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Analiza geografică şi socio-economică la nivelul judeţului 

 
  Situat în nord-vestul României, judeţul Satu Mare are o poziţie strategică în cadrul 

regiunii Nord-Vest şi a euroregiunii Carpatice 
   Judeţul Satu Mare ocupă bazinul inferior al râului Someş.  

 

 
 
 Judeţul Satu Mare are o suprafaţă de 4418 km2 (aproximativ 13% din suprafaţa regiunii) 
din care peste 70% îl reprezintă terenurile agricole şi aproximativ 20% pădurile şi alte terenuri 
cu vegetaţie forestieră. 
 În cadrul regiunii de dezvoltare Nord-Vest, Satu Mare se învecinează la est cu judeţul 
Maramureş, la sud cu judeţul Sălaj, la sud-vest cu judeţul Bihor, la vest cu Ungaria, iar la nord 
cu Ucraina, având 5 puncte de trecere a frontierei. 
 Teritoriul judetului Satu Mare apartine în proportie de 90 % sectorului de clima 
continental moderata (40% tinutului cu clima de câmpie si 50 % tinutului cu clima de dealuri) si 
în proportie de 10 % climei de munte (tinutului climatic al muntilor mijlocii). 
 Economia judeţului este in principal industrial – agrară. În sectorul industrial predomină 
industria alimentară, textilă şi producţia de mobilier. 
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Structura retelei sanitare in judetul Satu Mare 
 
 

Reţeaua de unităţi sanitare publice este compusă din: cabinete medicale de familie, 
cabinete medicale dentare , ambulatorii inegrate cu medicina de specialitate  , unităţi sanitare cu 
paturi, Serviciul judeţean de ambulanţă, centre de permanenţă şi servicii de îngrijiri la domiciliu. 

Cabinetele medicale de familie sunt în numar de 187 din care 103 în mediul urban şi 84 
în mediul rural şi deservesc în medie 2000 de locuitori/cabinet.  
 Cabinetele medicale de stomatologie sunt în număr de 232 din care 197 în mediul urban 
şi 35 în mediul rural. 
 Cabinetele medicale de specialitate sunt în număr de 261 din care 257 în mediul urban şi 
4 în mediul rural. 
 Laboratoare clinice sunt în număr de 14 în mediul urban, 1 în mediul rural, de asemenea 
4 laboratoare de radiologie în mediul urban. 
 In judetul Satu Mare functioneaza 156 farmacii in sectorul privat din care care 85 în 
mediul urban şi 71 în mediul rural. 
 Cabinetele medicale şcolare sunt în număr de 14 din care 13 în mediul urban şi 1 in 
mediul rural.l; de asemenea 1 cabinet de medicina dentara intr-o unitate scolara. 
 Ambulatoriile de specialitate în număr de 3 sunt organizate conform Ordinului MS 
39/2008 ca ambulatorii integrate în structura spitalelor.  
 Unităţile sanitare cu paturi sunt 5 din care 3 spitale generale, un spital de specialitate 
(pneumoftiziologie), un spital obstetrica ginecologie privat. Conform H.G. 529/2010 şi Ord. 
M.S. 910/2010, cele 3 spitale din judeţul Satu Mare au fost preluate de către Consiliul Judeţean 
Satu Mare,respectiv Primaria Orasului Carei si Negresti Oas. 
Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească s-a asigurat prin Serviciul Judeţean de 
Ambulanţă cu staţia centrală Satu Mare şi 3 substaţii (Negreşti Oaş, Carei şi Tăşnad), Serv. 
SMURD cu staţia centrală în Satu Mare şi o substaţie la Carei;de asemenea 19 centre de 
permanenta 9 in mediul rural si 10 in mediul urban.    

