu risc de infecție HIV, gravide, personal medical, pacienți  în 

scop diagnostic, ș.a. 

- În cadrul Programului național de boli cu transmitere sexuală au fost efectuate 

următoarele teste: RPRc – 3 probe, cu 1 probă pozitivă; TPHA- 1 probă. 

- În cadrul Programului de boli prioritare, au fost investigate în scop de diagnostic 

serologic hepatitele virale cu virusurile A, B, C prin marcheri faza acută de tip Ig.M: 

HAV- 10 probe, cu 1 probă pozitivă pentru hepatita acuta tip A, Ig.M HBc – 9 

probe, cu 0 probe pozitive pentru hepatita acuta de tip B, precum şi pentru infecția 

cronică, respectiv Antigenul HBs - 122 probe, cu 33 probe pozitive, anticorpii HCV 

-99 probe, cu 12 probe pozitive. 

       Investigațiile în acest sector au fost efectuate atât pe programe naționale, cât și contra cost. 

2. Sectorul de microbiologie epidemiologică – total probe 26 din care: 

Exudate nazo-faringiene:  

S-au analizat 11 probe, cu 21 determinări microbiologice din care 4 probe pozitive. 

Coproculturi: 

S-au analizat 23 probe, cu 52 determinări microbiologice, din care 2 probe pozitive. 

Examen coproparazitologic: 

S-au analizat 21 probe,  din care 0 probe pozitive. 

Uroculturi: 

S-au analizat 2 probe, din care 0 probe pozitive. 

 Investigațiile în acest sector au fost efectuate atât pe programe naționale, la solicitarea 

Serviciului Control în Sănătate Publică, cât și contra cost. 

 Pentru probele pozitive au fost efectuate antibiograme. 

3. Sectorul de microbiologia apei:  total probe 3636. Pentru aceste probe au fost realizate  

11.167 determinări, reprezentate de efectuarea diferiților parametri microbiologici, 

conform solicitărilor 

(Escherichia coli, Bacterii coliforme, Enterococi,  Număr de colonii la 22 ºC, Număr de colonii la 

37 ºC,  Pseudomonas aeruginosa,  Clostridium perfringens). 

Probele de apă au fost analizate după cum urmează: 
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-  792 probe apă potabilă urban (rezervor si rețele urban), cu 2141 determinări, din care 27 

probe neconforme 

- 2158 probe apă potabilă rural (rezervor si rețele rural), cu 7094 determinări, din care 301 

probe neconforme. 

- 291 probe apă subterană, cu 1023 determinări, din care 113 probe neconforme 

- 82 probe apă de îmbăiere, cu 410 determinări, din care 8 probe neconforme 

- 72 probe ape de suprafață, cu 280 determinări 

- 4 probe ape minerale şi ape îmbuteliate, cu 23 determinări, din care 0 probe neconforme 

- 216 probe apa osmoză, cu 216 determinari 

Investigațiile în acest sector au fost efectuate atât pe programe naționale, la solicitarea Serviciului 

Control în Sănătate Publică, cât si contra cost prin contracte de monitorizare a apei potabile, 

precum si alte contracte încheiate cu diverși beneficiari. 

4. Pentru determinarea condițiilor de igienă din unităţile de producţie, instituții publice şi 

unități sanitare s-au analizat teste de sanitaţie și aeromicrofloră - total probe 1.122 (329 

probe aeromicrofloră, 767 probe teste de sanitație, 26 probe sterilitate), cu diferiți parametri 

microbiologici, conform solicitărilor. 

 Probele au fost analizate după cum urmează: 

 - unităţi sanitare: 374 probe teste de sanitație, cu 2184 determinări, din care 14 probe 

neconforme; 142 probe aeromicrofloră, cu 284 determinări, din care 3 probe neconforme; 26 

probe sterilitate, din care 0 probe neconforme; 

- instituţii publice şi alte unităţi: 393 probe teste de sanitație, cu 1.996 determinări, din care 

161 probe neconforme; 187 probe aeromicrofloră, cu 374 determinări, din care 94 probe 

neconforme. 

 Investigațiile în acest sector au fost efectuate contra cost.  Pentru unitățile sanitare testele 

au fost efectuate în baza contractelor de prestări servicii încheiate între Direcția de Sănătate 

Publică Vaslui și unitățile sanitare, în vederea conformării prevederilor articolului 1 alin. 4 și 5 ale 

Ordinului MS  nr. 1.461/ 27.05.2022 , în scopul intercomparării. 

 

5. Alimente: s-au analizat 15 probe, cu 75 determinări microbiologice, din care 8 probe au 

fost necorespunzătoare. Investigațiile în acest sector au fost efectuate la solicitarea 

Serviciului Control în Sănătate Publică. 
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 Pandemia de COVID-19  (perioada 2020-2021) și-a lăsat amprenta și asupra activității 

efectuate în cadrul Laboratorului, accentul fiind pus în această perioadă pe recoltarea și efectuarea 

de teste pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, urmând astfel trendul de la nivel 

global. Odată cu sfârșitul pandemiei, începând cu anul 2021, s-a observat o creștere a numarului de 

probe efectuate, conform solicitărilor primite, indicând o revenire la normalitatea prepandemică. 

 Pe lângă activitatea specifică, personalul din laborator are o preocupare permanentă în 

menținerea sistemului de management al calității, respectiv actualizarea manualului calitătii, a 

procedurilor generale, specifice, operaționale, a instrucțiunilor de lucru deja existente, precum şi 

întocmirea unor proceduri și instrucțiuni de lucru noi.  

 În anul 2022, laboratorul și-a extins domeniul de activitate, prin includerea unui nou 

parametru: ʺdeterminarea Legionella spp în apăʺ, conform standardelor internaționale de 

metodă, respectând Directiva (UE) 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman 

și Metodologia INSP 2022 privind Supravegherea calitatii apei potabile. 

 Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică al D.S.P. Vaslui este acreditat 

SR EN ISO/IEC 17025:2018, având certificatul de acreditare Renar nr. LI 1022 (Data actualizării 

certificatului de acreditare: 16.04.2022. Data expirării acreditării: 16.04.2026). În anul 2022 a avut 

loc vizita de reacreditare  din partea echipei RENAR, nefiind înregistrată nicio neconformitate. 

Laboratorul a fost acreditat în continuare pentru 18 încercări, conform anexei la certificatul de 

acreditare. 

 Strategia laboratorului de menţinere a acreditării Renar, confirmată de organismul naţional 

de acreditare, certifică resursa umană competentă, metodele de analiză şi tehnicile 

corespunzătoare, pentru a putea efectua cu competenţă  analizele solicitate atât în cadrul 

programelor naţionale de sănătate, a planurilor de activitate ale Serviciului Control în Sănătate 
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Publică, a focarelor epidemiologice, cât şi analizele cuprinse în contractele încheiate la cererea 

clienţilor, precum și analizele contra cost solicitate de către persoane fizice. 

 Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică  este înregistrarea în Registrul 

Național al Laboratoarelor care monitorizează calitatea apei potabile, conform Ord. M.S. nr. 

764/2005, modificat și completat prin Ord. M.S. nr.1276/2005, pentru o noua perioada de 2 ani 

(2021-2023), pentru monitorizare control, monitorizare audit, prelevare probe, fiind evaluat de 

către Centrul Regional de Sănătate Publică Iași. 

 Personalul din cadrul Laboratorului de Diagnostic Microbiologic a participat la cursuri de 

instruire, cursuri de specializare, conferințe, online, manifestand o preocupare continuă pentru 

perfecționarea cunoștințelor. 

 Laboratorul de Dignostic Microbiologic al D.S.P. Vaslui are o preocupare permanentă 

pentru asigurarea validității rezultatelor, efectuând la fiecare set de determinări controale interne 

cu materiale de referință și respectarea Planului intern de asigurare a validității rezultatelor. 

 Echipamentele care prin incertitudinea lor de masurare influențează validitatea rezultatului 

încercării au fost etalonate, cu respectarea cerințelor și politicilor RENAR, conform Planului de 

etalonare, fiind respectat intervalul dintre 2 etalonări. 

 În cursul anului 2022 nu au fost înregistrate reclamații sau sesizări din partea clientilor. 

 Laboratorul de Diagnostic Microbiologic a participat în anul 2022 la  Scheme 

internaţionale de Control Extern a calității, respectand Planul de Control Extern de Asigurare a 

validității rezultatelor, obtinand rezultate corespunzătoare pentru toate schemele de 

intercomparare: 

 Astfel, laboratorul  a  participat în anul  2022 la  Scheme internaţionale de Control Extern a 

calității, pentru apă (Bacterii coliforme, Escherichia coli, Enterococi, Numar de germeni la 22°C, 

Numar de germeni la 37°C, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens), organizate de 

LGC și IELAB, obținând rezultate corespunzătoare. 

 Laboratorul de Microbiologie a participat  în anul 2022 la  scheme de încercări de 

competenţă (control extern de calitate) organizat de ASOCIATIA PENTRU CALITATE IN 

LABORATOARE- CALILAB pentru următoarele domenii: Microbiologie medicală - Identificare 

+ Antibiogramă: Exsudat faringian, Exsudat nazal, Coprocultură, Examen coproarazitologic; 

Serologie: Ac.anti HAV Ig.M, Ag. HBs, Ac. anti HCV, Ac/Ag HIV, RPR, TPHA, obținând 

rezultate satisfăcătoare pentru toți parametrii analizați.  Probele pentru determinarea antigenelor și 

anticorpilor prin tehnica imunoenzimatică ELISA au fost lucrate atât prin linia semiautomată, cât 

și prin linia automată, find obținute rezultate satisfăcătoare prin ambele echipamente. 

 În ceea ce privește dotarea laboratorului cu noi echipamente, au fost achiziționate 

următoarele: Numărător automat de colonii, Pipeta cu piston, volum 500-5000 µl, etalonată în 
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punctele de interes, acestea fiind necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității din 

laborator. 

 Pentru buna desfășurare a activității, au fost întocmite pe parcursul anului referate de 

necesitate pentru aprovizionarea cu materiale si servicii, laboratorul detaliind specificatiile tehnice 

pentru produsele solicitate, cantitățile solicitate, precum și prețurile estimative. De asemenea au 

fost întocmite caiete de sarcini, insoțite de fisele tehnice pentru achiziția prin licitatie publica a  

truselor de diagnosticare.  

 Pentru desfășurarea în bune condiții a activității în cadrul Laboratorului de Diagnostic 

Microbiologic din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vaslui pe parcursul anului 2022 au avut loc 

lucrări de reabilitare (montare tarket, înlocuire geamuri termopan) și igienizare, cu scopul de a 

diminua riscurile pentru infecţiile asociate actului medical, de a proteja personalul şi de a preveni 

contaminarea mediului prin asigurarea şi controlul calităţii.  

 În vederea elaborării proiectului de buget pentru anul 2023, la solicitarea 

Compartimentului Contabilitate a fost estimat detaliat necesarul de reactivi, materiale de laborator, 

materiale și prestări servicii cu caracter funcțional. 

Personalul de specialitate din cadrul Laboratorului de Microbiologie s-a implicat în recoltarea 

probelor virusologice (exudat nazofaringian) pentru detectarea infecției cu SARS-CoV-2.       

Investigațiile au fost efectuate atât pe programe naționale, cât și contra cost. 

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea 

fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2, 

a Ordinului nr. 978/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 

807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu 

virusul SARSCoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului, si a Metodologiei de 

supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19, Laboratorul de 

Diagnostic Microbiologic a asigurat transmiterea probelor recoltate din județ, în vederea efectuării 

testelor RT-PCR către laboratoare care realizează testarea RT-PCR, în concordanță cu capacitatea 

maximă de testare a acestora și numărul de probe în așteptare. 

 În acest sens, au fost recepționate probele COVID-19 RT-PCR, s-a verificat corespondența 

datelor de pe probele primite din teritoriu, în vederea  transportului la laboratoarele care realizează 

testarea RT-PCR, cu Formularul de însoțire a probei recoltate de la cazul suspect/confirmat 

COVID-19, corectitudinea completării acestora, precum și completarea procesului-verbal de 

predare-primire lot probe recoltate . 

 Probele au fost verificate sa fie etichetate corespunzător, iar laboratorul care efectuează 

testarea RT-PCR a fost notificat în prealabil (conform Metodologiei de supraveghere a 

sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), în acest sens laboratorul DSP 
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întocmind Lista  în format Excel a probelor ce urmează a fi trimise către laboratorul RT-PCR, 

astfel încât toate probele prelevate să fie prelucrate în maximum 24 de ore. 

 Au fost receptionate probele COVID-19 RT-PCR recoltate de către: personalul 

laboratorului DSP Vaslui, Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Husi (unitate sanitară care nu 

deține laborator cu capacitate de testare pentru COVID-19 de tip RT-PCR), Spitalul Județean 

Vaslui (unitate sanitară care a solicitat  DSP Vaslui sprijin în preluarea probelor și transportul 

acestora la un alt laborator pe perioada weekend-urilor și a sărbatorilor legale). 

  Au fost corectate erorile testelor pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, 

raportate în aplicația informatică Corona Forms. Corectarea s-a făcut conform procedurilor tehnice 

elaborate de STS, a procedurilor C.N.S.C.B.T. și a solicitărilor primite către Direcția de Sănătate 

Publică Vaslui de la unitățile sanitare care au efectuat testarea (Ex.: infirmări teste, înregistrări 

eronate, ștergere teste eronate, unire teste, corectări CNP-uri, adăugare CNP-uri, actualizare date, 

etc). 

  Personalul laboratorului a făcut parte din diferite Comisii pe parcursul anului 2022, 

îndeplinindu-și responsabilitățile aferente fiecărei comisii  (Ex. Comisia de recepție a reactivilor, 

mediilor și materialelor de laborator specifice, Comisia de analiză a ofertelor pentru achizitia de 

truse diagnosticare, Comisia de analiză a ofertelor în vederea achiziției echipamentelor aprobate 

prin Lista de investiții pentru anul 2022, Comisie de cercetare disciplinară prealabilă, Comisia de 

monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul D.S.P. Vaslui, Responsabili cu 

riscurile pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la nivelul D.S.P. Vaslui, Comisia 

de inventariere, Comisie concurs, Comisia de inventariere si selectionare a documentelor care fac 

obiectul arhivării la nivelul Direcției de Sănătate Publică Vaslui etc). 

 A fost revizuit Registrul de riscuri, fiind identificate principalele riscuri care apar în 

activitatea laboratorului, cât şi strategiile adoptate pentru minimizarea riscurilor.  

 

Propuneri de îmbunătăţire a activităţii în anul 2023: 

- Menținerea acreditării Renar a Laboratorului de Diagnostic si Investigare în Sănătate 

Publică pentru toate încercările acreditate; 

- Menținerea înregistrării la Ministerul Sănătăţii; 

- Participarea personalului la cursuri de pregătire medicală continuă; 

- Participarea la controale externe de calitate, organizate de firme acreditate și la programe 

de intercomparare cu alte  laboratoare, pentru analizele efectuate, precum și obținerea de 

rezultate corespunzătoare; 

- Monitorizarea gradului de multumire al clientilor, prin obținerea unui grad de satisfactie al 

clienților de cel puțin 95%; 
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- Monitorizarea reclamațiilor și sesizarilor clientilor, prin obținerea unui numar de 0 

reclamații; 

- Achiziţia de noi echipamente, conform listei de investiţii (dotarea cu echipamente adecvate 

desfășurării încercărilor); 

- Menţinerea bunelor relaţii de colaborare cu colegii din toate compartimentele instituţiei.  
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2. LABORATORUL BIOLOGIE MOLECULARĂ 

 

 LABORATORUL DE BIOLOGIE MOLECULARĂ al D.S.P. VASLUI a fost inclus  în 

sistemul național de diagnostic specific pentru infectia SARS-COV-2, conform Ordinul nr.193 din 

22.02.2021 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor 

naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății 

nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de 

sănătate publică. 

 

 Activitatea laboratorului în anul 2022 a fost dominată de managementul probelor pentru 

diagnosticul RT-PCR pentru SARS CoV-2. 

 Țările UE au instituit diferite măsuri de limitare a răspândirii virusului care au dus la 

îmbunătățirea situației epidemiologice în Europa (utilizarea testelor antigenice rapide, 

recunoașterea reciprocă a rezultatele testelor RT-PCR efectuate de către organisme sanitare 

certificate la nivel national,creșterea ratei de vaccinare și administrarea dozelor de rapel. 

  În acest context, numarul analizelor efectuate pentru activitatile curente s-a diminuat. 

Din analiza activitatii specifice a Laboratorului de biologie moleculară pe anul 2022, comparativ 

cu anul 2021, s-a constat o scădere  a numarului de probe, de la 5302 în 2021 la 1995 în 2022, 

datorită scăderii adresabilitații în contextul măsurilor elaborate de UE și statele sale membre 

pentru asigurarea unor vaccinuri sigure împotriva COVID-19, pentru coordonarea 

strategiilor de testare și pentru facilitarea furnizării de echipamente medicale și de 

protecție în întreaga Europă.  

Proporțional  a scăzut și numărul de analize,  așa cum este redat în fig nr.1. 
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Activitate specifică Covid-19 a cuprins: 

- înregistrarea solicitărilor de testare conform metodologie de supraveghere a infecției cu virusul 

SARS-CoV -2, conform actualizărilor afișate pe site-ul cnscbt.ro. 

Pentru detectia SARS-CoV -2 prin RT-PCR au fost recoltate, pregatite, manipulate si transportate  

în intervalul 01 ianuarie - 31 decembrie 2022 un număr de  5753    probe.  

- recoltarea în urma solicitărilor, prin intermediul personalului medical, conform metodologiei și a 

legislației în vigoare; 

- primirea probelor de la unitati sanitare Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui, etc. conform 

legislației în vigoare; 

- s-a asigurat receptia, transportul în condiții corespunzătoare si  distribuirea catre laboratoarele de 

biologie moleculara a unui numar de 4267  probe. De asemenea au fost prelucrate și trimise la 

laboratoarele de referinţă din cadrul Centrului de sănătate publică Iasi un număr de 219 probe 

pentru identificare şi confirmare pentru prezența mutațiilor și secvențiere. 

Aceasta activitate de recoltare si transport probe de exudat nazal si faringian implica urmatoarele 

actiuni:  

- Completarea machetei cu datele persoanei; Completarera formularului de insotire proba; 

Recoltarea probei de exudat nazal si faringian; Transportul corespunzator al probelor de 

exudat nazal si faringian la laboratorul desemnat; Decontaminarea si eliminarea deseurilor 

infectioase rezultate din activitatea de recoltare probe; Anuntarea rezultatului analizei de 

detectie SARS-CoV-2 prin RT-PCR. 

Activitatea de testare a fost reglementată prin acte elaborate de către Ministerul Sănătății: 

Instrucțiuni pentru stabilirea detaliată a fazelor procesului de testare pentru depistarea infecției cu 

SARS CoV-2 la nivel național, O.M.S. nr. 807/2020 privind stabilirea atribuțiilor în activitatea de 

testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS CoV-2 la nivelul unităților sanitare aflate în 

subordinea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare (OMS 978/2.06.2020 

și OMS 1226/3.06.2020). 

 

 Activitatea în cadrul Laboratorului de biologie moleculara în anul 2022 se poate sintetiza 

astfel: 

➢ In perioada 07 februarie-14 decembrie 2022 in cadrul laboratorului au fost efectuate 

pentru  diagnosticul de laborator al infecției cu SARS-CoV-2 un numar de 1995 de teste 

de amplificare a acizilor nucleici (NAAT) de tip RT-PCR. Investigaţiile în acest sector 

au fost efectuate atât în cadrul programelor naţionale de sănătate, dar şi contra cost, la 

cererea clienților sau pe bază de contract de prestări servicii. 
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➢ În cadrul Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile 

prioritare au fost efectuate un numar de 1486 teste tip RT-PCR; 

➢ contra cost au fost efectuate un numar de 43 de teste tip RT-PCR; S-au identificat  teste  

292 Pozitive. 

 Analiza raportulului comparativ a probelor lucrate pe programe si cele contra cost, în anul 

2022 comparativ cu 2021, este redata mai jos si în figura nr. 2 

 

 

Fig. nr. 2 

 

 Din analiza comparativa a numarului de probe executate din solicitari contra cost si a celor 

executate în cadrul programelor nationale se observa ca în anul 2022 ponderea a fost a probelor 

efectuate în cadrul programului national. ( Fig. nr . 3) 
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Fig. nr. 3 

 

Propuneri de îmbunătăţire a activităţii în anul 2022: 

- managementul riscurilor; 

- îmbunătățirea comunicării între profesioniști și între colaboratori; 

- asigurarea eficacității și eficienței in laborator, prin autoevalurea și îmbunătățirea continuă a 

metodologiilor in vigoare; 

- control al calității pentru a monitoriza calitatea tuturor etapelor analitice ale procesului de testare; 

- aprovizionarea cu materiale şi reactivi ritmic şi la timp, pentru ca activitatea să se desfăşoare 

corespunzător; 

- participarea la scheme de intercomparare pentru a demonstra competența laboratorului; 

- participarea personalului la cursuri de pregătire medicală continuă; 

- menţinerea bunelor relaţii de colaborare cu colegii din toate compartimentele instituției; 

- creșterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai bună planificare a activității; 

- instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilității și mobilității acestuia; 

- menţinerea satisfacției colaboratorilor,clientilor, a angajaților și a tuturor părților interesate prin 

calitatea serviciilor oferite; 

- conformarea cu cerințele legale în domeniul calității aplicabile activității desfășurate; 

- implicarea fiecarui angajat în scopul aplicării politicii in domeniul calității prin inițiative, 

performanțe, responsabilitate si colaborare permanentă. 
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3.  LABORATORUL DE CHIMIE SANITARĂ ŞI  TOXICOLOGIE 

 

Laboratorul  de chimie sanitară  efectuează determinări fizico-chimice și organoleptice pe 

probe de apă și alimente. 

 

➢ APE   

Laboratorul de chimie sanitară realizează monitorizarea de control şi/sau audit la toate 

sursele centralizate de alimentare cu apă din rural și urban, la alimentările publice cu apa (cișmele, 

fântâni publice), precum și la solicitare din partea agenților economici sau persoane fizice.  

Efectuarea determinărilor fizico-chimice se efectuează prin încheiere de contract, cerere de analize 

sau comandă.  

De asemenea, se lucrează probe de apă recoltate de compartimentele de evaluare a 

factorilor de risc din mediul de viață și muncă și a celui de inspecție și control  a factorilor de risc 

din mediul de viață și muncă. 

STATUTUL LABORATORULUI:  

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătatii in Registrul laboratoarelor pentru 

monitorizarea calitatii apei potabile in conformitate cu Ord. 764 din 15 iulie 2005 pentru 

aprobarea procedurii de inregistrare la M.S. a laboratoarelor care efectueaza monitorizarea 

calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Laboratorul  este acreditat  RENAR cu certificatul de acreditare nr. LI 1022/20.04.2018, 

reinnoirea acreditarii in 17.04.2022 pentru principalele analize fizico - chimice de potabilitate 

pentru  probe de apă. Ultima  vizita de supraveghere RENAR  a permis continuarea activității cu 

folosirea simbolului de acreditare pentru toate încercările acreditate. Nu au fost înregistrate 

neconformități  la nivelul celor două laboratoare componente ale Laboratorului de Diagnostic și 

Investigare în Sănătate Publică  Vaslui. 

Laboratorul efectuează determinări fizico - chimice pentru: 

1. S.C.AQUAVAS S.A. VASLUI (operatorul regional de apa si canalizare, pentru judetul 

Vaslui) cu următoarele puncte: 

- SUCURSALA VASLUI pentru municipiul Vaslui și localitățile Munteni de Jos, 

Lipovăț, Băcăoani; 

- SUCURSALA BÂRLAD pentru municipiul Bârlad, blocuri A.N.L.; 

- SUCURSALA HUȘI pentru municipiul Huși; 
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- SUCURSALA NEGREȘTI. 

2. PRIMĂRII din spațiul rural care solicită monitorizarea  sistemelor centralizate mici de 

alimentare cu apă în rural și a surselor  publice subterane (cișmele, făntăni publice ) din 

rural; 

3. PERSOANE FIZICE  care solicită examen de potabilitate  pentru sursele subterane 

proprii (făntăni, puțuri, izvoare) și alte tipuri de ape (filtrate, îmbuteliate, tratate sau 

îmbogățite cu minerale);  

4.  SPITALE (Bârlad, Murgeni, Huși), unități militare (Băcești, Huși, Bârlad), 

penitenciarul Vaslui, unități economice (Confecții Vaslui, Rulmenți Bârlad, Apisrom, 

altele), altele care au surse de alimentare cu apă proprii; 

5. ȘTRANDURI și PISCINE; 

6. ALTE SOCIETĂȚI SAU PERSOANE FIZICE care solicită examen de potabilitate 

pentru diferite tipuri de ape (ape de profunzime, ape uzate, lacuri, ape de pe treptele de 

tratare ale stațiilor de tratare a apei (intrare, decantor, filtre). 

7. COMPARTIMENTUL EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL 

DE VIAȚA ȘI MUNCĂ cu respectarea programelor naționale de sănătate (P.N. V 

Program national de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și  

muncă, subprog. 1.1.1.3. Supravegherea calitătii apei de fântână și a apei arteziene de 

utilizare publică, program care include analiza potabilității apei a unui numar maxim de  

50  surse publice ) 

8. COMPARTIMENTUL INSPECȚIA ȘI CONTROLUL FACTORILOR DE RISC 

DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ la solicitarea acestuia. 

 În anul 2022 s-au efectuat 20029 determinări organoleptice și fizico - chimice pe un 

număr de 2802 probe de apa; Numarul mediu de probe / zi = 10  probe de apă; nr. mediu de 

analize / zi = 65 analize. 

Situatia detaliata se prezinta astfel: 

LOCUL RECOLTARII nr. probe nr. probe NC % probe NC 

VASLUI 241 0 0,0 

BARLAD 283 1 0,4 

HUSI 93 0 0,0 

NEGRESTI 49 0 0,0 

URBAN - PROFUNZIME 45 18 40,0 

RURAL SISTEME CENTRALIZATE MICI  1662 623 37,5 

RURAL PROFUNZIME 291 156 53,6 

STRANDURI 58 21 36,2 

ALTE APE 23 0 0,0 

SPITAL VS 2 0 0,0 



97 

 

 

SPITAL BARLAD 37 0 0,0 

SPITAL HUSI 12 0 0,0 

SPITAL NEGRESTI 4 0 0,0 

SPITAL MURGENI 2 0 0,0 

TOTAL PROBE APA 2802 819 29,2 

  

 

 

LOCUL RECOLTARII 
nr. 

analize 

nr. analize 

NC 
% analizeNC 

VASLUI 765 0 0,0 

BARLAD 1043 2 0,2 

HUSI 402 0 0,0 

NEGRESTI 242 0 0,0 

URBAN - PROFUNZIME 377 26 6,9 

RURAL SISTEME CENTRALIZATE MICI  13146 1156 8,8 

RURAL PROFUNZIME 3050 247 8,1 

STRANDURI 377 26 6,9 

ALTE APE 62 0 0,0 

SPITAL VS 31 0 0,0 

SPITAL BARLAD 378 0 0,0 

SPITAL HUSI 156 0 0,0 

SPITAL NEGRESTI 46 0 0,0 

SPITAL MURGENI 26 0 0,0 

TOTAL ANALIZE EFECTUATE PT. 

PROBE APĂ 20029 1457 7,3 
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Parametrii fizico - chimici frecvenți de neconformitate sunt: nitraţi, amoniu, clor rezidual liber. 

Pentru remedierea lor se recomandă folosirea tehnologiilor de tratare (clorinare, aerare, osmozare, 

filtre speciale) și respectarea acestora, precum și dezinfecția periodică a bazinelor de rezervă apă și 

a surselor individuale sau publice de apă.  

În cadrul programului de monitorizarea de audit  a calității apei potabile conform H.G. 

974/2004 modificată și completată cu H.G. 342/ 2013 distribuite în sistem centralizat, laboratorul a 

pregătit vasele de recoltă, a asigurat conservarea probelor de apă  pentru a putea fi trimise spre  

analiza  către CRSP Iași și Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar 

Bucuresti, în scopul determinării de pesticide, trihalometani, tricloretena, tertracloretena, metale, 

altele. 

 S-au conservat un nr. de 23 probe de apă, provenite de la sistemele centralizate  mari 

județul Vaslui (S.C AQUAVAS S.A VASLUI cu sucursalele sale de la Bârlad și Huși) și un nr. de 

22 probe de apă, provenite de la sistemele rurale centralizate mici. 

 Situatia privind numarul de probe si tipul de analize trimise catre C.R.S.P. Iasi: 

➢ Sisteme mari: 

- numar probe: 23 

- analize: pesticide 22 

- THM 23 
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- Tetracloretena + triclortetena: 22 

- metale 32 

- sulfați 2 

➢ Sisteme mici: 

- numar probe 22 

- analize: pesticide 18 

- THM 22 

- t + t 18 

- metale - 34 

- sulfați 3 

În anul 2022, laboratorul  a lucrat pe kituri, 9 parametrii  de potabilitate ai apei, ca mod 

alternativ influentat de lipsa dotarii laboratorului cu aparatura impusa de metodele standardizate 

(GC-AAS, HPLC, GC-MS). Capabilitatea laboratorului de a afectua determinari pe kituri depinde 

de aprovizionarea cu reactivii kit necesari, resurse temporale si personal calificat care sa valideze 

metodele si sa asigura controlul intern al acestor determinari fara suprasolicitare si depasirea 

programului de lucru. 

Laboratorul a participat la scheme de încercări de competență organizate de LGC 

STANDARDS PT- AQUACHECK- MAREA BRITANIE si QUALITYCHECK ITALIA. 

Evaluarea rezultatelor obținute a fost exprimată prin scorul z și au fost încadrate în 

categoria rezultatelor satisfăcătoare. Facem mențiunea că valoarea scorului z poate încadra 

rezultatele în trei categorii: satisfăcătoare, discutabile și nesatisfăcătoare. Scorul z obținut de 

laborator  corespunde unei prestații de calitate (satisfăcătoare).  

Alte activități aferente desfășurării lucrului în laborator sunt: înregistrări, evidențe (rapoarte 

de încercări, facturi), prepararea soluțiilor de lucru, a soluțiilor de control pentru toți parametrii, 

înregistrări ale controalelor interne, determinarea parametrilor de performanță, a limitei de 

cuantificarea și a incertitudinii conform legislației incidente, prelucrarea statistică a datelor 

necesare validării metodelor de lucru,  verificarea si validarea rapoartelor de încercări pe probe de 

apă, întocmirea și verificarea rapoartelor de încercări pentru probele de aliment, evidența stocurilor 

de reactivi și materiale de laborator, întocmirea rapoartelor de activitate lunare și anuale, 

întocmirea rapoartelor de plată lunare, rapoarte ale consumului lunar de reactivi, întocmirea 

referatelor de necesitate, spălare sticlărie de laborator, gestionarea documentelor arhivate, 

activitate specifică managementul calității (actualizarea, revizia sau reeditarea manualului calității, 

procedurilor generale, specifice, operationale și a instrucțiunilor de lucru necesare menținerii  

sistemului de calitate implementat). Întreg personalul laboratorului participă prin rotație conform 

planificării interne, la determinările mai sus amintite.  
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Atribuțiile specifice și alte activități caracteristice laboratorului sunt prezentate individual 

în fișele de post a fiecărui angajat.  

➢ ALIMENTE 

  Laboratorul efectuează determinări fizico - chimice și organoleptice pe alimente la 

solicitare și în cadrul planului național de monitorizare  a factorilor de risc din mediul de viață și 

sănătate. 

 În anul 2022 au fost efectuate:  

1. Determinarea continutului de nitriți - nitrați din produse cu destinație specială - 1 probă, in 

cadrul metodologiei pe valoarea riscului chimic și bacteriologic al alimentelor destinate 

unor grupuri specifice 

2. Determinări organoleptice și fizico - chimice la solicitarea agenților economici și a 

persoanelor fizice: 7 probe  (ulei rafinat de floarea soarelui, ulei presat la rece, ulei de 

lavanda, bors) cu un număr total de 10 analize  (aspect, aciditate, examen ponderal, 

examen organoleptic, concentratia de nitrati, altele). 

 Laboratorul are și menține o bună relație de colaborare cu laboratoarele stațiilor de tratare  

a apei din județ, cu Centrul Regional de Sănătate Publică Iași, cu alte organisme de profil. 

 Situatia detaliata se prezinta astfel: 

Nr. 

crt. 
Tip aliment 

nr. 

probe 

nr.probe 

NC 

nr. 

analize 

%probe 

NC 

1 

Vin si bauturi 

alccoolice 1 0 1 0 

2 

 Produse panificatie si 

patiserie 0 0 0 

0 

3 fainuri 0 0 0 0 

4 ulei 3 0 5 0 

5 bors alimentar 3 0 6 0 

6 altele 1 0 1 0 

  TOTAL 8 0 13 0 

 

 

                        



101 

 

 

SERVICIUL CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ  

 

 Activitatea Serviciului de Control în Sănătate Publică s-a desfășurat în anul 2022 cu o echipă 

formată din 9 inspectori sanitari, dintre care 7 inspectori sanitari cu drept de inspecție și 2 

inspectori sanitari fără legitimație de control.  

Pe parcursul anului 2022 in cadrul Compartimentului inspecţia şi controlul factorilor de risc 

din mediul de viaţă şi muncă s-au efectuat 1341 controale și recontroale în unități cu diferite 

profiluri (unități sanitare, unități de învățământ, producători și distribuitori de apă potabilă, unități de 

înfrumusețare, unități alimentare etc.), iar pentru neregulile constatate în cadrul controalelor au fost 

aplicate 29 amenzi, în valoare totală de 84300 lei și 573  avertismente. A fost dispusa retragerea 

autorizației sanitare de funcționare pentru 3 unități și suspendarea activității pentru 1 unitate. 

Pe parcursul anului 2022 în cadrul Compartimentului de control unității și servicii de 

sănătate au fost efectuate 449 de controale și recontroale în unități sanitare, 4 controale integrale 

în unități sanitare cu paturi, iar pentru neregulile constatate s-au aplicat 210 avertismente și 34 

amenzi, în valoare totală de 136.600 lei. De asemena, s-a dispus retragerea autorizației sanitare 

de funcționare la 4 unități și suspendarea activității la alte 2 unități controlate.   

 

 I. Acțiuni tematice dispuse de Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului 

Sănătății: 

 1. Acțiune de verificare în unitățile sanitare cu paturi a  respectării prevederilor Ord. 

M.S. nr. 1829/2020 privind fluxul informațional 

 Au fost verificate 2 unități sanitare cu paturi și s-a aplicat 1 avertisment managerului 

Spitalului Municipal de Urgență “Elena Beldiman” din Bârlad, conform prevederilor Ordonanței nr. 

2/2001. 

  

 2. Acțiune tematică de recontrol (ianuarie 2022-februarie 2022) în secțiile A.T.I. privind 

verificarea stadiului de implementarea măsurilor dispuse în noiembrie 2020 

 Au fost efectuate recontroale în cele secțiile A.T.I. din 3 unități sanitare cu paturi. Pentru 

neîndeplinirea graficului de măsuri, Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” din Huși a fost 

sancționat cu avertisment, conform prevederilor Ordonanței nr. 2/2001. 

  

 3. Acțiune tematică de verificare a erorilor raportate de către spitale în platforma 

Alerte.MS, în ceea ce privește paturile neocupate și paturile care ar trebui să fie libere 

(asumate în Planul de reziliență) – au fost efectuate controale la 2 unități sanitare cu paturi și s-

au dispus grafice de conformare. 



102 

 

 

4.  Acțiune tematică de control pentru verificarea respectării legislației în vigoare 

privind articolelor tratate. 

     S-au verificat un număr de 14 produse din 4 unități de desfacere. Dintre acestea, conform 

etichetării sau a documentelor puse la dispoziție, un număr de 10 produse au fost încadrate ca fiind 

articole tratate. Au fost identificate neconformități atât la produsele tratate cu substanțe active TP 2, 

cât și cu substanțe active TP 18. Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 3 avertismente, 

conform Ordonanței nr. 2/2001. 

 

 5. Acțiune tematică de verificare a modului de implementare a măsurilor și 

recomandărilor privind utilizarea surselor de oxigen în unitățile sanitare cu paturi - au fost 

efectuate controale la 3 unități sanitare cu paturi. 

 

 6. Acțiune tematică de control pentru verificarea  respectării legislației în vigoare privind 

apele minerale naturale îmbuteliate și a apelor potabile îmbuteliate  

  S-au verificat 24 de ape îmbuteliate provenite din 3 unității și anume 1 distribuitor și 2 

retaileri.  

  Au fost prelevată 2 probe de apă (o probă de apă minerală și o probă de apă de masă 

îmbuteliată), rezultatele fiind conforme pentru un număr de 15 parametri analizați. 

  Pentru neregulile constatate s-a aplicat 1 avertisment, conform Ordonanței nr. 2/2001. 

 

7. Acțiune tematică privind activitatea transfuzională pentru anul 2021  

  Au fost verificate 3 unități de transfuzie sanguină din unitățile sanitare cu paturi din județul 

Vaslui și a fost întocmit raportul privind activitatea transfuzională și de hemovigilență (inclusiv, 

raportarea reacțiilor adverse și notificarea incidentelor de transfuzie sanguină). 

 

 8. Acțiune tematică de control privind verificarea prestatorilor de servicii pentru 

dezinfecție, dezinsecție și deratizare 

 Au fost efectuate 3 controale în aceste tipuri de unități și au fost verificate condițiile plasării 

pe piață și etichetarea pentru 5 produse biocide. 

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 2 avertismente conform Ordonanței nr. 2/2001 

și 1 amendă contravențională, în valoare de 5.000 lei, conform H.G. 857/2011. 

 

 9. Acțiune tematică de verificare a respectării conformității spitalelor de urgență la 

legislația în vigoare și privind gestionarea deșeurilor provenite din activitatea medicală 



103 

 

  Au fost realizate controale integrale în 2 spitale publice de urgență. De asemenea, au fost 

prelevate 72 probe de aeromicrofloră și de sanitație.  

 În urma controalelor au fost dispuse planuri de măsuri cu termene de realizare și s-au aplicat 

12 avertismente conform Ordonanței nr. 2/2001 și 5 amenzi, în valoare totală de 10.000 lei, 

conform prevederilor H.G. nr. 857/2011. 

 

     10. Verificarea produselor biocide la producători, importatori, utilizatori 

         A fost verificată conformitatea unui numar de 12 produse biocide, la 6 utilizatori profesionali. 

Din cele 12 produse verificate, la un număr de 4 produse au fost identificate deficiențe de 

etichetare sau lipsa avizului/autorizației sanitare. Pentru neregulile constatate a fost aplicat 1 

avertisment, conform Ordonanței nr. 2/2001. 

         S-a prelevat 1 probă de produs biocid în vederea efectuării testelor de eficacitate. Rezultatele 

de laborator au relevat conformitatea produsului. 

 

  11. Controale privind verificarea respectării legislației privind suplimentele alimentare 

și alimentele cu adaos de vitamine și minerale și mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise 

pe acestea 

      În cadrul acțiunii tematice s-au verificat  63 de produse alimentare din 5 unități de 

desfacere. 

      Pentru neregulile constatate a fost aplicat 1 avertisment, conform O.G. nr. 2/2001. 

 

12. Controale privind condițiile de aprovizionare cu apă  potabilă a localităților din 

zona urbană 

       S-au verificat 7 sisteme de alimentare cu apă, astfel: Municipiul Vaslui - 1 sistem, 

Municipiul Bârlad - 3 sisteme, Municipiul Huși - 1 sistem, Orașul Negrești - 1 sistem și Orașul 

Murgeni - 1 sistem. 

   Pentru deficiențele constatate s-au aplicat 3 avertismente, conform O.G. nr. 2/2001. 

 

 13. Acțiune tematică de verificare a respectării conformității spitalelor municipale și 

orășănești la legislația în vigoare și verificarea gestionării deșeurilor provenite din activitatea 

medicală 

  Au fost realizate controale integrale în 2 spitale publice. În urma controalelor au fost 

dispuse planuri de măsuri cu termene de realizare și s-au aplicat 6 avertismente conform Ordonanței 

nr. 2/2001 și 2 amenzi, în valoare totală de 4.000 lei, conform prevederilor H.G. nr. 857/2011. 
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  14. Acțiune tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare 

privind alimentele tratate cu radiații ionizante. 

       Au fost verificate un număr de 66 de produse alimentare din 8 unității de desfacere.  

        S-au recoltat două probe de alimente în vederea detecției iradierii prin fotoluminescență. 

Rezultatul este conform cu legislația în vigoare. 

      Pentru neregulile constatate a fost aplicat 1 avertisment, conform Ordonanței nr. 2/2001. 

  

 15. Acțiune tematică de control pentru verificarea unităților acreditate în domeniul 

transplantului, privind gestionarea reacțiilor și incidentelor adverse  

  Nu au fost efectuate controale, întrucât pe raza județului nu există unități acreditate în 

domeniul transplantului. 