  Functioneaza un numar de 19 Centre de Permanenta: 
     

     1. CENTRU DE PERMANENTA TURT 
      Centru de permanenta fix, cu sediul in Turt str.P-ta Eroilor  nr.15/a 

 2. CENTRU DE PERMANENTA  SUPUR  
 Centru de permanenta fix, cu sediul Supuru de Jos,str Garii nr.6, 

        3. CENTRU DE PERMANENTA  CALINESTI 
 Centru de permanenta fix, cu sediul in Calinesti Oas, str.Principala nr.440, 

4. CENTRU DE PERMANENTA VALEA VINULUI  
   Centru de permanenta fix, cu sediul inValea Vinului str,Principala nr. 11, 

    5. CENTRU DE PERMANENTA ARDUD 
Centru de permanenta fix, cu sediul in Ardud str.Ardudul Mic nr.16, 

    6. CENTRU DE PERMANENTA TEREBESTI 
Centru de permanenta fix, cu sediul in Terebesti str .Principala 180, 

    7. CENTRU DE PERMANENTA MEDIESU AURIT 
Centru de permanenta fix, cu sediul in Mediesu Aurit,str.Principala nr.538, 

8. CENTRU DE PERMANENTA POMI 
   Centru de permanenta fix, cu sediul in Pomi nr 124, 
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9. CENTRU DE PERMANENTA WEST MEDICA CARITAS  
Centru de permanenta fix, cu sediul in Satu Mare,str.Drumul Careiului nr.3, 

    10. CENTRU DE PERMANENTA  KORALL- DR. ANDO – DR. HOLOBUTIU 
Centru de permanenta fix, cu sediul in Satu mare,str.P-ta Eoii Revolutiei nr.23,  

    11. CENTRU DE PERMANENTA BEGONIEI –DR. BUMBULUT  – DR.    SZAKAL 
Centru de permanenta fix, cu sediul in Satu Mare,str.Begoniei nr.1/42, 

 12. CENTRU DE PERMANENTA DR. RATIU – CLINICA SFANT UL ANTON 
Centru de permanenta fix, cu sediul in Satu Mare str.Aurel Vlaicu nr.8, 

    13. CENTRU DE PERMANENTA DR. DRAGOS DOINA – DR. BOTEZAN  
Centru de permanenta fix, cu sediul in Satu Mare,str.Bobocului bl UK nr.30, 

    14. CENTRU DE PERMANENTA SCM DR. COICA DOREL COSTEL 
Centru de permanenta fix, cu sediul in Satu Mare,str.Lucian Blaga CU 8, 

  15. CENTRU DE PERMANENTA DR.BARTHA 
Centru de permanenta fix, cu sediul in Satu Mare ,str.Ioan  Slavici    nr.8, 

        16. CENTRU DE PERMANENTA HUMANITAS – DR.PECZ  
Centru de permanenta fix, cu sediul in Carei,str.Calea 25 Octombrie nr.71, 

 17. CENTRU DE PERMANENTA LIVADA – DR. KERTESZ  
Centru de permanenta fix, cu sediul in Livada,str.Victoriei nr.76, 

 18. CENTRU DE PERMANENTA MICULA– DR. MAKKAI  
Centru de permanenta fix, cu sediul in Micula str.Principala nr.79 

 19.  CENTRU DE PERMANENTA POIANA CODRULUI – DR. BONTA 
Centru de permanenta fix, cu sediul in Poiana Codrului   nr.163 

 
 
 
 

Elemente de analiza stării de sănătate a populaţiei judeţului 
 
 

Populaţia judeţului Satu Mare la 01.01.2012 este de 329079 .Locuitorii din mediul urban 
sunt în număr de 145949, iar din mediul rural 183.130.  
 
 

 
 
 
Natalitatea în România este în scădere, fenomen demografic cu impact socio-economic 

pe termen lung şi mediu. În judeţul Satu Mare indicatorul inregistreaza constant valori sub 
media nationala. 

 
 

Nr. Populatie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TOTAL 364.938 364.104 363.488 329.079 344.360 344.360 
URBAN 173.110 172.434 171.781 145.949 157.025 157.025 
RURAL 191.828 191.670 191.707 183.130 187.335 187.335 



 4

Nascuţii vii la 1.000 locuitori 
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Mortalitatea generală 
Principalele grupe de cauze medicale de moarte 
 
-la 100.000 locuitori- 

 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ROMANIA 10,4 9,9 - 0 9,3 - 
SATU MARE 9,9 9,4 8,8 7 10,1 10,1 

 Satu Mare 
2012 

Satu Mare  
2013 

Satu Mare 
2014 

Pe ţară 2013 

Bolile aparatului 
circulator 

722 700,4 696,4 693,2 

Tumori  285 277,0 277,6 233,7 
Bolile aparatului digestiv 73,2 53,1 60,1 66,0 
Traumatisme, otrăviri 55,9 47,9 51,4 47,3 
Tuberculoza 9,4 5,2 7,0 5,3 
Diabet şi alte boli de 
nutri ţie 

2,7 1,5 1,2 11,1 
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 Din analiza indicatorilor de morbiditate şi mortalitate reiese incidenţa peste media pe 
ţară a bolile aparatului digestiv, tuberculoză acest din urmă aspect fiind legat de problemele 
socio-economice (venituri mici) ale unor zone din judeţ unde migraţia populaţiei este mare şi 
aceşti bolnavi nu pot fi dispensarizati corespunzător. 
 