 

16. Verificarea respectării legislației în vigoare în domeniul materialelor în contact cu 

alimentul, cu prelevare probe pentru migrare globală, formaldehidă și metale grele (Pb, Cd, 

Cu, Cr) 

S-au verificat 88 produse din 17 unități, dintre care: 1 producător, 1 importator, 4 

distribuitori, 6 utilizatori și 5 retaileri, de materiale ce urmează să intre în contact cu alimentul. 

Pentru deficiențele constatate s-au aplicat 2 amenzi contravenționale în valoare de 1.000 lei, 

conform H.G. nr. 1197/2002 și 8 avertismente, conform Ordonaței nr. 2/2001.  

S-au  prelevat 7 probe de materiale ce urmează să intre în contact cu alimentele și au fost 

retrase de la comercializare un număr de 17500 seturi lingura lux + șervețel și 119 căni ceramică. 

 

17. Acțiune tematică de control privind condițiile de aprovizionare cu apă  potabilă a 

localităților din zona rurală. 

          Au fost verificate 33 de sisteme centralizate de alimentare cu apă, precum și 23 de fântâni 

publice din 16 comune. Pentru deficiențele constatate s-au aplicat 16 avertismente, conform O.G. 

nr. 2/2001 și 2 amenzi în valoare totală de 6.000 lei, conform H.G. nr. 857/2011. 

       În cadrul acțiunii de control s-au prelevat 10 probe de apă în vederea efectuării de 

determinări fizico-chimice și microbiologice. Rezultatele au fost conforme pentru  5 probe și 

neconforme pentru 5 probe înregistrându-se depășiri ale parametrilor amoniu, nitriți, fier sau lipsa 

clorului rezidual liber și a clorului total. 

 

 18. Acțiune tematică de control în unitățile și centrele de transfuzii sangvine 

  Au fost efectuate controale în 3 U.T.S.-uri și 1 centru județean de transfuzii. S-au aplicat 

4 avertismente, conform prevederilor Ordonanței nr. 2/2001. 
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19. Acțiune tematică de control privind verificarea respectării legislației în domeniul 

aditivilor alimentari destinați consumului uman; prelevare de probe, conform metodologiei 

INSP pentru determinare sulfiți din băuturi tip cidru și diverse sortimente de bere cu arome 

de fructe (cu și fără alcool) provenind de la producătorii autohtoni 

 Au fost efectuate verificări la 11 unități, dintre care 1 distribuitor și 10 utilizatori de aditivi 

alimentari. Dintre cele 53 produse verificate, 37 produse sunt etichetate corespunzător, iar  la 16 

produse s-au constatat neconformități din punct de vedere al etichetării și al informațiilor din 

documentele însoțitoare. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 8 avertismente, conform 

Ordonanței nr. 2/2001. Nu au fost prelevate probe deoarece în județul Vaslui nu sunt producători de 

băuturi tip cidru și diverse sortimente de bere cu arome de fructe. 

 

 20. Acțiune tematică de verificare a respectării conformității unităților de dializă publice 

și private la prevederile legale în vigoare – 3 controale, în urma cărora s-au aplicat 2 

avertismente, conform Ordonanței nr. 2/2001. 

 

 21. Acțiune tematică de control privind verificarea respectării legislației referitoare la 

mențiunile nutriționale  și de sănătate înscrise pe produsele alimentare. 

 S-au verificat din punct de vedere al etichetării 42 produse care au înscrise pe etichetă 

mențiuni nutriționale și sănătate în 5 unități de comercializare cu amănuntul. 

 Pentru deficiențele constatate s-a aplicat 1 avertisment conform Ordonanței nr. 2/2001. 

 

 22. Acțiune tematică de control pentru verificarea conformității apelor de îmbăiere  

         Pe perioada acțiunii tematice de control au fost verificate un număr de 8 piscine și au fost 

prelevate 2 probe de apă de îmbăiere din 2 piscine. Pentru deficiențele constatate s-au aplicat 8 

avertismente, conform prevederilor Ordonanței nr. 2/2001. 

 

   23. Acțiune tematică de verificare a respectării conformității laboratoarelor de analize 

medicale  

  Au fost efectuate controale în 16 unități (12 laboratoare și 4 puncte externe de recoltare). 

Pentru neregulile constatate s-au aplicat 12 avertismente, conform Ordonanței nr. 2/2001. 

 

 24. Acțiune tematică de control privind verificarea respectării normelor de igienă din 

unitățile de învățământ preuniversitar 

  Au fost efectuate controale într-un număr de 75 unități de învățământ preuniversitar, dintre 

care: 14 unități de învățământ preuniversitar din mediul urban și 61 de unități de învățământ 
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preuniversitar din mediul rural. Cu această ocazie au fost făcute verificări și în 11 cabinete de 

medicină școlară arondate unităților de învățământ controlate. 

 Pentru neregulile constatate a fost aplicată 1 amendă contravenționale în valoare de 3.000 lei, 

conform prevederilor HG nr. 857/2011 și 75 avertismente, conform O.G.  nr. 2/2001. 

 De asemenea, s-a aplicat măsura complementară de retragere a autorizației sanitare de 

funcționare pentru o unitate de învățământ preșcolar. 

 

 25. Acțiune tematică de control privind verificarea produselor biocide cu substanțe active 

aprobate/neaprobate 

A fost verificată conformitatea unui număr de 17 produse care conțin substanțe 

aprobate/neaprobate, la un număr de 3 distribuitori și 4 utilizatori profesionali. Au fost întocmite 

chestionare de control pentru toate produsele verificate. 

Dintre cele 17 produse verificate, la un număr de 6 produse au fost identificate deficiențe 

de etichetare sau lipsa avizului/autorizației sanitare.  

Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 3 avertismente, conform Ordonanței nr. 

2/2001. De asemenea, a fost retrasă de la comercializare cantitatea de 55,5 litri. 

 

26. Acțiune tematică de verificare a respectării conformității centrelor rezidențiale pentru 

copii/tineri cu deficiențe neuro-psihiatrice și centrelor rezidențiale pentru vârstnici la 

prevederile legale în vigoare 

  Au fost efectuate controale în 13 centre rezidențiale (5 centre rezidențiale pentru vârstnici și 

8 centre ANPH). Pentru neregulile constatate s-au aplicat 13 avertismente conform Ordonanței nr. 

2/2001 și 4 amenzi, în valoare de 25.000 lei, conform prevederilor H.G. nr. 857/2011. De asemenea, 

s-a dispus retragerea Autorizației Sanitare de Funcționare pentru 4 centre rezidențiale.  

 

 

 27. Acțiune tematică de control pentru verificarea alimentelor cu destinație nutrițională 

specială, inclusiv a etichetării privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe acestea, 

precum și prelevarea de probe, conform metodologiei INSP 

 A fost verificată conformitatea unui număr de 33 produse din 6 unități de desfacere (3 

farmacii,1 hipermarket și 2 supermarketuri). Au fost prelevate și trimise către laboratoare abilitate, 

11 probe de alimente cu destinație nutrițională specială. Au fost primite doar 4 Rapoarte de încercări 

care relevă conformitatea produselor. 

De asemenea, s-au întocmit studii de piață pentru alimentele destinate unor scopuri medicale 

speciale destinate în special sugarilor, în conservă, cu excepția produselor uscate și sub formă de 

praf, pentru formulele pentru copiii de vârstă mică și pentru formulele pentru sugari, formulele de 
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continuare și preparatele destinate unor scopuri medicale speciale destinate în special sugarilor și ale 

copiilor de vârstă mică (sub forma de praf respectiv formă lichidă). 

 

 28. Acțiune tematică de control privind verificarea conformității produselor cosmetice la 

producători, importatori, distribuitori, unități de desfacere, utilizatori, după caz. 

 A fost verificată conformitatea unui număr de 15 produse, la un număr de 5 distribuitori și 1 

utilizator profesional.  

 Dintre cele 15 produse verificate, la un număr de 12 produse au fost identificate deficiențe 

de etichetare sau lipsa notificării înainte de introducerea pe piață. 

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 5 avertismente și 1 amendă contravențională 

în valoare de 1500 lei, conform prevederilor H.G. nr. 147/2015 art. 11 (2), pentru nerespectarea 

prevederilor Reg. CE 1223/2009, art.6, cu privire la respectarea duratei minime de valabilitate; de 

asemenea, au fost oprite/interzise de la comercializare 8 tipuri de produse cosmetice. 

 A fost prelevată o singură probă de produs cosmetic întrucât celelalte produse verificate nu 

îndeplineau criteriile de selecție și prelevare, conform Metodologiei privind supravegherea 

produselor cosmetice în relație cu sănătatea umană (2022). 

 

 29. Acțiune tematică de recontrol (octombrie 2022) în secțiile A.T.I. privind verificarea 

stadiului de implementarea măsurilor dispuse în noiembrie 2020 

 Au fost efectuate recontroale în cele secțiile A.T.I. din 3 unități sanitare cu paturi. Pentru 

neîndeplinirea graficului de măsuri, Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” din Huși a fost 

sancționat cu avertisment, conform prevederilor Ordonanței nr. 2/2001. 

 

30. Acțiune tematică de verificare a respectării conformității cabinetelor de medicină 

dentară la legislația în vigoare și a respectării prevederilor art. 10 din regulamentul 2017/852 

privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 

Au fost efectuate controale în 32 cabinete stomatologice. Pentru neregulile constatate s-au 

aplicat 31 avertismente, conform Ordonanței nr. 2/2001 și 3 amenzi, în valoare de 10.000 lei, 

conform prevederilor H.G. nr. 857/2011. 

 

31. Acțiune tematică de control privind verificarea cabinetelor de înfrumusețare și a 

cosmeticelor profesionale. Ministerul Sănătății nu a mai dispus efectuarea acțiunii tematice.  

 

 II. Acțiuni tematice dispuse la nivel județean 

1. Acțiune tematică de verificare a respectării conformității centrelor de permanență la 

legislația în vigoare 
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Au fost efectuate controale în 11 centre de permanență. Pentru neregulile constatate au fost 

aplicate 6 avertismente, conform Ordonanței nr. 2/2001.  

 

III. Acțiuni planificate și recontroale desfășurate pe tot parcursul anului 

1. Acțiune de verificare a respectării conformității unităților de medicină primară la 

legislația în vigoare 

Au fost efectuate controale în 32 cabinete de medicină de familie. Pentru neregulile constatate 

s-au aplicat 27 avertismente, conform Ordonanței nr. 2/2001 și 6 amenzi, în valoare totală de 

20.800 lei, conform prevederilor H.G. nr. 857/2011. 

 

2. Acțiune de verificare a respectării conformității cabinetelor de medicină dentară la 

legislația în vigoare 

Au fost efectuate 52 controale și 4 recontroale în cabinetele de medicină dentară. Pentru 

neregulile constatate s-au aplicat 52 avertismente, conform Ordonanței nr. 2/2001 și 7 amenzi, în 

valoare totală de 28.400 lei, conform prevederilor H.G. nr. 857/2011. 

 

3. Acțiune de verificare a respectării conformității unităților sanitare cu paturi la legislația 

în vigoare 

Au fost efectuate 13 controale (dintre care 2 controale integrale la spitale private)  și 6 

recontroale în spitalele de pe raza județului Vaslui. Pentru neconformitățile constatate au fost 

aplicate 10 avertismente conform Ordonanței nr. 2/2001 și 2 amenzi, în valoare totală de 4.400 lei, 

conform prevederilor H.G. nr. 857/2011. 

 

4. Acțiune de verificare a respectării conformității cabinetelor/clinici de medicină de 

specialitate la legislația în vigoare 

Au fost efectuate 17 controale și 1 recontrol în 2 cabinete de oftalmologie, 9 clinici medicale, 

3 unități de dializă și 4 ambulatorii integrate de specialitate. Pentru neconformitățile constatate 

au fost aplicate 14 avertismente conform Ordonanței nr. 2/2001 și 1 amendă în valoare de 2000 lei 

conform prevederilor H.G. nr. 857/2011. 

 

5. Acțiune de verificare a respectării conformității cabinetelor care desfășoară activități 

conexe actului medical la legislația în vigoare 

Au fost efectuate 8 controale în cabinete care desfășoară activități conexe actului medical. 

Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 5 avertismente conform Ordonanței nr. 2/2001 și 

2 amenzi în valoare totală de 20.000 lei, conform prevederilor H.G. nr. 857/2011. De asemenea, s-a 

dispus suspendarea temporară a activității la 2 cabinete de optică/optometrie.  
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6. Acțiune de verificare a respectării conformității centrelor de permanență la legislația în 

vigoare 

Au fost efectuate 5 controale și  recontroale în  centre de permanență. Pentru neregulile 

constatate au fost aplicate 5 avertismente, conform Ordonanței nr. 2/2001 și 2 amenzi în valoare de 

12.000 lei, conform prevederilor H.G. nr. 857/2011. 

 

7. Acțiune de verificare a respectării conformității centrelor rezidențiale la prevederile 

legale în vigoare 

  Au fost efectuate controale în 2 centre rezidențiale, dintre care 1 pentru persoane vârstnice 

și 1 pentru tineri/copii cu handicap. Pentru neregulile constatate s-au aplicat 2 avertismente conform 

Ordonanței nr. 2/2001. 

 

8. Acțiune de verificare a respectării conformității centrele medico-sociale la prevederile 

legale în vigoare 

 A fost verificat 1 centru medico-social. Pentru neregulile constatate s-a aplicat 1 

avertismente conform Ordonanței nr. 2/2001. 

 

9. Acțiune de verificare a respectării conformității cabinetelor de medicină școlară la 

prevederile legale în vigoare 

 Au fost efectuate controale în 11 cabinete de medicină școlară. Pentru neregulile constatate 

s-a aplicat 5 avertismente conform Ordonanței nr. 2/2001. 

 

10. Controale privind condițiile de aprovizionare cu apă  potabilă a localităților  

       Au fost efectuate 12 controale și un recontrol  la producători și distribuitori de apă și 141 

controale și 6 recontroale la utilizatori (unități de industrie, alimentație publică, alimentație colectivă 

și colectivități). Pentru deficiențele constatate s-au aplicat 44 avertismente, conform O.G. nr. 

2/2001. 

    S-au prelevat 3 probe de apă în vederea efectuării de determinărilor fizico-chimice și 

microbiologice. Rezultatele au fost conforme pentru  2 probe și neconforme pentru 1 probă.  

 

11. Controale în unități de turism  

 Au fost efectuate controale în 5 hoteluri și 22 pensiuni turistice și un recontrol la o 

pensiune. S-au aplicat 22 avertismente conform Ordonanței nr. 2/2001. 
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12. Controale privind mediul de viață al populației 

Au fost efectuate 46 controale și 4 recontroale (34 zone de locuit, o instalație de depozitare 

și prelucrare deșeuri menajere, o spălătorie auto, o instituție social-culturală si 9 alte tipuri de 

unități), iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 15 avertismente, conform Ordonanței nr. 

2/2001 și 3 amenzi în valoare de 16.000 lei.   

 

  13. Controale privind identificarea produselor din tutun plasate pe piață de 

producătorii China Tobacco și Walli   

 Au fost verificate 10 produse din tutun comercializate de 5 distribuitori, nefiind identificate 

produse din tutun plasate pe piață de cei doi producători.  

 

 14. Controale planificate privind verificarea respectării normelor de igienă din unitățile 

de învățământ preuniversitar  

 S-au efectuat 205 controale și 8 recontroale în unități de învățământ preuniversitar.  

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 108 avertismente, conform Ordonanței nr. 

2/2001 și 4 amenzi în valoare totală de 78.000 lei, conform HG nr. 857/2011.  

De asemenea, s-a aplicat măsura complementară de retragere a autorizației sanitare de 

funcționare pentru 7 unități de învățământ. 

 

15. Controale planificate pentru verificarea cabinetelor de înfrumusețare și a saloanelor 

de bronzare.  

Au fost efectuate 46 controale în cabinetele de înfrumusețare și au fost aplicate 4 amenzi, în 

valoare totală de 9.000 lei, conform H.G. 857/2011 și 45 de avertismente, conform O.G. nr. 2/2001.  

 

16. Controale planificate privind obiectivele finanțate din fonduri europene prin 

Programul Operațional pentru Pescuit – POP și Programul Național de Dezvoltare Rurală - 

PNDR 

Au fost efectuate 8 controale în obiectivele finanțate din fonduri europene Programul 

Național de Dezvoltare Rurală – PNDR. 

 

17. Controale pe produse cosmetice  

Au fost efectuate 6 controale, dintre care: 3 controale la producător, 2 la distribuitori și 1 la 

utilizator. Au fost verificate 3 dosare de produs și 22 produse cosmetice.  
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Pentru neregulile constatate au fost aplicate 3 avertismente, conform Ordonanței nr. 2/2001, 

a fost suspendată temporar activitatea unui producător și s-au retras de la comercializare 2 

tipuri de produse cosmetice. 

  

18. Controale la unități care produc, distribuie și utilizează produse biocide  

S-au realizat 455 verificări în unități care produc, distribuie și utilizează produse biocide.  

În cadrul acestor controale au fost verificate 26 produse biocide, privind existența actelor 

administrative în baza cărora produsele au fost plasate pe piață, precum și etichetarea corectă a 

acestora.  

 Pentru neregulile constatate au fost aplicate 4 amenzi contravenționale, în valoare totală de 

16.000 lei, conform H.G. nr. 857/2011 și 80 avertismente, conform Ordonanței nr. 2/2001. De 

asemenea, a fost suspendată temporar activitatea unui producător și s-a retras de la 

distribuție/comercializare cantitatea de 1773 litri și 108,4 kg produs biocid. 

  

19. Controale în domeniul aliment  

Au fost efectuate 228 controale în unități alimentare. Au fost aplicate 6 amenzi, în valoare de 

8000 lei, conform H.G. nr. 857/2011, 131 de  avertismente, conform Ordonanței nr. 2/2001 și  s-a 

dispus suspendarea activității unei unități de comercializare produse alimentare.  

S-au prelevat 32 probe de alimente și 16 teste de salubritate. 

  

20. Controale privind gestionarea deșeurilor periculoase 

Au fost efectuate verificări ale modului de gestionare a deșeurilor periculoase provenite din 

activitatea medicală în 202 unități.  

 

 IV. Acțiuni de inspecție la sesizări – au fost rezolvate 76 sesizări. 

 V. Acțiuni în urma alertelor rapide 

1. Alertă  SRAAF  în legătură cu materialele ce urmează să vină în contact cu alimentele – 1 

alertă;  

2. Alertă SRAAF care a vizat un alimente cu destinație nutrițională specială – 1 alertă;  

3. Alertă  SRAAF  în legătură cu suplimentele alimentare – 1 alertă;  

4. Alertă SRAAF în urma unei toxiinfecții alimentare – 1 alertă; 

5. Alertă AAC în legătură cu sarea iodată – 1 alertă. 

 

 VI.  Activități referitoare la gestionarea situațiilor de urgență, constând în: 

 - colectarea, centralizarea, actualizarea și transmiterea datelor privind gravidele, persoanele 

monitorizate permanent, persoanele dializate și persoanele dependente de oxigeno-terapie din 
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mediul rural către instituțiile abilitate (I.S.U. Vaslui, Consiliu Județean Vaslui, Instituția 

Prefectului Județului Vaslui, SAJ Vaslui);  

 - colectarea, centralizarea datelor referitoare la activitatea UPU/CPU și SAJ și monitorizarea 

activității acestora; 

 - transmiterea informărilor și solicitărilor către furnizori de servicii medicale (unități sanitare 

cu paturi, medici de familie, etc.); 

 - colectarea  planurilor albe, planurilor de măsuri pentru sezonul rece de la unitățile sanitare cu 

paturi; 

 - colectarea și transmiterea datelor privind cazurile de hipotermie înregistrate în timpul 

sezonului rece, a cazurilor de lipotimie datorate caniculei precum și a pagubelor produse de 

inundații; 

 - participarea la un număr de 5 exerciții de intervenție la situații de urgență, conform Planului 

de exerciții pentru anul 2022 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” al 

Județului Vaslui. 

 

 VII. Aplicarea Ordonanței nr. 129/2021 

 Pentru perioada 01.01.2022 - 09.03.2022, inspectorii sanitari au aplicat 15650 amenzi, în 

valoare totală de 30.304.000 lei, conform prevederilor Ordonanței nr. 129/2021. 

 

  VIII. Alte activități  

   La nivelul Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul D.S.P. Vaslui se realizează 

gestionarea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor (înregistrarea proceselor 

verbale, expedierea debitelor către instituțiile competente și preluarea confirmărilor de primire ale 

acestora, înregistrarea acestora în registrul compartimentului Juridic).  
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SERVICIUL ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI PROGRAME DE SĂNĂTATE  

 

        Activităţile în cadrul serviciului vizează atât derularea programelor naţionale de sănătate, cât 

şi asistenţa medicală din judeţ. Activitatea s-a desfăşurat ȋn conformitate cu prevederile Ordinului 

MS. nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii 

organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene, a Ordinului M.S. nr. 964/2022 privind 

aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ este asigurată prin medicina de familie şi centre de 

permanenţă.  

La nivelul judeţului Vaslui au funcţionat în anul 2022 un număr de 137 cabinete medicină 

de familie, din care: 

-  66  în mediul urban 

-  71 în mediul rural  

 puncte de lucru - 22, din care: 

- 4 în mediul urban  

- 18 în mediul rural. 

 

Continuitatea asistenţei medicale primare a fost asigurată până la data de 01.04.2022 prin 

12 Centre de Permanenţă, 9 organizate în mediul rural și 3 în mediul urban. 

 La data de 01.04.2022 Centrul de Permanență Dragomirești și-a încetat activitatea, 

motivat de lipsa de medici, iar după data de 15.11.2022, urmare a evaluării indicatorilor fizici 

înregistrați la nivelul centrelor de permanență din județul Vaslui în conformitate cu prevederile 

Ordonanței nr. 17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, activitatea Centrului de 

Permanență Duda-Epureni și a Centrului de Permanență Huși a încetat, urmare a adresabiliății 

scăzute, respectiv neîncadrarea în media lunară anuală de persoane, prevăzută de normele legale în 

vigoare, privind numărul de persoane care a apelat la centrul de permanență. 

După data de 15.11.2022, în județul Vaslui continuitatea asistenţei medicale primare a fost  

asigurată de 9 centre de permanență, distribuite astfel: 

1.  Centrul de permanență Codăești, centru de permanenta fix, deservit de 7 medici si 6 asistente 

medicale, cu sediul in mediul rural, cu 5 comune arondate si o populație de 14738 locuitori. 
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Activitatea centrului a inceput la data de 20.10.2011. Zonele arondate centrului de permanenta: 

Codăești, Tăcuta, Dănești, Miclești si Ferești.  

2.  Centrul de permanență Centrumed Ivănești, centru de permanenta fix, deservit de 6 medici si 

6 asistente medicale, cu sediul in mediul rural, cu 4 comune arondate si o populatie de 14272 

locuitori. Activitatea centrului a inceput la data de 01.10.2011. Comunele arondate centrului de 

permanenta: Ivănești, Pungești, Gârceni și Poienești. Activitatea centrului de permanență 

Centrumed Ivănești a fost suspendată în perioada 01 ianuarie- 30 aprilie 2022, respectiv 1-31 

decembrie 2022 pentru completarea echipelor care efectuează gărzi la nivelul centrului de 

permanență, conform O.G. 17/2022. 

3.  Centrul de permanență Vutcani, centru de permanenta fix, deservit de 7 medici si 7 asistente 

medicale,  cu sediul in mediul rural, cu 5 comune arondate si o populatie de 8237 locuitori. 

Activitatea centrului a inceput la data de 01.10.2011. Comunele arondate centrului de permanenta: 

Vutcani, Găgești, Dodești, Roșiești si Viișoara.  

4.  Centrul de permanență Puiești, centru de permanenta fix, deservit de 7 medici si 5 asistente 

medicale,  cu sediul in mediul rural, cu 5 comune arondate si o populatie de 15296 locuitori. 

Activitatea centrului a inceput la data de 01.04.2012. Comunele arondate centrului de permanenta: 

Puiești, Voinești, Gherghești, Pogana și Iana.  

5.  Centrul de permanență Cozmești, centru de permanenta fix, deservit de 7 medici si 5 asistente 

medicale, cu sediul in mediul rural, cu 4 comune arondate si o populatie de 9864 locuitori. 

Activitatea centrului a inceput la data de 01.06.2012. Comunele arondate centrului de permanenta: 

Cozmești, Delești, Oșești si Bălteni.  

6. Centrul de permanență Oltenești, centru de permanenta fix, deservit de 7 medici si 6 asistente 

medicale,  cu sediul in mediul rural, cu 4 comune arondate si o populatie de 10604 locuitori. 

Activitatea centrului a inceput cu data de 15.11.2012. Comunele arondate centrului de permanenta: 

Albești, Oltenești, Cretești si Tătărăni. 

7.  Centrul de permanență Tutova, centru de permanenta fix, deservit de 7 medici şi 6 asistente 

medicale. Zonele arondate centrului de permanenţă: Tutova, Pochidia, Pogoneşti şi Iveşti, la care se 

adaugă populația din localitățile limitrofe din județul Galați (Ghidigeni, Priponești, Munteni și 

Bălășești). Populaţia deservită: 10309 locuitori. Activitatea centrului a început la data de 

01.08.2015.  

8. Centrul de permanență Bârlad, centru de permanenta fix, deservit de 8 medici şi 5 asistente 

medicale,  cu sediul în mediul urban. Populaţia deservită în municipiul Bârlad: 71349 locuitori. 

Zonele arondate centrului de permanenţă: municipiul Bârlad şi zonele limitrofe municipiului 

Bârlad. Activitatea centrului a început la data de 16.12.2019.  

9. Centrul de permanență Negreşti, centru de permanenta fix, deservit de 7 medici şi 6 asistente 

medicale,  cu sediul în mediul urban. Zonele arondate: orasul Negrești și comunele Todirești, 
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Băcești, Rafaila, Rebricea și Vulturești. Populaţia deservită: 10325 locuitori. Activitatea centrului a 

început la data de 01.03.2020. 

 

Situaţia serviciilor medicale acordate la nivelul centrelor de permanentă în cursul anului 2022 

este prezentată în tabelul următor: 

Centrul de 

permanenta 

Nr.  

consultatii   

în anul 

2022 

Nr. 

tratamente   

în 2022  

Nr. total  de 

persoane 

care au 

apelat la 

centrul de 

permanență 

în anul 

2022 

Nr.  

persoane  

care au 

apelat la 

centru în 

2022 si nu 

au 

reprezentat 

o urgență 

Nr. 

solicitări 

ambulanța/ 

SMURD în 

2022 

Nr. bilete 

de 

trimitere 

eliberate 

în 2022 

Nr. 

scrisori 

medicale 

eliberate  

în 2022 

 

 

 

 

 
 
 

Huși* 2528 430 2528 1113 1 54 1268 
 

Bârlad 6263 6536 11083 11081 2 404 83 
 

Negrești 3346 2610 4394 1127 101 189 1724 
 

Codăești 1770 733 1770 247 114 197 1643 
 

Cozmești 2913 220 2910 217 10 44 550 
 

Dragomirești ** 441 153 441 429 6 12 0  

Duda-

Epureni*** 
1337 572 1337 1050 5 50 1270  

Centrumed 

Ivănești**** 
903 842 903 134 4 11 42  

Oltenești 1874 1726 1874 348 10 110 148 
 

Puiești 2607 2421 2607 324 25 243 2296 
 

Tutova 4284 3552 4284 462 2 34 1202 
 

Vutcani 1304 369 1673 1646 27 70 26 
 

*Activitatea CP Huși a încetat la data de 15.11.2022, ca urmare a adresabilității scăzute; 

** Activitatea CP Dragomirești  a încetat la data de 01.04.2022, motivat de lipsa de medici; 

*** Activitatea CP Duda-Epureni a încetat la data de 15.11.2022, ca urmare a adresabilității 

scăzute; 

****Activitatea CP Centrumed Ivănești a fost suspendată în perioada 01 ianuarie - 30 aprilie 2022, 

respectiv 1-31 decembrie 2022 pentru completarea echipelor care efectuează gărzi la nivelul 

centrului de permanență. 

 

ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE este asigurată prin Ambulatoriile integrate ale 

spitalelor cu cabinete de  specialitate: Ambulatoriul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, 

Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenţă „Elena. Beldiman” Bârlad şi Ambulatoriul Spitalului 

Municipal „Dimitrie Castroian” Huşi, 1 centru medical de specialitate la Negreşti (13 spitalizare de 

zi), 1 centru medical de specialitate S.C. Recumed S.R.L. în Vaslui (35 paturi paliaţie)  

ASISTENŢA MEDICALĂ  SPITALICEASCĂ este asigurată de 4 spitale publice, cu un numar 

total de 1916  paturi  pentru spitalizarea continuă, din care: 

• Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, nivel de competenţă III: 787 paturi; 



116 

 

• Spitalul Municipal de Urgenţă „E. Beldiman” Bârlad, nivel de competenţă III: 764 paturi (din 

care 61 paturi suspendate). Activitatea se desfăşoară cu 703 spitalizare continuă, 47 spitalizare 

de zi si 44 paturi pentru ȋnsoțitori;  

• Spitalul Municipal „D. Castroian” Huşi, nivel de competenţă IV: 285 paturi; 

• Spitalul de Psihiatrie Murgeni, nivel de competenţă V: 141 paturi. 

 

ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ este asigurată de următoarele unităţi de asistenţă 

medicală prespitalicească şi spitalicească: 

• Serviciul Judeţean de Ambulanţă cu substaţiile Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti, Murgeni; 

• Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, CPU a 

Spitalului Municipal de Urgenţă “Elena. Beldiman” Bârlad şi punct de lucru pentru pediatrie, 

CPU a Spitalului Municipal „Dimitrie  Castroian” Huşi şi Camera de Gardă a Spitalului de 

Psihiatrie Murgeni. 

 

ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE este asigurată de: 

• 280 cabinete de specialitate (3 în rural, distribuite astfel: Vetrişoaia - 1 cabinet Pediatrie, 

Codăeşti – 1 cabinet Medicină internă, Olteneşti – 1 cabinet Medicina Muncii) şi 277 în 

urban, din care: Vaslui: 104, Bârlad: 133, Huşi: 23 şi Negreşti: 5); 

• 137 cabinete stomatologice (16 în rural şi 121 în urban, din care: Vaslui 52, Bârlad 42, 

Huşi 23, Negreşti 3, Murgeni 1) şi 2 Puncte de lucru din care: 1 în municipiul Vaslui şi 1 în 

comuna  Bǎlteni. 

La nivelul judeţului, investigaţiile CT şi RMN sunt asigurate de 3 centre, din care 2 în 

municipiul Vaslui şi o unitate în municipiul Bârlad, astfel: 

Vaslui: 

■ SC Audiosan SRL dispune de CT, IRM, Mamograf; 

■ SC Telkapharm SRL dispune de RMN. 

Bârlad: 

■ SC AXA DESIGN SRL dispune de CT, IRM. 

 

De asemenea, la nivelul judeţului Vaslui funcţionează 2 centre de dializă:   

        

■ S.C. “FRESENIUS NEPHROCARE ROMÂNIA ” S.R.L.  (Vaslui) îşi desfăşoară activitatea 

în 4 ture, asigură hemodializa pentru 35 pacienţi/tură, transportul pacienţilor fiind efectuat cu 8 

autovehicule. Centrul dispune de 24 de aparate de hemodializă şi 4 aparate de rezervă; 
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■ S. C. "NEFROMED DIALYSIS CENTERS"  CENTRU DE DIALIZA (Bârlad) îşi desfăşoară 

activitatea în 3 ture, asigură hemodializa pentru 24  pacienţi/tură, transportul pacienţilor fiind 

efectuat cu 8 autovehicule. Centrul dispune de 24 de aparate de hemodializă şi 3 aparate de 

rezervă. 

 Cele  două centre de dializă au oferit în 2022 servicii medicale  pacienţilor, astfel: 

Nr. 

Crt. 

Centru de dializă Nr. pacienţi luna 

decembrie 2022 

Nr. de aparate 

funcţionale 

1 S.C. “FRESENIUS NEPHROCARE ROMÂNIA ” 

S.R.L. CENTRU DE DIALIZA (Vaslui) 

181 35 + 4 rezervă 

 

2 S. C. "NEFROMED DIALYSIS CENTERS"  

CENTRU DE DIALIZA (Bârlad)  

121 24 + 3 rezervă 

 

 TOTAL 302 pacienţi 59 + 7 rezervǎ 

 

 

 

ASISTENŢA MEDICALĂ COMUNITARĂ 

Ȋn anul 2022, reţeaua de asistenţă medicală comunitară la nivelul judeţului Vaslui a cuprins 

un număr de 94 posturi, repartizate astfel:  

- 73 posturi de asistent medical comunitar din care:   

          - 69 posturi finanţate de la bugetul de stat prin bugetul M.S.; 

- 3 posturi finanţate de la bugetul local: comuna Puiești, comuna Voinești și 

comuna Văleni; 

- 1 post finanţat  în cadrul proiectului POCU “ Crearea și implementarea 

serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii 

sociale” derulat de Ministerul Sănătăţii în localităţile: comuna Soleşti; 

- 21 posturi de mediator sanitar din care: 

     - 20 posturi finanţate de la bugetul de stat prin bugetul M.S; 

- 1 post finanţat  în cadrul proiectului POCU “ Crearea și implementarea serviciilor 

comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” derulat de 

Ministerul Sănătăţii în localităţile: orașul Murgeni. 

       

     În domeniul asistenţei medicale comunitare, la nivelul D.S.P. Vaslui s-au desfǎşurat 

urmǎtoarele activitǎţi: 

1. Coordonarea tehnică ṣi metodologică a reţelei de asistenţă medicală comunitară la nivelul 

judeţului Vaslui; 
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2. Asigurarea de consultanţă şi asistenţă tehnică autoritǎţilor administraţiei publice locale în 

domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităţilor, modalităţilor de implementare şi 

monitorizare a activitǎţilor de asistenţă medicală comunitară integrată; 

3. Monitorizarea şi evaluarea derulǎrii programului de asistenţa medicală în comunităţile la risc, 

prin analiza activităţii raportate în aplicația AMCMSR.gov.ro; 

4. Facilitarea şi monitorizarea creǎrii parteneriatelor interinstituţionale la nivel judeţean şi local, 

a strategiilor şi a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară la risc; 

5. Asigurarea consultanței și sprijinului necesar pentru accesarea în cadrul P.N.N.R.  a măsurii: 

„ Centre Comunitare Integrate” din cadrul Componentei 12 – Sănătate –  Investiția 1. – 

Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, pentru un număr de 13 UAT: 

Bogdănești, Viișoara, Ferești, Pogana, Băcani, Pușcași. Roșiești, Mălușteni, Găgești, Tutova, 

Bălteni, Vetrișoaia, Berezeni. 

6. Coordonarea la nivelul județului Vaslui în colaborare cu  Institutul Regional de Oncologie 

Iaşi, a activităților pentru derularea caravanei mobile în cadrul proiectului  Oncoprev: Fii 

responsabilă de sănătatea ta! Prevenție,  depistare, diagnostic și tratament precoce al 

cancerului de col uterin; 

7. Coordonarea la nivelul județului Vaslui în colaborare cu  Institutul Regional de Oncologie 

Iaşi, a activităților pentru derularea caravanei mobile în cadrul proiectului  Oncofem: Fii 

responsabilă de sănătatea ta! Prevenție,  depistare, diagnostic și tratament precoce al 

cancerului de sân; 

8. Participare la întâlnirea de lucru a autorităților județene cu responsabilități în implementarea 

Strategiei pentru Incluziunea Cetățenilor Români aparținând Minorității Roma, organizată de 

Guvernul României – Agenția Națională pentru Romi. 

 

 

 PROGRAME  NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

         Programele naţionale de sănătate publică au fost derulate în conformitate cu prevederile 

Hotărârii de Guvern nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a Ordinului nr. 964/2022 privind aprobarea 

Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  În anul 2022, la nivelul Direcției de Sӑnӑtate Publicӑ Vaslui şi a unitӑţilor sanitare din judeţul 

Vaslui, s-au derulat urmӑtoarele programe naționale de sӑnӑtate publicӑ: 

1. Programul naţional de vaccinare 

2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare; 

3. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV; 
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4. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei; 

5. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă; 

6. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat: 

a. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea 

testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening 

(Trimestrul I 2022) 

7. Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică 

8. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 

9. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

a. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a mamei şi copilului 

i. Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf; 

ii. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere. 

iii. Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuţi 

b. Subprogramul de sănătate a femeii 

i. Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi 

eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lehuză; 

ii. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh; 

D.S.P Vaslui are ȋncheiate contracte cu unitӑțile sanitare din judeţul Vaslui, pentru derularea 

programelor naționale de sӑnӑtate publicӑ, astfel: 

1. Spitalul Județean de Urgențӑ Vaslui: 

• Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare RT-PCR 

• Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV; 

• Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei; 

• Programul naţional de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale 

și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor – 

nefinanţat 2022 

• Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea 

testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening 

(trimestrul I 2022) 

• Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

o Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere 

o Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuţi 

o Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 

2. Spitalul Municipal de Urgențӑ “Elena Beldiman” Barlad 

• Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare RT-PCR 
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• Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV; 

• Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei; 

• Programul naţional de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale 

și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor - 

nefinanţat 2022 

•  Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

o Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere 

o Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuţi 

o Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 

3. Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi 

• Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului - Prevenirea deficienţelor de auz prin 

screening auditiv la nou-născuţi 

4. Spitalul de Psihiatrie Murgeni 

• Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică 

Asigurarea asistenţei tehnice şi managementului programelor naţionale de sănătate publică se 

realizează de către unităţile de asistenţă tehnică şi management a programelor naţionale de sănătate 

publică (U.A.T.M.), organizate ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul instituţiilor din 

subordinea Ministerului Sănătăţii. 

Programele naționale de sănătate publică se finanțează de la bugetul de stat, de la titlurile 

bugetare 20 «Bunuri și servicii» și 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», prevăzute 

în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice. 

Finanţarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică din bugetul 

Ministerului Sănătăţii se face lunar, detaliat pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu, pe baza cererilor 

fundamentate ale unităţilor de specialitate care le implementează, însoţite de documentele 

justificative în raport cu: 

    a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior; 

    b) disponibilul din cont rămas neutilizat; 

    c) bugetul aprobat cu această destinaţie; 

 În anul 2022 pentru derularea programele naţionale de sănătate publică la nivelul județului 

Vaslui a fost prevăzut un buget în valoare  de 11.600.000 lei, din sursa buget de stat, din care s-a 

realizat deschiderea de credite bugetare până la sfârşitul anului 2022 în sumă de 10.648.468 lei, 

astfel: 
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Program 
Prevedere 

bugetara 

2022 

Finanțare 

2022 
Plăți 2022 

Angajamente 

2022 neplatite 

pana la 

sfarsitul 

anului 2022 

Grad de 

realizare a 

platilor/ 

prev. bug. 

aprobata 

(%) 

Grad de 

realizare 

a platilor 

/finantari 

(%) 

Grad de 

angajare a 

fondurilor puse 

la dispoziție 

2022 (%) 

0 1 2 3 4 5=3*100/1 6=3*100/2 7=(3+4)*100/1 

I Programul naţional de 

vaccinare 
2.495.000 2.387.088 2.387.087,13 107.840,00 95,67 100,00 100,00 

II Programul naţional de 

supraveghere şi control al 

bolilor transmisibile 

prioritare 

3.634.000 2.962.761 2.947.185,37 50.550,00 81,10 99,47 82,49 

III Programul naţional de 

prevenire, supraveghere şi 

control al infectiei HIV 

4.617.000 4.546.134 4.546.132,27 68.877,00 98,47 100,00 99,96 

IV Programul naţional de 

prevenire, supraveghere şi 

control al tuberculozei 

591.000 503.497 503.494,94 17.479,00 85,19 100,00 88,15 

V Programul naţional de 

monitorizare a factorilor 

determinanti din mediul de 

viațӑ şi muncӑ 

11.000 10.930 10.925,72 0,00 99,32 99,96 99,32 

VII. Subprogramul de 

depistare precoce activă a 

cancerului de col uterin prin 

efectuarea testării Babeş-

Papanicolaou la populaţia 

feminină eligibilă în regim de 

screening populaţional 

6.000 5.976 5.074,00 0,00 84,57 84,91 84,57 

VIII Programul naţional de 

sanatate mintala si profilaxie 

in patologia psihiatrica 

16.000 16.000 16.000,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

XII Programul naţional de 

evaluare şi promovare a 

sӑnӑtӑții şi educație pentru 

sӑnӑtate 

7.000 6.988 6.984,89 0,00 99,78 99,96 99,78 

XIII Programul naţional de 

sănătatea femeii si copilului 
223.000 209.094 209.087,40 12.596,00 93,76 100,00 99,41 

Total 11.600.000 10.648.468 10.631.971,72 257.342,00 91,65 99,85 93,87 

Tabel. nr. 1 Execuţia bugetului PNSP 2022 la nivelul judeţului Vaslui 

 

 

            Fig. nr. 1 Distribuţia plăţilor efectuate din bugetul PNSP 2022 la nivelul judeţului Vaslui  
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Execuţia bugetară a fondurilor alocate pentru implementarea programelor naţionale de 

sănătate publică la nivelul anului 2022 din fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii se prezintă 

astfel: 

- Gradul de realizare a plăților cumulate față de creditele bugetare aprobate și deschise pe 

total cheltuieli finanțate de la bugetul de stat pentru susținerea activităților în cadrul 

programelor naționale de sănătate – 99,85% 

- Gradul de realizare a plăților cumulate față de prevederile bugetare aprobate pentru 

susținerea activităților în cadrul programelor naționale de sănătate – 92% 

- Gradul de realizare a angajamentelor față de prevederile bugetare aprobate pentru 

susținerea activităților în cadrul programelor naționale de sănătate – 94% 

Execuția fondurilor alocate în anul 2022 pentru derularea programelor naţionale de sănătate 

publică la nivelul fiecărei unităţi de implementare şi sursӑ de finanțare este urmӑtoarea: 

 

1. Direcția de Sӑnӑtate Publicӑ Vaslui:  

La nivelul Direcției de Sănătate Publică Vaslui se derulează 6 programe naționale de 

sănătate publică. Pentru implementarea acestora au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 

2.923.000 lei, din care cel mai mare procent este alocat Programului național de vaccinare (85%).  