 
 
 
Mortalitatea infantil ă 
 
-Decedati sub un an la 1000 nascuti vii- 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ROMANIA 10,1 9,8 9,0 9,1 8,5 - 
SATU MARE 8,0 7,3 6,9 7,0 6,2 5,0 
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Din analiza indicatorilor demografici pe anul 2013 reiese că indicele de mortalitate 

infantilă este in scadere, comparativ cu media naţională. Se constată insa in analiza deceselor la 
grupa de varsta 0-1 an deficienţe în procesul de dispensarizare al gravidelor şi deficienţe în 
diagnosticarea precoce a malformaţiilor genetice ale fătului, implicit prevenirea naşterilor 
premature.  
 
Morbiditatea  
 
 Incidenţa specifică pe clase de boli  
 
-la 100.000 locuitori- 

 Satu Mare 
2012 

Satu Mare 
2013 

Satu Mare 
2014 

Pe ţară 
2013 

Tuberculoza 95,4 72,9 71,4 60,4 
Tumori 340,9 36,9 334,5 393,4 
Diabet şi alte boli de nutriţie 2792 2951,7 2978,8 2629,5 
Bolile aparatului circulator 8145,4 3799,5 4683,8 4046,3 
Bolile aparatului digestiv 7467,1 5225,0 5568,3 7572,8 
Traumatisme, otrăviri 1834,8 1546,3 1733,0 1400,8 

 
Din analiza morbidităţii rezultă o menţinere a incidenţei peste media pe plan naţional la 

tuberculoză, iar la tumori, diabet şi alte boli de nutriţie, boli ale aparatului digestiv, traumatisme, 
otrăviri desi se inregistreaza o crestere fata de anul precedent valorile indicatorilor la aceste 
grupe de boli raman insa sub nivelul indiciatorului national. 
 
Evoluţia principalelor boli-infec ţioase 
 
 În perioada 2007-2012 principalii indicatori epidemiologici de monitorizare şi evaluare a 
bolilor transmisibile din România a evidenţiat o tendinţă generală de scădere a numărului de 
îmbolnăviri cu excepţia Tuberculozei. 
 În judeţul Satu Mare incidenţa bolilor infecţioase este peste media pe ţară la următoarele 
categorii de boală:  
 
   -la 100.000 locuitori- 

 Satu Mare 2010 Pe ţară Satu Mare 
2011 

Satu Mare 
2012 

Tuberculoza 76,4 74,8 77 95,4 
Leptospiroză 3,8 0,8 3,3 2,1 
Trichineloză 2,7 0,9 1,7 13,3 
Salmoneloze 6,7 5,1 6,3 0,3 
Scarlatină 12,9 7,7 8,2 3,6 
Varicelă 81,0 170,3 57,2 65,5 
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Incidenţa principalelor boli infectioase 

 
Având în vedere valorile crescute a incidenţei a unor boli transmisibile prioritare peste 

valoarea incidenţei cazurilor la nivel naţional considerăm o prioritate de control în sănătate 
publică la nivelul judeţului unităţile care asigură asistenţă medicală primară, unităţile de 
învăţământ, colectivităţile de copii aparţinând Direcţiei Judeţene de Protecţie a Copilului, 
unităţile alimentare, precum şi necesitatea intensificării acţiunilor de promovare, educare a 
populaţiei privind modul de viaţă şi alimentaţie. 
Acoperirea vaccinală pentru toate vaccinurile prevăzute în Calendarul de Vaccinare s-a încadrat 
în obiectivul propus de Ministerul Sănătăţii de minim 95% existând deficienţe la vaccinarea cu 
DTP şi ROR unde acoperirea vaccinală a fost sub  95%.      
 