Din totalul fondurilor puse la dispoziție în anul 2022 s-a realizat deschidere de credite bugetare în 

procent 95%. Gradul de realizare a angajamentelor legale față de prevederea bugetară este de 98,8 

%. Situația alocării și utilizării fondurilor pe fiecare program derulat în cursul anului 2022 este 

conform tabelului de mai jos: 

Denumire program / subprogram 

BUGET DE STAT DSP                                             LEI 
Grad de 

realizare a 

platilor/prev. 

bug. 

aprobata 

(%) 

Grad de 

realizare a 

platilor/fin

antari (%) 

Grad de 

angajare a 

fondurilor 

puse la 

dispoziție 

2022 (%) 

Prevedere 

bugetara 

2022 

Finantare 

2022 
Plati 2022 

Angajamente 

2022 neplatite 

pana la sfarsitul 

anului 2022 

0 1 2 3 4 
5=3*100/1 6=3*100/2 

7=(3+4)*10

0/1 

I Programul naţional de vaccinare 2.495.000 2.387.088 2.387.087,13 107.840 95,67 100,00 100,00 

II Programul naţional de supraveghere şi 

control al bolilor transmisibile prioritare 
254.000 235.311 219.735,37 2.850 

86,51 93,38 87,63 

III Programul naţional de prevenire, 

supraveghere şi control al infectiei HIV 
3.000 1.967 1.967,00 0 

65,57 100,00 65,57 

III. Prevenire si supraveghere HIV la 

nivel national 
3.000 1.967 1.967,00 0 

65,57 100,00 65,57 

V. Programul naţional de monitorizare a 

factorilor determinanti din mediul de 

viațӑ şi muncӑ 

11.000 10.930 10.925,72 0 

99,32 99,96 99,32 

XII Programul naţional de evaluare şi 

promovare a sӑnӑtӑții şi educație pentru 

sӑnӑtate 

7.000 6.988 6.984,89 0 

99,78 99,96 99,78 

XIII  Profilaxia distrofiei la copiii cu 

vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern prin 

administrare de lapte praf 

153.000 152.980 152.978,54 0 

99,99 100,00 99,99 

TOTAL Bunuri si servicii DSP 2.923.000 2.795.264 2.779.678,65 110.690 95,10 99,44 98.88 

Tabel nr. 2 Execuţia bugetului PNSP 2022 la nivelul D.S.P. Vaslui 
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2. Unitӑţi sanitare din subordinea autorităţile administraţiei publice locale - centralizat: 

La nivelul unităților sanitare cu paturi din județul Vaslui se derulează 6 programe naționale 

de sănătate publică. Pentru implementarea programelor s-a prevăzut un buget de 8.677.000 lei din 

care cel mai mare procent a fost alocat implementării Programului național de prevenire, 

supraveghere şi control al infectiei HIV (53%) și Programului naţional de supraveghere şi control 

al bolilor transmisibile prioritare RT-PCR (38%). Situația alocării și utilizării fondurilor pe fiecare 

program derulat în cursul anului 2022 este conform tabelului de mai jos: 

Denumire program / 

subprogram 

BUGET DE STAT AAPL    LEI  Grad de 

realizare a 

platilor/ 

prevedere 

bugetara 

aprobata 

(%) 

Grad de 

realizare a 

platilor/ 

finantari 

(%) 

Grad de angajare 

a fondurilor puse 

la dispoziție 2022 

(%) 
Prevedere 

bugetara 

2022 

Finantare 

2022 
Plati 2022 

Angajamente 

2022 neplatite 

pana la 

sfarsitul anului 

2022 

0 1 2 3 4 5=3*100/1 6=3*100/2 7=(3+4)*100/1 

II.3 Programul 

naţional de 

supraveghere şi 

control al bolilor 

transmisibile 

prioritare RT-PCR  

3.380.000 2.727.450 2.727.450,00 47.700,00 80,69 100,00 82,11 

III. Programul 

naţional de prevenire, 

supraveghere şi 

control al infectiei 

HIV 

4.614.000 4.544.167 4.544.165,27 68.877,00 98,49 100,00 99,98 

IV. Programul 

naţional de prevenire, 

supraveghere şi 

control al 

tuberculozei 

591.000 503.497 503.494,94 17.479,00 85,19 100,00 88,15 

VII. Subprogramul de 

depistare precoce 

activă a cancerului de 

col uterin prin 

efectuarea testării 

Babeş-Papanicolaou 

la populaţia feminină 

eligibilă în regim de 

screening 

populaţional 

6.000 5.976 5.074,00 0 84,57 84,91 84,57 

VIII. Programul 

national de sanatate 

mintala si profilaxie 

in patologia 

psihiatrica 

16.000 16.000 16.000,00 0 100,00 100,00 100,00 

XIII. Programul 

naţional de sănătatea 

femeii si copilului 

70.000 56.114 56.108,86 12.596,00 80,16 99,99 98,15 

XIII.1. Subprogramul 

pentru ameliorarea 

stării de nutriţie a 

gravidei şi copilului 

25.000 20.134 20.130,31 3.583,00 80,52 99,98 94,85 

XIII.1.3. Profilaxia 

malnutriţiei la copiii 

cu greutate mică la 

naştere  

16.000 12.072 12.070,44 2.773,00 75,44 99,99 92,77 

XIII 1. 3 Prevenirea 

deficientelor de auz 

prin screening auditiv 

9.000 8.062 8.059,87  810,00 89,55 99,97 98,55 

XIII.2. Subprogramul 

de sănătate a femeii 
45000 35980 35.978,55 9.013,00 79,95 100,00 99,98 
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XIII 2  Profilaxia 

sindromului de 

izoimunizare Rh 

45.000 35.980 35.978,55 9.013,00 79,95 100,00 99,98 

TOTAL  8.677.000 7.853.204 7.852.293,07 146.652,00 90,50 99,99 92,19 

Tabel nr. 3 Execuţia bugetului PNSP 2022 la nivelul  unităţilor sanitare de implementare 

 

2.1. Spitalul Județean de Urgențӑ Vaslui implementează 5 programe și 2 subprograme de 

sănătate publică. În anul 2022 a avut prevăzut un buget de 5.090.000 lei, din care cel mai mare 

procent a fost prevăzut pentru asigurarea tratamentului medicamentos al pacienților incluși în 

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infectiei HIV (53%) și pentru asigurarea 

testării RT PCR în cadrul Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile 

prioritare RT-PCR (38%). Din fondurile alocate s-a realizat un grad de angajare de 97% față de 

bugetul pus la dispoziție.  

Tabel nr. 4 Execuţia bugetului PNSP 2022 la nivelul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui 

 

 

Denumire program / subprogram 

BUGET DE STAT AAPL    LEI  

Grad de 

realizare a 

platilor/prev 

bug. aprobata 

(%) 

Grad de 

realizare a 

platilor/ 

finantari (%) 

Grad de 

angajare a 

fondurilor puse 

la dispoziție 

2022 (%) 

Prevedere 

bugetara 

2022 

Finantare 

2022 
Plati 2022 

Angajamente 

2022 

neplatite 

pana la 

sfarsitul 

anului 2022 

0 1 2 3 4 5=3*100/1 6=3*100/2 7=(3+4)*100/1 

II.3 Programul naţional de 

supraveghere şi control al 

bolilor transmisibile 

prioritare RT-PCR 

1.926.000 1.822.350 1.822.350,00 24.600 94,62 100,00 95,90 

III Programul naţional de 

prevenire, supraveghere şi 

control al infectiei HIV 

2.692.000 2.622.168 2.622.166,96 68.877 97,41 100,00 99,96 

IV Programul naţional de 

prevenire, supraveghere şi 

control al tuberculozei 

428.000 346.905 346.904,21 14.699 81,05 100,00 84,49 

VII Subprogramul de 

depistare precoce activă a 

cancerului de col uterin prin 

efectuarea testării Babeş-

Papanicolaou la populaţia 

feminină eligibilă în regim de 

screening populaţional 

6.000 5.976 5.074,00 0 84,57 84,91 84,57 

XIII  Programul naţional de 

sănătatea femeii si copilului 
38.000 27.150 27.148,23 10.299 71,44 99,99 98,55 

XIIII.1. Subprogramul pentru 

ameliorarea stării de nutriţie 

a gravidei şi copilului 

15.000 13.163 13.161,87 1.286 87,75 99,99 96,32 

XIII. 1.3 Profilaxia 

malnutriţiei la copiii cu 

greutate mică la naştere 

11.000 9.206 9.205,12 1.286 83,68 99,99 95,37 

XIII.1.3 Prevenirea 

deficientelor de auz prin 

screening auditiv 4.000 3.957 3.956,75 0 98,92 99,99 98,92 

XIII 3. Subprogramul de 

sănătate a femeii 23.000 13.987 13.986,36 9.013 60,81 100,00 100,00 

XIII 2 Profilaxia sindromului 

de izoimunizare Rh 23.000 13.987 13.986,36 9.013 60,81 100,00 100,00 

TOTAL  5.090.000 4.824.549 4.823.643,40 118.475 94,77 99,98 97,09 
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2.2. Spitalul Municipal de Urgențӑ “Elena Beldiman” Bârlad 

 În cursul anului 2022 la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman Barlad s-au 

implementat 4 programe și 2 subprograme. Unitatea sanitară a avut prvăzut un buget de 3.570.000 

lei, din care cel mai mare procent a fost prevăzut pentru asigurarea tratamentului medicamentos al 

pacienților incluși în cadrul Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infectiei 

HIV (54%) și pentru asigurarea testării RT PCR în cadrul Programului naţional de supraveghere şi 

control al bolilor transmisibile prioritare RT-PCR (40%). Din fondurile alocate s-a realizat un grad 

de angajare de 85% față de bugetul pus la dispoziție.   

 

Tabel nr. 5 Execuţia bugetului PNSP 2022 la nivelul Spitalului Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad 

 

 

2.3. Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi: 

La nivelul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huși se derulează intervenția 

Prevenirea deficientelor de auz prin screening auditiv în cadrul Programului national de sănătate a 

femeii și copilului. În cursul anului 2022 a avut prevăzut un buget de 1000 de lei utilizați în procent 

de 99,9%.  

 

 

 

Denumire program / subprogram 

BUGET DE STAT AAPL    LEI  Grad de 

realizare a 

platilor/prev 

bug. 

aprobata 

(%) 

Grad de 

realizare a 

platilor/ 

finantari 

(%) 

Grad de 

angajare a 

fondurilor puse 

la dispoziție 

2022 (%) 

Prevedere 

bugetara 

2022 

Finantare 

2022 
Plati 2022 

Angajamente 

2022 neplatite 

pana la 

sfarsitul 

anului 2022 

0 1 2 3 4 5=3*100/1 6=3*100/2 7=(3+4)*100/1 

II.3 Programul naţional de 

supraveghere şi control al bolilor 

transmisibile prioritare RT-PCR 1.454.000 905.100 905.100,00 23.100 62,25 100,00 63,84 

III. Programul naţional de 

prevenire, supraveghere şi 

control al infectiei HIV 1.922.000 1.921.999 1.921.998,31 0 100,00 100,00 100,00 

IV. Programul naţional de 

prevenire, supraveghere şi 

control al tuberculozei 163.000 156.592 156.590,73 2.780 96,07 100,00 97,77 

XIII. Programul naţional de 

sănătatea femeii si copilului 31.000 27.973 27.970,55 2.297 90,23 99,99 97,64 

XIII.1 Subprogramul pentru 

ameliorarea stării de nutriţie a 

gravidei şi copilului 9.000 5.980 5.978,36 2.297 66,43 99,97 91,95 

Profilaxia malnutriţiei la copiii 

cu greutate mică la naştere 5.000 2.866 2.865,32 1.487 57,31 99,98 87,05 

Prevenirea deficientelor de auz 

prin screening auditiv 4.000 3.114 3.113,04 810 0,00 0,00 98,08 

XIII. 2 Subprogramul de sănătate 

a femeii 22.000 21.993 21.992,19 0 99,96 100,00 99,96 

Profilaxia sindromului de 

izoimunizare Rh 22.000 21.993 21.992,19 0 99,96 100,00 99,96 

TOTAL  3.570.000 3.011.664 3.011.659,59 28.177 84,36 100,00 85,15 
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Denumire program / subprogram 

BUGET DE STAT AAPL    LEI  Grad de 

realizare a 

platilor/ 

prev. bug. 

aprobata (%) 

Grad de realizare 

a 

platilor/finantari 

(%) 

Prevedere 

bugetara 

2022 

Finantare 

2022 

Plati 

2022 

0 1 2 3 4=3/1*100 5=3/2*100 

XIII. Programul naţional de 

sănătatea femeii si copilului  

Prevenirea deficientelor de auz 

prin screening auditiv 

1.000 991 990,08 99,01 99,91 

 Tabel nr. 6 Execuţia bugetului PNSP 2022 la nivelul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi 

 

2.4. Spitalul de Psihiatrie Murgeni: 

Spitalul de Psihiatrie Murgeni a derulat în anul 2022 Programul național de sănătate mintală 

și profilaxie în patologia psihiatrică cu un buget de 16.000 lei utilizați în integralitate, realizându-se 

un grad de realizare de 100%.  

Denumire program / 

subprogram  

BUGET DE STAT AAPL    LEI Grad de 

realizare a 

platilor/ 

prev. bug. 

aprobata (%) 

Grad de realizare 

a 

platilor/finantari 

(%) 

Prevedere 

bugetara 

2022 

Finanțare 

2022 
Plați 2022 

0 1 2 3 4=3/1*100 5=3/2*100 
VIII. Programul national 

de sanatate mintala si 

profilaxie in patologia 

psihiatrica 

16.000 16.000 16.000,00 100,00 100,00 

TOTAL  16.000 16.000 16.000,00 100,00 100,00 
    Tabel nr. 7 Execuţia bugetului PNSP 2022 la nivelul Spitalului de Psihiatrie Murgeni 

           

 Distribuţia fondurilor alocate implementării programelor naţionale de sănătate publică la nivelul 

unităţilor sanitare cu paturi în anul 2022 se prezintă astfel: 

  

Denumire program / 

subprogram 

BUGET DE STAT AAPL    LEI   Grad de 

realizare 

a 

platilor/ 

prvd 

bug. 

aprobata 

(%) 

Grad de 

realizare 

a 

platilor/ 

finantari 

(%) 

Grad de 

angajare 

a 

fondurilor 

puse la 

dispoziție 

2022 (%) 

Prevedere 

bugetara 

2022 

Finantare 

2022 
Plati 2022 

Angajamente 

2022 neplatite 

pana la 

sfarsitul anului 

2022 

SJU VASLUI 5.090.000 4.824.549 4.823.643,40 118.475 94.77 99.98 97.09 

SMU BARLAD 3.570.000 3.011.664 3.011.659,59 28.177 84.36 100.00 85.15 

SM HUSI 1.000 991 990 0 99.01 99.91 99.01 

SP MURGENI 16.000 16.000 16.000,00 0 100.00 100.00 100.00 

TOTAL 8.677.000 7.853.204 7.852.293,07 146.652 90.50 99.99 92.19 

Tabel nr. 8 Distribuţia fondurilor alocate implementării PNSP pe unităţi sanitare 
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Fig. nr. 2 Distribuţia fondurilor PNSP prevăzute în   

bugetul AAPL 2022 
Fig. nr. 3 Distribuţia finanţării unităţilor sanitare în 

cadrul PNSP 2022

  

 

 Situația creditelor de angajament în anul 2022 și neplătite până la sfârșitul anului 2022 în 

cadrul programelor naționale de sănătate publică este următoarea: 

    

 Bunuri si servicii DSP    lei 

Sursa de 

finantare 
Program/subprogram/ interventie 

Valoarea angajamentelor 

din 2022 și neplatite până 

la sfârșitul anului 2022  

Buget de 

stat DSP 

I Programul național de vaccinare 107.840 

II.3 Programul naţional de supraveghere şi control al 

bolilor transmisibile prioritare RT-PCR 2.850 

TOTAL   110.690 

   

 

Bunuri si servicii AAPL         lei 

Sursa de 

finantare 
Program/subprogram/ interventie 

Valoarea angajamentelor 

din 2022 și neplatite până 

la sfârșitul anului 2022  
 

 

 

 

Buget de 

stat 

AAPL 

II.3 Programul naţional de supraveghere şi control al 

bolilor transmisibile prioritare RT-PCR 47.700 

III Programul naţional de prevenire, supraveghere şi 

control al infectiei HIV 68.877 

IV Programul naţional de prevenire, supraveghere şi 

control al tuberculozei 17.479 

 XIII.1 Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la 

naştere 2.773 

XIII,1 Prevenirea deficientelor de auz prin screening 

auditiv 810 

XII.2 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 9.013 

TOTAL   146.652 

 

  

  Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție pentru derularea programelor 

naționale de sӑnӑtate publicӑ, la nivelul județului Vaslui, ȋn anul 2022 se prezintă astfel: 
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  BUGET DE STAT    LEI  

Grad de 

realizare a 

platilor/prvd 

bug. 

aprobata (%) 

Grad de 

realizare a 

platilor/ 

finantari 

(%) 

Grad de 

angajare a 

fondurilor puse 

la dispozitie (%) 

TITLUL 

Prevedere 

bugetara 

2022 

Finantare 

2022 
Plati 2022 

Angajamente 

din 2022 și 

neplatite 

până la 

sfârșitul 

anului 2022 

0 1 2 3 4 5=3/1*100 6=3/2*100  7=(4+3)*100/1 

Bunuri si 

servicii 

DSP 

2.923.000 2.795.264 2.779.678,65 110.690 95,10 99,44 98,88 

Bunuri si 

servicii 

AAPL 

8.677.000 7.853.204 7.852.293,07 146.652 90,50 99,99 92,19 

Total 11.600.000 10.648.468 10.631.971,72 257.342 91,65 99,85 93,87 

Tabel nr. 9 Gradul de utilizare al fondurilor alocate PNSP 2022 

 

25%

75%

Distributia bugetului alocat PNSP 2022  

Bunuri si 
servicii DSP

Bunuri si 
servicii AAPL

         

Fig. nr. 4 Distribuţia bugetului alocat PNSP 2022 Fig. nr. 5 Distribuţia plăţilor efectuate în cadrul PNSP 2022     
  

 Comparativ cu anul 2021 bugetul alocat în anul 2022 implementării programelor 

naţionale de sănătate publică la nivelul judeţului Vaslui a fost mai mare cu  2.194.000 lei, ceea 

ce reprezintă o creștere cu 23%  faţă de anul precedent.  

 

TITLUL  
Prevedere bugetară PNSP  

Analiza comparativa 
pvd prevederea 

bugetara 2022 fata de 
2021 

2020 2021 2022 
Bunuri si servicii DSP 2.199.000 2.050.000 2.923.000 42,59 
Bunuri si servicii AAPL 8.199.000 7.356.000 8.677.000 17,96 
Total 10.398.000 9.406.000 11.600.000 23,33 
Tabel nr. 10 Analiza comparativă a bugetului alocat PNSP în perioada 2020-2022 la nivel judeţean 

2.779.679

7.852.293

BUNURI SI SERVICII DSP

BUNURI SI SERVICII AAPL

Distributia platilor efectuate in cadrul PNSP 
2022
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Fig. nr. 6 Analiza comparativă a bugetului alocat PNSP în perioada 2020-2022 la nivel judeţean 

 

TITLUL  
Finanțare PNSP 

Finanțare 2022 față de 

2021 2020 2021 2022 
Bunuri si servicii DSP 2.183.336 2.047.221 2.795.264 36,54 
Bunuri si servicii AAPL 7.260.207 7.347.422 7.853.204 6,88 
Total 9.443.543 9.394.643 10.648.468 13,35 
Tabel nr. 11 Analiza comparativă a finanţării PNSP în perioada 2020-2022 
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Fig. nr. 7 Analiza comparativă a finanţării  PNSP în perioada 2020-2022 la nivel judeţean 
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TITLUL  
Plăți PNSP Plăți 2022 față 

de 2021 2020 2021 2022 

Bunuri si servicii DSP 2.183.320,80 2.046.228,92 2.779.678,65 35.84 

Bunuri si servicii AAPL 7.238.173,80 7.346.253,75 7.852.293,.07 6.89 

Total 9.421.494,60 9.392.482, 67 10.631.971,72 13.20 
Tabel nr. 12 Analiza comparativă a plăţilor efectuate în cadrul PNSP în perioada 2020-2022 

0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00

2020

2021

2022

2.183.320,80

2.046.228,92

2779678,65

7.238.173,80

7.346.253,75

7852293,07

9.421.495

9.392.483

10.631.972

Analiza comparativa a plăților efectuate în cadrul PNSP 2020-
2022

Total Bunuri si servicii AAPL Bunuri si servicii DSPFig. nr. 8 Analiza comparativă a plăţilor efectuate în cadrul  PNSP în perioada 2020-2022 la nivel judeţean 

   

În ceea ce priveşte finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate şi implementate 

la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui în 2022 se constată o creștere a bugetului cu suma 

de 748.043 lei, respectiv cu 36% mai mult faţă de anul 2021. 

 

 Buget de stat- Bunuri și servicii DSP       lei 

Denumire program / subprogram  
Finanțare PNSP 

2020 2021 2022 

I Programul naţional de vaccinare 1.488.927 1.498.147 2.387.088 
II Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor 

transmisibile prioritare 578.278 386.222 235.311 
III Programul naţional de prevenire. supraveghere şi control 

al infectiei HIV 1.325 1.092 1.967 
V. Programul naţional de monitorizare a factorilor 

determinanti din mediul de viațӑ şi muncӑ 20.935 6.000 10.930 
XII Programul naţional de evaluare şi promovare a sӑnӑtӑții 

şi educație pentru sӑnӑtate 7.891 2.997 6.988 
XIII  Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 

12 luni. care nu beneficiază de lapte matern prin 

administrare de lapte praf 85.980 152.763 152.980 

TOTAL Bunuri si servicii DSP 2.183.336 2.047.221 2.795.264 
Tabel nr. 13 Analiza comparativă privind finanţarea PNSP în perioada 2020-2022 la nivelul D.S.P. Vaslui 
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Fig. nr. 9 Analiza comparativă a plăţilor efectuate în cadrul  PNSP în perioada 2020-2022 la nivel judeţean 

 

Referitor la finanţarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui în anul 2022 se 

înregistrează  o creştere cu  15% faţă de anul 2021, cea mai ridicată creștere fiind la nivelul 

Programului național de prevenire, supraveghere şi control al infectiei HIV urmare a creșterii 

costurilor cu asigurarea tratamentului pacienților incluși în acest program, astfel:  

Denumire program / subprogram Finantare  

  2020 2021 2022 

II.3 Programul naţional de supraveghere şi control al 

bolilor transmisibile prioritare RT-PCR 731.200 2.955.975 1.822.350 

III Programul naţional de prevenire, supraveghere şi 

control al infectiei HIV 1.919.099 975.076 2.622.168 

IV Programul naţional de prevenire, supraveghere şi 

control al tuberculozei 428.453 211.964 346.905 

VII Subprogramul de depistare precoce activă a 

cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-

Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de 

screening populaţional 38.097 14.442 5.976 

XIII. 1.3 Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate 

mică la naştere 9.938 8.000 9.206 

XIII.1.3 Prevenirea deficientelor de auz prin screening 

auditiv 4.000 3.854 3.957 

XIII 2 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 16.924 9.988 13.987 

TOTAL  3.147.711 4.179.299 4.824.549 
Tabel nr. 14 Analiza comparativă privind finanţarea PNSP în perioada 2020-2022 la nivelul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Vaslui 
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Fig. nr. 10 Analiza comparativa privind finantarea PNSP 2020-2022 la nivelul S.J.U Vaslui 

Spitalul Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad a înregistrat o diminuare cu 5 % 

a fondurilor alocate derulării programelor naţionale de sănătate în anul 2022 comparativ cu anul 

2021. 

Denumire program / subprogram 

  

Finantare PNSP           lei 

2020 2021 2022 

PN II.3 Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor 

transmisibile prioritare RT-PCR 2.737.600 1.929.875 905.100 
III Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al 

infectiei HIV 1.155.066 1.133.000 1.921.999 

IV Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al 

tuberculozei 176.345 77.703 156.592 
PN XIII.1.3 Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la 

naştere 1.930 980 2.866 

PN XIII.1.1Prevenirea deficientelor de auz prin screening auditiv 2.928 0 3.114 

PN XIII.2. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 7.927 4,893 21.993 

TOTAL  4.081.796 3.146.451 3.011.664 
Tabel nr. 15 Analiza comparativă privind finanţarea PNSP în perioada 2020-2022 la nivelul Spitalului Municipal 

de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad 
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Fig. nr. 11 Analiza comparativă privind finantarea PNSP 2020-2022 la nivelul SMU Bârlad  

   

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi a înregistrat o scădere a fondurilor 

alocate derulării programelor naţionale de sănătate publică în anul 2022 faţă de 2021 întrucât 

activitatea în cadrul programului s-a desfășurat și din stocurile existente la nivelul unității 

sanitare din anul anterior.  

  Finantare  PNSP 

Denumire program / subprogram  2020 2021 2022 

XII. Prevenirea deficientelor de auz prin 

screening auditiv  969 1929 991 
Tabel nr. 16 Analiza comparativă privind finanţarea PNSP în perioada 2020-2022 la nivelul Spitalului Municipal 

„Dimitrie Castroian” Huşi 
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Fig. nr. 12 Analiza  comparativă privind finanţarea PNSP 2020-2022 la nivelul Spitalului  Municipal „Dimitrie 

Castroian” Huşi   
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 La Spitalul de Psihiatrie Murgeni s-a înregistrat o scădere în anul 2022 faţă de 2021 

în ceea ce priveşte finanţarea Programului naţional de sănătate mintală şi profilaxie în 

patologia psihiatrică, astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel nr. 17 Analiza comparativă privind finanţarea PNSP în perioada 2020-2022 la nivelul Spitalului de 

Psihiatrie Murgeni 

 

                 

 
 

     

 

 

 

          

 

 

Fig. nr. 13 Analiza  comparativa privind finantarea PNSP 2020-2022 la nivelul Spitalului de Psihiatrie Murgeni

        

 Din fondurile puse la dispoziție s-au achiziționat în cursul anului 2022 echipamente și 

materiale pentru grădinărit, respectându-se natura cheltuielilor conform prevederilor Ordinului 

nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de 

sănătate publică. În cursul anului 2022 au fost incluși în program un număr de 160 bolnavi care 

au participat la activitățile de ergoterapie specifice.  

Indicatori de evaluare - Număr pacienti incluşi în programe intraspitaliceşti de reabilitare: 

 

Indicatori fizici și de eficiență 

Indicatori 

fizici 

realizaţi 

în 

trimestrul 

de 

raportat 

Indicatori 

fizici 

realizaţi 

cumulat 

de la 

începutul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

în 

trimestrul 

de raportat        

(lei) 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului aferentă 

fiecărui 

inficator fizic 

realizat      (lei) 

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹            

(lei) 

Cost la 

nivel 

naţional 

1 2 3 4 5 6=5/3 7 

trim I. 2022 37 37 4.425,58 4.425,58 119,61 
 

120 

trim II. 2022 45 82 5.384,00 9.809,58 119,62 120 

trim III. 2022 41 123 4.890,17 14.699,75 119,51 120 

trim IV 2022 37 160 4.374,43 19.074,18 119,21 120 

Total pacienti incluşi în 

programe intraspitaliceşti de 

reabilitare 2022 

160 19.074,18 119,21 120 

       Tabel nr. 18 Indicatori de evaluare 2022 la nivelul Spitalului de Psihiatrie Murgeni 

Denumire program / 

subprogram 

Finanțare  PNSP 

2020 2021 2022 

VIII. Programul național de 

sănătate mintală și profilaxie 

în patologia psihiatrică 
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135 

 

           Din analiza datelor raportate de către unitatea sanitară se constată că nu s-a depăşit 

costul mediu stabilit conform Normelor tehnice prin Ordinul nr. 964/2022.  

       

Ȋn domeniul programelor naţionale de sănătate publică s-au realizat următoarele:  

- analiza şi monitorizarea modului de derulare a programelor/subprogramelor naţionale de 

sănătate la nivelul unităţilor sanitare prin indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi; 

- informare asupra bugetului alocat fiecărei unităţi sanitare, pe surse de finanţare si programe, 

sume cuprinse în contractul incheiat cu unităţile sanitare pentru desfăsurarea activităţilor 

prevăzute; 

- urmărirea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/ 

subprogramelor naţionale de sănătate în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor 

propuse în cadrul programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate; 

- monitorizarea consumului de medicamente sau materiale sanitare, precum şi stocurile proprii și 

cele raportate de unităţilor de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate 

publică; transmiterea la unitățile de asistență tehnică și management conform machetei de 

raportare; 

- centralizarea trimestrială, cumulat de la începutul anului şi anual a indicatorilor specifici 

programelor naţionale de sănătate publică şi a acţiunilor prioritare raportaţi de unităţile de 

specialitate; 

- întocmirea unui raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor 

de activitate transmise de coordonatorii din unităţile de specialitate care implementează 

programele naţionale de sănătate publică, pe fiecare program;  

- transmiterea trimestriala a rapoartelor de activitate precum si a indicatorilor la nivelul 

programelor de sanatate publica catre UATM-uri; 

- asigurarea încheierii şi monitorizării derularii contractelor încheiate pentru desfăşurarea 

activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate finanţate din bugetul Ministerului 

Sănătăţii, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale şi verificarea menţinerii condiţiilor 

care au stat la baza încheierii contractelor; 

- actualizarea contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele 

naţionale de sănătate prin acte adiţionale cu 66 de unităti administrative teritoriale din judeţ;  

- încadrarea în bugetul aprobat; 

- respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate unităţilor sanitare care derulează 

programe naţionale de sănătate; 

- urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor legate de programele 

naţionale de sănătate; 

-  identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea programelor naţionale de sănătate. 
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Prezentare indicatori fizici realizați pe programe de sănătate pentru anul 2022: 

1. Subprogramul Național de depistarea precoce activă a cancerului de col uterin prin 

efectuarea testarii Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de 

screening 

  În judeţul Vaslui Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru 

cancerul de col uterin s-a derulat până la data de 01.04.2022 prin reţeaua de screening 

organizată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu următoarea componenţă: 

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui 

▪ centre de consiliere si informare: 28 

▪ centre de recoltare a materialului cervical: 2 

▪ laboratoare de analize medicale: 1 

 Indicatorii realizați de Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui în trimestrul I 2022 și cumulat 

AN 2022 sunt prezentați în tabelul de mai jos, comparativ cu situația realizată în anul 2021: 

PN CCU 

AN 2021 AN 2022 

Număr femei care au primit FS1 și 

pentru care s-a primit rezultatul, din 

care:  

Număr femei care au primit FS1 și 

pentru care s-a primit rezultatul, din 

care: 

rezultat 

negativ 

rezultat 

pozitiv 

rezultat 

pozitiv, cu 

bilet de 

trimitere 

rezultat 

negativ 

rezultat 

pozitiv 

rezultat 

pozitiv, cu 

bilet de 

trimitere 

Spitalul Judeţean 

de Urgenţă 

Vaslui 

 

165 5 5 71 1 1 

Tabel nr. 19 Analiza comparativă privind numărul de femei testate CCU în perioada 2021-2022 la nivelul 

 rețelei de screening din județul Vaslui 

 

 După data de 01.04.2022,  subprogramul a fost finanțat de la buget de stat pentru 

regiunile Vest, Sud-Vest, București-Ilfov, Sud-Est.  

În regiunea Nord-Est, Institutul Regional de Oncologie (I.R.O.) Iași coordonează un 

proiect cu finanțare europeană –  „ONCOPREV– Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, 

depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin”, în cadrul căruia se 

continuă activitatea de testare gratuită a femeilor eligibile pentru  depistarea precoce activă a 

cancerului de col uterin. 

 Astfel, în anul 2022, în cadrul acestui proiect, I.R.O. Iași a efectuat 24 deplasări cu 

caravana mobilă în localități rurale și urbane din judetul Vaslui, fiind testate un număr de 1339 

femei (din care 56 persoane feminine cu vârsta cuprinsă între 25-29 ani testate Babeș-

Papanicolau și 1283 persoane feminine cu vârsta cuprinsă între 30-64 ani testate HPV), cu 

implicarea personalului medical din rețeaua de asistență medicală comunitară a județului Vaslui. 
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2. Programul Național de sănătate a femeii și copilului  este structurat pe 2 subprograme 

și intervenții, astfel: Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului și Subprogramul de 

sănătate a femeii. 

 În anul 2022, în cadrul Interventiei Profilaxia distrofiei la copii cu varsta cuprinsa 

intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf s-a 

asigurat procurarea şi distribuţia de lapte praf pentru  665 copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 

luni, conform prevederilor legale în vigoare. 

Ministerul Sănătăţii a alocat suma de153.000 mii lei pentru achiziţionarea de lapte praf 

pentru copii distrofici 0-1 an – 7867 cutii 600 gr.  lapte praf Milupa Milumi formulă pentru 

sugari. Laptele praf, formulă pentru sugari, s-a acordat gratuit, pe bază de prescripţie medicală 

eliberată de medicul de familie. În anul 2022 au prescris cantităţi de lapte praf 60 medici de 

familie.  

 Activitati: procurarea şi distribuţia de lapte praf la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 

luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

* Laptele praf se distribuie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 321/2001 privind 

acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni şi Ordinul 

ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 267/1.253/2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de 

lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, 

cu completările şi modificările ulterioare. 

Număr de 

copii 

beneficiari 

Indicatori fizici 

realizaţi cumulat de 

la începutul anului 

Cheltuiala efectivă realizată 

cumulat de la începutul anului                                         

(lei)  

Cost mediu realizat pe 

fiecare indicator fizic                   

(lei) 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

930 327 665 152970.60 56225.16 187153.28 173.69 171.94 281.43 

Tabel nr. 20 Analiza comparativă privind indicatorii, cheltuiala și costul mediu în cadrul PN XIII 1.3.1 

  PN XIII 1.3.2 Profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere 

Activităţi:  

- administrarea de soluţii pentru alimentaţie parenterală şi alimente cu destinaţie medicală 

specială, pentru copilul cu greutate mică la naştere în scopul recuperării nutriţionale a acestuia şi 

prevenirii malnutriţiei protein-calorice; 

- evidenţa nominală a beneficiarilor intervenţiei: copii cu greutatea mică la naştere sub 2.500 

g sau cu greutate de până la 3.000 g până la vârsta de 3 luni – 126 beneficiari. 
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Număr de 

copii 

beneficiari 

cu greutate 

mică la 

naştere 

Indicatori fizici realizaţi 

cumulat de la începutul 

anului 

Cheltuiala efectivă realizată 

cumulat de la începutul anului                                         

(lei)  

Cost mediu realizat pe 

fiecare indicator fizic                   

(lei) 

2020 2021 2022 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 

142 97 126 13911.47 9482.50 12526.70 97.97 97.76 99.42 

 Tabel nr. 21 Analiza comparativă privind indicatorii, cheltuiala și costul mediu în cadrul PN XIII 1.3.2 

PN VI 1.1.2  Screening pentru depistarea precoce a deficientelor de auz 

Stadiul realizarii obiectivelor si activitatilor propuse 

Activităţi: Efectuarea screeningului auditiv pentru nou-născuţi;  

Număr nou-

născuţi care 

au beneficiat 

de 

efectuarea 

screening-

ului auditiv 

Indicatori fizici 

realizaţi cumulat de la 

începutul anului 

Cheltuiala efectivă realizată 

cumulat de la începutul anului                                         

(lei)  

Cost mediu realizat pe 

fiecare indicator fizic                   

(lei) 

2020 2021 2022 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 

2218 2396 2419 8237.50 6716.67 8286.02 3.71 2.80 3.43 

 Tabel nr. 22 Analiza comparativă privind indicatorii, cheltuiala și costul mediu în cadrul PN VI 1.1.2  

 

PN VI 2.4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh  

Activităţi: tratamentul profilactic cu imunoglobulină specifice anti-D. 

Interventia s-a derulat ȋn cadrul a două unități sanitare din judeţul Vaslui:  

✓ Spitalului Județean de Urgență Vaslui, 

✓ Spitalului Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad  

Număr de femei 

Rh negative 

beneficiare de 

administrarea 

imunoglobulinei 

umane anti- D 

Indicatori fizici 

realizaţi cumulat de 

la începutul anului 

Cheltuiala efectivă realizată 

cumulat de la începutul anului                                         

(lei)  

Cost mediu realizat pe 

fiecare indicator fizic                   

(lei) 

2020 2021 2022 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 

127 109 129 24337.74 21871.83 27349.01 191.64 210.01 212.01 

 Tabel nr. 23 Analiza comparativă privind indicatorii, cheltuiala și costul mediu în cadrul PN VI 2.4 

 

3. Tratament în străinătate 

Activități:  

- verificarea și înregistrarea dosarelor de tratament pentru afecțiunile care nu pot fi tratate în 

țară; 

-  asigurarea corespondenței cu comisiile teritoriale de specialitate, respectiv cu clinicile din 

străinătate recomande de comisiile teritoriale de specialitate pentru efectuarea tratamentul 

specific.  
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- transmiterea dosarelor complete către Ministerul Sănătății în vederea obținerii finanțării 

tratamentelor. 

Indicatori: 

Dosare 

înregistrate la 

D.S.P. Vaslui 

Prevedere 

bugetară 

(Lei) 

Finanțare 

(Lei) 

Plăți 

 (Lei) 
Observații 

B.S.  -   -   -  

Dosar neaprobat de 

Comisia Teritorială de 

Specialitate Iași – 

Tratamentul poate fi 

efectuat în România 
Tabel nr. 24 Solicitări tratamente în străinătate - An 2022 

  

  

 Totodată, la nivelul judeţului Vaslui se implementează Acţiuni prioritare în cadrul a 

două unităţi sanitare din judeţ, respectiv: 

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui  

a. Acţiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din 

secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi); 

b. Acţiuni prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular acut; 

c. Acţiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii 

emergente şi reemergente (AP-IE/RE). 

 

2. Spitalul  Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad  

a. Acţiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile 

ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi); 

b. Acţiuni prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular acut; 

c. Acţiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii 

emergente şi reemergente (AP-IE/RE). 

 

 

➢ Actiunea prioritară AP – ATI,  se derulează prin unităţile sanitare cu paturi - Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Vaslui şi Spitalul Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad - 

din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor Ordinului M.S. nr. 

5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor 

prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI 

adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi. 
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Principalele activitati realizate in cadrul acestei actiuni: 

- încheierea contractelor pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute de legislaţia in 

vigoare, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din 

venituri proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- monitorizarea derulării contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute 

de legislaţia in vigoare, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale; 

-  verificarea menţinerii condiţiilor care au stat la baza încheierii contractelor; 

- actualizarea  contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în 

legislaţia in vigoare, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat 

şi din venituri proprii, prin încheierea de acte adiţionale (acte adiţionale de 

suplimentare/diminuare/virare/stabilirea valorii finale de contract) la acestea, conform 

legislaţiei în vigoare, în colaborare cu Compartimentul juridic; 

- analizarea şi centralizarea  Cererilor de finantare transmise  de unităţile sanitare cu 

paturi, cât şi a documentelor justificative (facturi) ataşate la acestea, cu respectarea incadrării în 

bugetul alocat ; 

- întocmirea trimestriala (cumulat de la începutul anului) şi anuala a  indicatorilor 

specifici AP-ATI raportaţi de unităţile sanitare cu paturi şi transmiterea acestora către Serviciul 

Sănătate Publică; 

- centralizarea si verificarea lunara a  deconturilor înaintate de unitătile sanitare cu 

paturi (documente justificate, eligibilitatea cheltuielilor decontate, incadrarea in prevederea 

bugetară alocată, etc); 

- monitorizarea modului de derulare a Programului AP-ATI; 

- intocmirea lunara a situaţiilor privind încadrarea în buget alocat, nivelul finanţării si al 

plaţilor aferente; 

- corespondenta M.S. privind buna derulare a contractelor incheiate. 

Tabelul de mai jos ilustreaza executia bugetara aferenta anului 2022 AP-ATI, cat si 

indicatorii realizati la nivel de judetului Vaslui: 

AP-ATI 

Prevedere 

bugetara 

anuala 
(lei) 

Finantare 

primita in 
trimestrul 

de raportat 

(lei) 

Indicatori 

fizici 

realizaţi 
în 

trimestrul 

de 
raportat 

Finantare 

primita de 
la 

inceputul 

anului (lei) 

Indicatori 

fizici 

realizati 
cumulat 

de la 

inceputul 
anului 

Cheltuiala 
efectiva 

realizata in 

trimestrul 
de raportat 

(lei) 

Cheltuiala 

efectiva 

realizata 
cumulat de 

la 

inceputul 
anului (lei) 

Cost 

mediu 
realizat 

pe 

fiecare 
indicator 

fizic 

(lei) 

Plati efectuate 

in trimestrul 

de raportat 
(lei) 

Plăţi 
efectuate 

cumulat de 

la 
începutul 

anului (lei) 

Suma 
rămasă 

neutilizată 

de la 
începutul 

anului 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/6 10 11 12=5-11 

Spitalul 

Judeţean 

de 

Urgenţă 

Vaslui 

500,000.00 194,678.03 37 498,678.03 120 208,154.29 462,672.69 3,855.61 195,919.02 498,678.03 0.00 
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Spitalul 

Municipal 
de 

Urgenţă 

"Elena 
Beldiman" 

Bârlad 

285,000.00 171,211.27 32 283,211.27 91 165,843.25 242,058.86 2,659.99 171,466.32 283,211.27 0.00 

Total 

Judeţ 

Vaslui 

785,000.00 365,889.30 69 781,889.30 211 373,997.54 704,731.55 3,339.96 367,385.34 781,889.30 0.00 

Tabel nr. 25 Prezentare execuție bugetară AP-ATI, an 2022 

Executia Bugetara      

Nr. 
crt 

Titlu bugetar 

Buget de stat 

Prevedere 

bugetară 

anuală     (lei) 

Finanţare 

primită în 

trimestrul de 

raportat (lei)  

Finanţare 

primită de la 

începutul 

anului      (lei)  

Plăţi efectuate 

în trimestrul 

de raportat                 

(lei)  

Plăţi 

efectuate 

cumulat 

de la 

începutul 

anului         

(lei)  

1 Total,  din care: 785,000.00 365,889.30 781,889.30 367,385.34 781,889.30 

1.1. 

Bunuri si servicii, din 

care: 785,000.00 365,889.30 781,889.30 367,385.34 781,889.30 

1.1.1. 

Bunuri si servicii 

AAPL 785,000.00 365,889.30 781,889.30 367,385.34 781,889.30 

1.1.2. Bunuri si servicii DSP 0 0 0 0 0 
Tabel nr. 26 Prezentare execuție bugetară AP-ATI, an 2022 

  

AP-ATI HG 171/2020 

AP-ATI, HG 

171/2020 

Preveder

e 
bugetara 

anuala 

(lei) 

Finantar

e 
primita 

in 

trimestr
ul de 

raportat 

(lei) 

Indicato

ri fizici 

realizaţi 
în 

trimestr

ul de 
raportat 

Finantar

e 

primita 
de la 

inceputu

l anului 
(lei) 

Indicatori 

fizici 

realizati 
cumulat de 

la 

inceputul 
anului 

Cheltuia
la 

efectiva 

realizata 
in 

trimestr

ul de 
raportat 

(lei) 

Cheltuiala 

efectiva 

realizata 
cumulat de 

la 

inceputul 
anului (lei) 

Cost 

mediu 
realizat 

pe 

fiecare 
indicato

r fizic 

(lei) 

Plati 

efectua

te in 
trimest

rul de 

raporta
t (lei) 

Plăţi 

efectuat
e 

cumulat 

de la 
începutu

l anului 

(lei) 

Suma 
rămasă 

neutiliza

tă de la 
începutu

l anului 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/6 10 11 12=5-11 

Spitalul 
Judeţean de 

Urgenţă 

Vaslui 0.00 0.00 16 0.00 142 213.77 46,291.07 325.99 0.00 0.00 0.00 

Spitalul 

Municipal de 

Urgenţă 
"Elena 

Beldiman" 

Bârlad 0.00 0.00 1 0.00 11 0.00 19,920.60 1,810.96 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 

JUDEŢ 

VASLUI 

0.00 0.00 17 0.00 153 213.77 66,211.67 432.76 0.00 0.00 0.00 

Tabel nr. 27 Prezentare execuție bugetară AP-ATI HG 171/2020, an 2022 

 

➢ Acţiunea prioritara pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident 

vascular cerebral acut (AP-AVCAc)  se derulează prin unităţile sanitare - Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Vaslui şi Spitalul Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad - din reţeaua 

autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea  prevederilor Ordimului MS nr. 

450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor 
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prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

  

Principalele activitati realizate in cadrul acestei actiuni: 

- încheierea contractelor pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute de legislaţia in vigoare, 

finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri 

proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- monitorizarea derulării contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute de 

legislaţia in vigoare, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale; 

-  verificarea menţinerii condiţiilor care au stat la baza încheierii contractelor; 

-  actualizarea  contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în legislaţia in 

vigoare, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din 

venituri proprii, prin încheierea de acte adiţionale  (acte adiţionale de 

suplimentare/diminuare/virare/stabilirea valorii finale de contract) la acestea, conform 

legislaţiei în vigoare, în colaborare cu Compartimentul juridic; 

- analizarea şi centralizarea  Cererilor de finantare transmise  de unităţile sanitare cu paturi, cât 

şi a documentelor justificative (facturi) ataşate la acestea, cu respectarea incadrării în bugetul 

alocat; 

- întocmirea trimestriala şi anuala a  indicatorilor specifici AP-AVCAc raportaţi de unităţile 

sanitare cu paturi şi transmiterea acestora către Serviciul Sănătate Publică; 

- centralizarea si verificarea lunara a deconturilor înaintate de către unitătile sanitare cu paturi 

(documente justificate, eligibilitatea cheltuielilor decontate, incadrarea in prevederea bugetară 

alocată, etc); 

- monitorizarea modului de derulare a Programului AP-AVCAc; 

- intocmirea lunara a situaţiilor privind încadrarea în buget alocat, nivelul finanţării si al plaţilor 

aferente; 

- corespondenta M.S. privind buna derulare a contractelor incheiate. 

 

Tabelul de mai jos ilustreaza executia bugetara aferenta anului 2022 AP-AVCAc, 

cat si indicatorii realizati, la nivel de judetului Vaslui: 
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AP-

AVCAc  

Prevedere 

bugetara 

anuala 

(lei) 

Finanta

re 

primita 

in 

trimestr

ul de 

raporta

t (lei) 

Indic

atori 

fizici 

realiz

aţi în 

trime

strul 

de 

rapor

tat 

Finanta

re 

primita 

de la 

inceput

ul 

anului 

(lei) 

Indicator

i fizici 

realizati 

cumulat 

de la 

inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectiva 

realizata 

in 

trimestrul 

de 

raportat 

(lei) 

Cheltui

ala 

efectiva 

realizat

a 

cumulat 

de la 

inceput

ul 

anului 

(lei) 

Cost 

mediu 

realiza

t pe 

fiecare 

indicat

or fizic 

(lei) 

Plati 

efectuate 

in 

trimestru

l de 

raportat 

(lei) 

Plăţi 
efectuate 

cumulat 

de la 
începutul 

anului 

(lei) 

Suma 

rămasă 
neutilizată 

de la 

începutul 
anului 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/6 10 11 12=5-11 

Spitalul 

Judeţean 
de Urgenţă 

Vaslui 

20,000.00 
15,728.3

0 
10 

16,728.3
0 

22 31,643.73 
65,892.5

5 
2,995.1

2 
16,487.63 16,728.30 0.00 

Spitalul 

Municipal 

de Urgenţă 

"Elena 

Beldiman" 
Bârlad 

53,000.00 
53,000.0

0 
6 

53,000.0

0 
18 16,554.27 

54,440.4

9 

3,024.4

7 
52,883.43 52,883.43 116.57 

TOTAL 

JUDEŢ 

VASLUI 

73,000.00 
68,728.3

0 
16 

69,728.3

0 
40 48,198.00 

120,333.

04 

3,008.3

3 
69,371.06 69,611.73 116.57 

Tabel nr. 28 Prezentare execuție bugetară AP-AVCAc, An 2022 

 

Executia Bugetara      

Nr. crt Titlu bugetar 

Buget de stat 

Prevedere 

bugetară 

anuală     (lei) 

Finanţare 

primită în 

trimestrul 

de 

raportat 

(lei)  

Finanţare 

primită de 

la 

începutul 

anului      

(lei)  

Plăţi 

efectuate 

în 

trimestrul 

de 

raportat                 

(lei)  

Plăţi 

efectuate 

cumulat 

de la 

începutul 

anului         

(lei)  

1 Total,  din care: 73,000.00 68,728.30 69,728.30 69,371.06 69,611.73 

1.1. 
Bunuri si servicii, din 

care: 73,000.00 68,728.30 69,728.30 69,371.06 69,611.73 

1.1.1. Bunuri si servicii AAPL 73,000.00 68,728.30 69,728.30 69,371.06 69,611.73 

1.1.2. Bunuri si servicii DSP 0 0 0 0 0 
Tabel nr. 29 Prezentare execuție bugetară AP-AVCAc, An 2022 

 

➢ Acţiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici 

din secţiile cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE) 

 

Activităţi: monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile cu infecţii 

emergente şi reemergente. 



144 

 

Ȋn vederea asigurării monitorizării, tratamentului şi îngrijirii pacienţilor critici din secţiile 

cu infecţii emergente şi reemergente, aferente unităților sanitare din județul Vaslui, respectiv 

Spitalul Județean de Urgență Vaslui și Spitalul Municipal de urgență „Elena Beldiman” 

Bârlad,  a fost prevăzut pentru anul 2022 un buget  total în suma de 365.000 lei din care s-au 

efectuat plăţi în sumă de 346.299,41 lei ceea ce înseamnă un grad de utilizare a fondurilor de 

94,88%. 

  

 

Unitate sanitara de implementare  

BUGET DE STAT AAPL    LEI  
Grad de 

realizare a 

platilor/preved 

bug. aprobata 

(%) 

Grad de 

realizare a 

platilor/fin 

(%) 

Prevedere 

bugetara 

2022 

Finantare 2022 Plati 2022 

Spitalul Județean de Urgentă 

Vaslui 200.000 184,999.80 184,999.80 92.5 92.5 

Spitalul Municipal de Urgentă 

Elena Beldiman Bârlad 165.000 161,299.41 161,299.41 97.76 97.76 

Total 365.000 346,299.41 346,299.41 94.88 94.88 

 Tabel nr. 30 Execuția bugetului AP-IE/RE  în anul 2022 la nivelul județului Vaslui 
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Ȋn anul 2022 au beneficiat de tratament în cadrul acestei intervenţii un număr de 1139  pacienţi la 

nivelul celor două unităţi de implementare, respectiv: 

  

AP-IE-RE 

Indicatori 

fizici realizati 

cumulat de la 

inceputul 

anului 2022 

Cheltuiala 

efectiva realizata 

cumulat de la 

inceputul anului 

(lei) 2022 

Cost mediu 

realizat pe 

fiecare 

indicator fizic 

(lei) 2022 

1 2 3 4=3/2 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui 597 33,727.23 56.49 

Spitalul Municipal de Urgenţă "Elena Beldiman" 

Bârlad 
542 161,299.84 297.60 

TOTAL JUDEŢ VASLUI 1139 195,026.84 171.23 

 Tabel nr. 31 Analiza costului mediu în anul 2022  la nivelul unităţilor sanitare de implementare 
 

 

Alte activităţi desfăşurate în anul 2022 în cadrul Biroului de Asistenţă medicală şi programe:  

■ Redactare, actualizare şi eliberare a autorizaţiilor de liberă practică medicală (biologi, chimişti, 

kinetoterapeuţi) – 7 autorizaţii de liberă practică; 

■ Redactare,  eliberare, arhivare  certificate de înregistrare în Registrul Unic de Evidenţă al 

Cabinetelor Medicale – 35 certificate; 

■ Actualizarea bazei de date a Registrului Unic de Evidenţă al Cabinetelor Medicale – 580 

cabinete; 

■ Actualizarea bazei de date a Registrului Teritorial al Medicilor sesiunea august (1047 medici); 

■ Actualizarea bazei de date a Registrului Teritorial al Medicilor sesiunea decembrie (1042 

medici); 

■ Aplicare şi actualizare a Registrului vizelor  în vederea aplicării ulterioare a “Apostilei de la 

Haga" de către Prefectura Vaslui – 5 documente; 

■ Informarea lunara a Ministerului Sǎnǎtǎţii - Direcţia Generalǎ de Asistenţă Medicală, Medicinǎ 

de Urgenţǎ şi Programe de Sǎnǎtate Publică, a Serviciului de Ambulanţǎ Judeţean Vaslui cu 

privire la lista actualizată a spitalelor, cu numărul de paturi destinat îngrijirii pacienţilor 

COVID-19, cu evidenţierea distinctă a paturilor de ATI, psihiatrie şi din maternităţi, precum şi 

a unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi 

suspecte de COVID-19; 

■ Asigurarea activităţii de secretariat în cadrul Comisiei de monitorizare şi competenţă 

profesională pentru cazurile de malpraxis. În anul 2022 s-au înregistrat 2 sesizare la 

secretariatul comisiei, aflate în procedură de lucru; 

■ Au întocmite diverse situaţii şi raportări solicitate de instituţiile statului; 
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■ Monitorizarea şi coordonarea activităţilor specifice privind punerea în executare a măsurilor de 

siguranţă prevăzute de art. 109, 110 Cod Penal privind obligarea la tratament medical şi 

internarea medicală; 

■ Monitorizarea şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect luarea 

măsurilor de siguranţă prevăzute de art. 109, 110 Cod Penal, privind obligarea la tratament 

medical şi internarea medicală, pentru un număr de 3 pacienţi, 110 cod penal, 16 pacienţi 109 

cod penal respectiv 19 pacienţi monitorizaţi; 

■ Informarea medicului de familie cu privire la punerea sub interdicţie a persoanei bolnave şi 

instituirea tutelei pentru: 25 pacienţi; 

■ Ȋn anul 2022, au fost depuse la Comisia de disciplinǎ 5 sesizari, cumulând 3 dosare;  

■ Urmărirea derulării contractelor încheiate intre D.S.P. Vaslui şi U.A.T-uri pentru decontarea, 

din bugetul Ministerului Sănătăţii, a cheltuielilor pentru operaţionalizarea şi funcţionarea 

centrelor de vaccinare împotriva COVI-19, organizate de către autorităţile administraţie 

publice locale şi judeţene in alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare, in perioada 

ianuarie-iulie 2022, astfel: 

• analiza, verificarea şi corectarea modul de decontare a cheltuielilor curente, inclusiv 

pentru plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali, precum şi a 

cheltuielilor de capital, necesare pentru operaţionalizarea centrelor de vaccinare 

împotriva COVID-19, organizate pe raza judeţului Vaslui de către U.A.T. Vaslui, 

U.A.T. Barlad, U.A.T. Huşi, în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare 

care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, potrivit 

legislatiei in vigoare; 

• decontarea lunară a cheltuielilor prevăzute în baza documentelor prevăzute la 

prezentul contract şi a listei personalului care desfăşoară activitate în cadrul centrului 

de vaccinare, pentru fiecare centru de vaccinare, conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din contract, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea creditelor 

bugetare de la Ministerul Sănătăţii; 

• verificare eligibilitate cheltuieli curente, de capital şi de personal din cadrul centrelor 

de vaccinare, aprobate spre decontare; 

• verificare borderou centralizator al activităţii desfăşurate în centrele de vaccinare, 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din contract; 

• verificare borderou centralizator cuprinzând documentele justificative ale 

cheltuielilor eligibile la decontare stabilite prin contract, conform modelului prevăzut 

în anexa nr. 3 - parte integrantă din contract, însoţit de copii conform cu originalul ale 
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documentelor justificative (facturi cu menţiunea “bun de plata”), cu încadrarea în 

limitele bugetare aprobate cu această destinaţie; 

• verificare orice alt document relevant pentru justificarea fondurilor solicitate; 

• monitorizare derulării şi actualizarea contractelor incheiate cu U.A.T.-uri, prin acte 

adiţionale intocmite (acte aditionale de inchidere a centrelor de vaccinare) in 

condiţiile legii; 

• raportare lunară (ianuarie-iulie 2022) Situaţia de finanţare (Borderou Centralizator) 

către Ministerul Sănătăţii, pentru centrele de vaccinare împotriva COVID-19 de pe 

raza judeţului Vaslui; 

• corespondenţă cu Ministerul Sănătăţii privind aspecte ce vizează buna desfăşurare a 

activităţilor specifice centrelor de vaccinare impotriva COVID-19. 

■ Raportare lunară A.J.P.I.S.: 

Având în vedere prevederile art. 2 aliniat 2.1 din Protocolul de colaborare privind schimbul de 

informații de date pentru acordarea indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor 

diagnosticate cu TBC nr. 1059/566/15.01.2021, încheiat între Direcția de Sănătate Publică 

Judeţeană Vaslui și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui, transmit lunar, 

în anexă, Centralizatorul cuprinzând informațiile referitoare la administrarea tratamentului 

pacienților diagnosticați cu tuberculoză, trataţi în ambulatoriu, din județul Vaslui, astfel: 

• Verificarea şi înregistrarea lunară în soft-ul A.J.P.I.S. Vaslui a centralizatoarelor 

privind beneficiarii indemnizaţie de hrană ca urmare a tratamentului în ambulatoriu 

urmat de aceştia prin intermediul dispensarelor Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti; în medie 

de 100 beneficiari pe lună. 

• Corespondenţa cu dispensare TBC de pe raza judeţului Vaslui (Vaslui, Barlad, Huşi, 

Negreşti) în vederea colectării datelor privind situaţia pacienţilor (nou intraţi, 

suspendaţi, ieşiţi, etc), coordonarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea 

programului; 

• Întocmirea lunară a documentaţie (adrese, fişiere, centralizatoare) către A.J.P.I.S. 

Vaslui. 

• Realizarea centralizării şi raportarea indicatorilor specifici către structurile de 

specialitate din cadru A.J.P.I.S Vaslui; 

• Centralizare şi transmitere în formatul prevăzut în Anexa 6 A şi Anexa 6 B - a datelor 

privind persoanele diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu şi 

încetările/suspendările acestora, în format electronic, până la data de 10 a fiecărei luni 

la A.J.P.I.S. Vaslui (Anexa 6-A Centralizator privind datele de identificare ale 

persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu şi Anexa 6-B Fişier cu 

încetări/suspendări a plăţii persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în 

ambulatoriu); 

• Întocmirea situaţiei pacienţilor externaţi în luna anterioară care îşi continuă 

tratamentul în ambulatoriu. 
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COMPARTIMENT BUGET – FINANŢE ŞI CONTABILITATE 

     

     A. Compartiment buget – finanţe şi contabilitate 

 Activitatea financiară a Direcţiei de Sănătate Publică se desfăşoară în baza bugetului de 

venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii. 

 În anul 2022, D.S.P. Vaslui şi-a desfăşurat activitatea cu un buget total de 96.213 mii 

lei, din următoarele surse: 

• Buget de stat 95.126  mii lei; 

• Venituri proprii din prestari servicii: 1.087 mii lei. 

Creditele bugetare deschise în anul 2022, precum şi sumele din venituri proprii, au fost 

utilizate cu responsabilitate prin aplicarea unei politici economice şi financiare riguroase, cu 

exigenţă în folosirea eficientă a creditelor bugetare, cu respectarea şi prin aplicarea întocmai a 

dispozitiilor Legii 500/2002 privind finanţele publice şi ale Ordinului ministrului finanţelor 

publice nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. 

Compartimentul financiar-contabil din D.S.P. Vaslui a avut în anul 2022 următoarele 

obiective: 

• elaborarea, finanţarea, execuţia şi raportarea indicatorilor financiari din bugetul de 

venituri şi cheltuieli al D.S.P.; 

• s-a preocupat de respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul D.S.P.; 

• a aplicat la termen măsurile dispuse de Ministerul Sănătăţii, conform dispoziţiilor legale 

în vigoare; 

• a răspuns de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în situaţiile financiare centralizate 

trimestriale şi anuale, precum şi de prezentarea acestora la termenul stabilit de Ministerul 

Sănătăţii; 

• a propus Ministerului Sănătăţii indicatorii financiari care au fost incluşi în legea anuală a 

bugetului de stat; 

• a răspuns de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu şi a 

urmărit executarea acestora în baza bugetului aprobat; 

• s-a avizat şi repartizat, după caz, bugetul alocat pentru implementarea şi derularea 

programelor naţionale de sănătate la unităţile sanitare şi s-a urmărit utilizarea eficientă a 

fondurilor alocate; 

• a întocmit raportarea lunară a execuţiei bugetului de stat, pe care a înaintat-o 

Ministerului Sănătăţii; 
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• a întocmit lunar  necesarul de credite bugetare pentru luna următoare pe titluri de 

cheltuieli şi programe de sănătate publică pe care le-a  înaintat Ministerului Sănătăţii; 

• a organizat şi ţinut la zi contabilitatea patrimoniului aflat în administrare şi  execuţia 

bugetară; 

• pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, a stabilit priorităţile de 

dezvoltare şi întreţinere a acesteia, propunând lucrări de investiţii; 

• a asigurat finanţarea lunară a acţiunilor de sănătate de la nivelul unităţilor sanitare; 

• a participat la încheierea contractelor şi a urmărit decontarea sumelor contractate, 

reprezentând drepturi salariale şi cheltuieli materiale în conformitate cu prevederile 

legale pentru cabinetele din structura unităţilor sanitare transferate la autorităţile 

administraţiei publice locale (cabinete de medicină sportivă, planning familial, 

HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenţi an I - VII, UPU - UPU SMURD); 

• a efectuat finanţări lunare cu sume transferate autorităţilor administraţiei publice locale 

pentru asistenţa medicală comunitară; 

• a efectuat finantari in baza contractelor incheiate cu autoritatile administratiei publice 

locale pentru aparatura si echipamente de comunicatii in urgenta in sanatate; 

• a participat la contractarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi a urmărit 

decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentişti, 

asistenţilor medicali din cabinetele medicale din unităţile de invăţământ; 

• a efectuat finanţarea lunară a unităţilor medico-sociale in conformitate cu prevederile 

legale; 

• a analizat periodic modul de derulare a procesului investiţional şi a solicitat 

ordonatorului principal de credite modificări valorice ale creditelor repartizate anual pe 

obiective de investiţii. 

• implementarea  sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale 

instituţiilor publice (ForExeBug) si depunerea formularelor lunare (balanta, buget, 

raportari formulare), etc. 

Rezultate obţinute 

În anul 2022 bugetul D.S.P. Vaslui a fost aprobat in conditiile determinate de evoluţiile 

economice interne şi externe, reusindu-se finanţarea la timp şi la un nivel corespunzator a 

cheltuielilor proprii, unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale, a programelor 

de sănătate, a activităţilor şi acţiunilor prioritare, cheltuieli de capital prevăzute a se finanţa de la 

bugetul de stat. 
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Printr-o atentă monitorizare şi stabilire corectă a priorităţilor în finanţare, în perioada 

analizată au fost evitate blocajele financiare şi s-au găsit în permanenţă soluţii pentru asigurarea 

fondurilor bugetare necesare finanţării. 

În vederea urmăririi cheltuielilor, pe lângă monitorizarea lunară a acestora, s-au făcut 

analize asupra efectuării cheltuielilor aprobate, îndeosebi ale cheltuielilor de personal, cheltuieli 

cu bunuri achizitionate Covid-19, informând conducerea  asupra unor posibile disfunctionalităţi, 

furnizând, totodată, soluţii de remediere a acestora. 

 

Principalele activităţi economice în anul 2022, potrivit responsabilităţilor specifice, 

s-au referit îndeosebi la: 

1. Finanţarea sectorului sanitar bugetar şi în cadrul acesteia a programelor de sănătate şi a 

celorlalte acţiuni şi activităţi,  cu respectarea prevederilor legale: 

■  Supunerea spre aprobarea conducerii D.S.P.  a repartizarii creditelor bugetare alocate prin 

legea bugetuluii de stat, pe titluri de cheltuieli, pe articole si alineate si pe trimestre; 

■ Asigurarea finanţării sectorului sanitar bugetar, a programelor de sănătate, investitii şi a 

celorlalte acţiuni şi activităţi, cu respectarea prevederilor legale; 

■ Analiza lunară a necesarului de credite pe titluri de cheltuieli, centralizarea acestuia, 

întocmirea cererilor de finanţare şi inaintarea acestora Ministerului Sănătăţii, in termenele şi 

condiţiile prevăzute de reglementările in vigoare; 

■ Elaborarea programului de investiţii al D.S.P.  Vaslui pe anul 2023, repartizarea prevederilor 

bugetare de natura investiţiilor, elaborarea comunicărilor şi a listelor de investiţii pentru 

unităţile sanitare beneficiare a prevederilor bugetare de natura cheltuielilor de investiţii, 

având ca sursă de finanţare bugetul de stat al MS; 

■ Respectarea cu stricteţe a disciplinei financiar-bugetare prin urmărirea permanentă a 

încadrării cheltuielilor in limitele bugetului aprobat; 

■ Modificarea, in conditiile legii, a prevederilor bugetare prin virări de credite între titluri de 

cheltuieli şi între programe naţionale de sănătate, precum şi între trimestre, în cadrul 

bugetului aprobat; 

■ Urmărirea lunară a execuţiei bugetului aprobat; 

■ Analiza trimestrială a fondurilor alocate din bugetul de stat şi din venituri proprii şi 

informarea conducerii direcţiei asupra concluziilor analizei; 

■ Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale; 

■ Fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2023 pe baza principalelor strategii 

politice şi proiecte prioritare ale Ministerului Sănătăţii; 
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■ Stabilirea necesarului de credite bugetare pentru D.S.P., pe subdiviziunile clasificaţiei 

indicatorilor financiari, pe baza fundamentarilor propuse potrivit metodologiei elaborate de 

Ministerul Sănătăţii şi a Scrisorii-cadru transmisă de Ministerul Finanţelor Publice; 

■ Asigurarea respectării termenelor din calendarul bugetar pentru elaborarea proiectului de 

buget al anului 2023, potrivit normelor transmise de Ministerul Finanţelor Publice; 

■ Propunerea nivelului veniturilor şi cheltuielilor, pe destinaţiile stabilite de lege, din sumele 

reprezentând venituri proprii realizate in condiţiile legii; 

■ Monitorizarea permanenta a miscarii obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe din 

patrimoniul D.S.P. Vaslui; 

■ Exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor prevăzute de 

dispoziţiile legale. 

■ Calculul amortizării mijloacelor fixe; 

■ Arhivarea documentelor financiar-contabile. 

 

2. Raportarea indicatorilor financiari şi bugetari, activitatea financiar-contabilă 

■ Analiza, controlul şi centralizarea datelor referitoare la execuţia bugetară la sfarsitul 

trimestrelor I, II si III 2022 şi elaborarea situaţiilor financiare in forma şi structura solicitate 

de Ministerul Sănătăţii, potrivit dispoziţiilor legale; 

■ Analiza, verificarea şi inregistrarea in evidenţele contabile a tuturor documentelor 

justificative care stau la baza elaborării situaţiilor financiare aferente anului 2022 şi 

trimestrelor I, II si III 2022, potrivit dispoziţiilor legale; 

■ Elaborarea, in vederea includerii in bugetul general al Ministerului Sănătăţii şi urmărirea in 

execuţie a bugetului aferent activităţii proprii a D.S.P., finanţarea lunară a activităţilor 

proprii, potrivit solicitărilor compartimentelor de specialitate din cadrul direcţiei; 

■ Verificarea documentelor care stau la baza angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor 

din bugetul propriu al ministerului; 

■ Înregistrarea in contabilitate şi verificarea tuturor operaţiunilor ce se efectuează din bugetul 

propriu al D.S.P.; 

■ Înregistrarea facturilor furnizorilor in programul de contabilitate; 

■ Pentru a preintampina sincopele in efectuarea plătilor prin trezorerie, s-a monitorizat si 

inregistrat zilnic in programul Forexebug angajamentele si receptiile aferente; 

■ Depunerea la termen in aplicatia Forexebug a formularelor lunare (balanta, formulare, etc); 

■ Inregistrarea in contabilitate si verificarea tuturor operatiunilor ce se efectueaza din bugetul 

propriu al D.S.P.; 
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■ Verificarea zilnică a extraselor de cont primite de la trezorerie pentru conturile in lei privind 

exactitatea operaţiunilor, existenţa documentelor de plată şi incasare pentru operaţiunile 

cuprinse in aceste extrase, din fonduri de la bugetul de stat şi venituri proprii; 

■ Monitorizarea, in colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul direcţiei, a 

creditelor bugetare angajate şi utilizate pentru deplasări interne, verificarea documentelor 

justificative şi asigurarea sumelor necesare; 

■ Efectuarea operaţiunilor de casă, in lei; 

■ Calcularea şi intocmirea documentaţiei privind obligaţiile de plată catre diversele bugete 

rezultate in conformitate cu centralizatorul statelor de plată inaintate de compartimentul 

resurse umane; 

■ Plata salariilor prin banca; 

■ Ţinerea evidenţei contabile a: 

 ● veniturilor,  potrivit reglementarilor legale în vigoare şi a cheltuielilor de 

personal, bunuri si servicii, investitii din activitatea proprie a D.S.P. Vaslui, din bugetul de stat 

prin Ministerul Sanatatii, precum şi a angajamentelor bugetare şi angajamentelor legale din 

fonduri de la bugetul de stat; 

 ● medicamentelor, materialelor sanitare, reactivilor şi dezinfectanţilor achiziţionaţi 

în cadrul programelor naţionale, precum si decontarea catre medicii de familie a serviciilor 

pentru inoculari (vaccinuri); 

 ● donaţiilor şi sponsorizărilor; 

■ gestiunii Rezervei Ministerului Sănătăţii. 

■     Efectuarea de raportări către alte instituţii: I.N.S., M.F.P. 

3.  Monitorizarea periodica a unor categorii de venituri şi cheltuieli 

■ Monitorizarea lunară şi trimestrială a incasărilor şi plăţilor din veniturile proprii; 

■ Monitorizarea cheltuielilor de personal pentru D.S.P., potrivit O.M.F.P. nr. 166/2006; 

■ Monitorizarea periodică, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare şi a 

plăţilor efectuate pentru bunuri şi servicii de căre unităţile sanitare cu paturi finanţate 

integral de la bugetul de stat din reteaua Ministerului Sănătăţii; 

■ Monitorizarea şi raportarea lunară la Ministerul Sănătăţii a cheltuielilor de natura 

investiţiilor; 

■ Monitorizarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi elaborarea notelor de informare ori de 

câte ori solicită Ministerul Sănătăţii. 

      În ceea ce priveşte  creditele bugetare, plăţile şi cheltuielile efective în 2022 de la bugetul de 

stat pentru activitatea proprie, situaţia se prezintă astfel: 
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Credite bugetare aprobate pentru activitatea proprie 16.146 mii lei din care: 

Cheltuieli de personal  8.086 mii lei; 

Vărsăminte persoane handicap       107 mii lei; 

Cheltuieli cu bunuri si servicii  7.953 mii lei, din care:  

 - cheltuieli de funcţionare D.S.P.                    1.130 mii lei; 

            - tichete masa persoane vaccinate COVID-19      3.900 mii lei; 

            - tratament in strainatate                                               0 

 - programe de sănătate                                 2.923 mii lei (153 mii 

lei pentru lapte praf şi  2.770 mii lei pentru medicamente, servicii). 

Plăţile efectuate de la bugetul de stat pentru activitatea proprie  15.941.622,27 lei, din care:

  

Cheltuieli de personal                        8.013.474 lei; 

Varsaminte persoane handicap                        105.987 lei; 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii                      7.822.161,27  lei, din care:  

 - cheltuieli de funcţionare D.S.P                              1.126.924,63  lei; 

            - tichete masa persoane vaccinate COVID-19         3.900.000 lei 

            - tratament in strainatate                                                         0 

- programe de sănătate                                     2.795.236,64 lei  

(152.978,54 lei pentru lapte praf  și 2.642.258,10 lei pentru medicamente, 

servicii). 

                  

 Creditele bugetare alocate pentru Titlul 10 – „Cheltuieli de personal” au fost utilizate 

pentru plata  drepturilor salariale şi a contribuţiilor privind cheltuielile de personal, plăţile fiind 

efectuate în conformitate cu bugetul aprobat şi cu respectarea disciplinei financiare. 

 

 Credite bugetare aprobate pentru: 

■ Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua 

administratiei publice locale 48.480 mii lei; 

■ Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din 

reteaua administratiei publice locale 9.900 mii lei; 

■ Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale de invatamant 

5.754 mii lei; 
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 La Titlu “Transferuri” au fost alocate de la bugetul de stat următoarele sume: 

■ Finanţarea celor două unităţi medico-sociale de pe raza judetului Vaslui – 2.957 mii lei 

aferente cheltuielilor salariale pentru personalul medical şi medicamente şi materiale 

sanitare; 

■ Finanţarea asistenţilor medicali comunitari si mediatorilor sanitari  – 4.553 mii lei; 

■ Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru 

operationalizarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19 – 2.446 mii lei; 

■ Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru 

carantina – 46 mii lei. 

■ Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate de la bugetul de stat - 4.844  mii lei. 

 

      Veniturile proprii din prestări servicii realizate conform H.G. nr. 59/2003 privind 

înfiinţarea de către MS a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii reprezintă o altă 

sursă de finanţare pentru cheltuieli curente şi de capital. 

 

      Încasările totale reprezentând aceste venituri proprii în anul 2022 au fost în sumă de 

1.109.764,48 lei, provenind din încasări pentru prestatii efectuate, din care, sume necuvenite, 

returnate unor clienti; A.S.F. virate la bugetul de stat in valoare de 6.724,60 lei, rămânând  un 

sold încasat de 1.103.039,88 lei . 

  

       În anul 2022 situaţia cheltuielilor din venituri proprii din servicii de laborator încasate şi 

utilizate, se prezintă astfel: 

■ Cheltuieli de personal: plăţi efectuate în valoare de 95.000 lei; 

■ Cheltuieli pentru bunuri: plată în valoare de 513.047,98 lei; 

■ Cheltuieli de investitii:     plata in valoare de 428.295,09 lei; 

                                                    Total:      1.036.343,07 lei 

       În anul 2022, D.S.P. Vaslui a efectuat cheltuieli de capital în baza listei de investiţii 

aprobate de MS şi a bugetului de venituri şi cheltuieli din venituri proprii, achizitionându-se 

aparatura pentru laboratorul de chimie si toxicologie si bacteorologie; analizor portabil de 

pulberi, termohigroanemometru, aparat pentru numararea colomiilor bacteriene dintr-un mediu 

de cultura,  licente antivirus server, modernizare centrale si instalatie termica pentru sediul 

D.S.P. Vaslui, strada C-tin Prezan nr. 20, modernizare paviment laborator D.S.P., reparatii 

capitale tamplarie exterioara sediu D.S.P. Vaslui, str Maresal C-tin Prezan, nr. 20. 
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        Activitatea economică în anul 2022 s-a desfăşurat în condiţii optime, conform programului 

stabilit, respectiv: 

■ asigurarea drepturilor de personal ale angajaţilor prin plata salariilor cuvenite şi 

contribuţiilor aferente la termenele prevăzute de lege; 

■ asigurarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor necesare bunei funcţionări a tuturor 

compartimentelor prin achiziţionarea cu respectarea prevederilor legale a materialelor de 

natura furniturilor de birou, combustibililor, materialelor şi serviciilor cu caracter funcţional, 

obiecte de inventar, în care isi desfasoara activitatea personalul. De asemenea, s-au achitat la 

termenele prevăzute în contracte, cheltuielile pentru iluminat, încălzit, apă, canal şi s-a 

asigurat  participarea personalului la cursuri de perfecţionare; 

■ desfăşurarea activităţilor pe programe de sănătate şi realizarea indicatorilor de eficienţă 

propuşi. 

■ Asigurarea finantarii spitalelor din judet cu fonduri de la bugetul de stat pentru aparatura 

medicala si echipamente de comunicatii in urgenta. 

       Execuţia bugetară la nivelul anului 2022 din fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii a fost 

de 97,80 % faţă de bugetul aprobat, cu respectarea normelor legale, ceea ce conduce la 

concluzia că s-a acordat o atenţie deosebită calităţii lucrărilor de planificare şi execuţie 

financiară, de contabilitate şi analiză, urmărindu-se în permanenţă creşterea competenţei 

profesionale şi a răspunderii întregului personal al compartimentelor implicate. 
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COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

 

Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2022:  

1. Încheierea si urmărirea derulării contractelor de prestări servicii, necesare bunei desfaşurări a 

activităţii instituţiei, şi legătura permanentă cu toţi prestatorii de servicii: 

a) servicii furnizare utilităţi (energie electrică, gaze, apă-canal, salubrizare, telefonie); 

b) servicii de pază a celor două sedii; 

c) servicii de curăţenie si întreţinere si reabilitare a sediilor; 

d) servicii de întreţinere, revizie şi reparaţii a autoturismelor din dotare; 

2. Recepţia tuturor bunurilor achiziţionate pe bază de factură și consemnare în note de recepţie;                                                           

3. Evidenţa și inventarierea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventor și a materialelor; 

4. Întocmire referate de necesitate; 

5. Verificarea, repararea si reîncărcarea stingătoarelor si verificarea hidranţilor interiori; 

6.  Înlocuirea obiectelor sanitare şi a surselor de iluminat deteriorate; 

7.  Aprovizionarea cu materiale sanitare si  birotică conform solicitărilor aprobate; 

8.  Urmărirea efectuării etalonării si verificării metrologice a echipamentelor de laborator; 

9. Eliberare lapte praf către primării; 

10. Revizuire și întreținere generatoare curent electric; 

11. Revizia și repararea aparatelor de aer condiţionat din dotare; 

12. Revizuirea centralelor termice; 

13. Verificarea faptică a stocurilor din magazii; 

14. Întocmire situații și răspunsuri solicitate de catre terți (M.S., Prefectura, Primarie, spitale); 

15. Asigurarea suportului logistic pentru activitățile desfășurate pe teren de reprezentanții 

Direcției de Sănătate Publică Județeană Vaslui, prin punerea la dispoziție a autovehiculelor și 

a conducătorilor auto, astfel: 

a) eliberare foi de parcurs si calcularea acestora; 

b) urmărirea realizării traseelor planificate și organizarea celor neplanificate;  

c) instruirea trimestrială a conducatorilor auto si programarea serviciilor din zilele 

libere; 

d) întocmirea FAZ- urilor; 

e) verificarea concordanței  dintre bord și kilometrajul de pe foaia de parcurs; 

16. Receptionarea și punerea în funcțiune a aparaturii achizitionate (aparatura laborator, centrale 

termice, echipamente de calcul); 

17. Urmărirea și receptionarea lucrărilor de amenajare, igienizare sedii D.S.P. Vaslui; 



157 

 

 

 

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 

 

Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2022 se referă îndeosebi la:  

1. Asigurarea aprovizionării compartimentelor cu produsele, lucrările si serviciile solicitate de 

aceastea, prin comenzi, note justificative, prin estimarea valorilor referatelor in urma cererilor 

de oferta de pret de la diferiti furnizori; 

2. Realizarea achiziţiilor - comenzi efectuate prin intermediul SEAP; 

3. Pregătirea documentelor solicitate de compartimentul de contabilitate ce insotesc fiecare 

factură; 

4. Participarea la diferite comisii de control unde s-au desfasurat activităţi de verificare şi 

control în unităţile sanitare din subordine la care s-au constatat deficienţe în desfăşurarea 

activităţii anterioare; 

5. Menţinerea unor relaţii bune cu furnizori in vederea aprovizionări cu produse care să 

corespundă calitativ cerinţelor impuse prin referatele de necesitate; 

6. Corespondenta legată de facturile de pe Programele Naţionale în mare parte şi legata de 

recepţiile efectuate de către persoanele care gestionează depozitele de produse din cadrul 

instituției; 

7. Realizarea achiziţiilor în vederea dotării laboratoarelor cu aparatură de laborator, în 

conformitate cu lista de investiţii primită de la Ministerul Sănătăţii; 

8. Responsabil INSP-CNSISP – Centrul National Cyberint in vederea verificarii existentei 

patch-urile si update-urile de securitate pentru programele Microsoft; 

9. Update/ copii de siguranta la programul de contabilitate Expert Bugetar, Lex2000; 

10. Instalare/ update necesare precum si reconfigurari ale semnaturilor electronice existente la 

nivelul D.S.P. Vaslui; 

11. Întocmirea contractelor de furnizare/servicii ce se deruleaza la nivelul institutiei; 

12. Responsabil ONAC cu transmiterea necesarului la nivel de D.S.P. Vaslui pentru incheierea 

acordurilor cadru la nivel national, cat si cu incheierea de contracte subsecvente aferente 

acordurilor cadru; 

13. În cursul anului 2022 au fost organizate 3 proceduri de achizitii publice cu publicare pe 

www.e-licitatie.ro. (inlocuire termopane Laborator D.S.P. Vaslui, Modernizare instalatie 

termica, Modernizare paviment Laborator D.S.P. Vaslui). 

http://www.e-licitatie.ro/