 
 

Activitatea  Compartimentului RUNOS 
 
 În cursul anului 2014 Compartimentul RUNOS al Direcţiei de Sănătate Publică a 
Judeţului Satu Mare cu o structură a personalului de  de posturi din care: 28 de funcţii publice şi 
29 funcţii contractuale, 8 posturi vacante, a  întreprins următoarele activităţi: 
     - a aplicat normele Ministerului Sănătăţii  privind formarea, încadrarea, transferul şi 
detaşarea, precum şi promovarea personalului;  
     -  a răspuns adreselor transmise de unităţile sanitare cu privire la diferitele probleme apărute 
în activitate; 
     -  s-a preluat documentaţia necesară şi s-au eliberat autorizaţiile de liberă practică pentru alt 
personal sanitar cu studii superioare, conexe actului medical; 
     - a asigurat transmiterea către Ministerul Sănătăţii a solicitărilor medicilor rezidenţi de 
detaşare, de schimbare a centrului de pregătire, de întrerupere/reluare pregătire prin rezidenţiat; 
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     -   s-au făcut înscrieri in sesiunea iunie pentru examenele de primariat 
     -  s-au aplicat prevederile OMS nr. 1078 din 27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene 
şi a municipiului Bucureşti; 
    - s-a elaborat şi transmis Ministerului Sănătăţii documentaţia necesară în vederea elaborării 
planului anual de ocupare a funcţiilor publice generale; 
    - s-a elaborat şi transmis Ministerului Sănătăţii situaţia funcţiilor publice generale, a 
personalului contractual, pe nivel de studii, grade şi trepte profesionale, 
    -  s-a actualizat baza de date, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în 
ceea ce priveşte funcţiile şi funcţionarii publici proprii ; 
 - depunerea declaratilor aferente salariilor lunar 
 - intocmirea si depunerea la MS pentru aprobare a statelor de functii 
 - atribuirea de cod parafa la solicitare 
    

Activitatea  Compartimentului Juridic 
 

In cadrul Compartimentului juridic activeaza 1 consilieri juridici indeplinind atibutiile 
stabilite conform Ordinului MS nr. 127/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene precum si a 
Ordinului MS nr. 1078/2010  . 
 In anul 2014 activitatea compartimentului a constat in: 

 - asigurarea respectarii legii, apararea proprietatii publice si private aflate in 
administrarea Directiei de Sanatate Publica  precum si la buna gospodarire a mijloacelor 
materiale si financiare din patrimoniu; 
 -  semnalarea organelor competente cazurile de aplicare neuniforma a actelor normative; 
 - asigurarea transmiterii catre unitatile sanitare din subordine a tuturor ordinelor 
ministrului sanatatii, circularelor si instructiunilor tehnice elaborate de Ministerul Sanatatii ; 
 - redactarea de cereri de chemare in judecata, de exercitare a cailor de atac, modificare, 
renuntare la pretentii si cai de atac, cu aprobarea conducerii instituţiei; 
 - reprezentarea si apararea intereselor persoanei juridice in fata organelor administratiei 
de stat, a instantelor judecatoresti, a altor organe cu caracter jurisdictional, precum si in 
cadrul oricarei proceduri prevazute de lege, in baza delegatiei date de conducerea institutiei; 
 - realizarea evidentei actelor normative cu aplicare in sistemul sanitar, publicate in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si a celor cu caracter general sau privind probleme 
financiar-contabile ce se regasesc in activitatea Directiei de Sanatate Publica ori a unitatilor 
subordonate; 
  - avizarea , la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a 
persoanei juridice, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice; 
  - preocuparea de obţinerea titlurilor executorii şi sesizarea directorului executiv  adjunct 
economic în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor 
de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi a sesizat organul de executare silită competent; 
 -  propunerea privind luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi disciplinei, 
prevenirea încălcării legilor şi a oricăror altor abateri; 
  - asigurarea de consultanţă juridică tuturor compartimentelor direcţiei, precum şi 
unităţilor sanitare publice din subordine; 
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  - asigurarea informarii personalului privind actele normative nou-apărute din domeniul 
de activitate al direcţiei de sănătate publică judeţene ; 
  - îndeplinirea de orice alte lucrări cu caracter juridic. 
 - reprezentarea intereselor unităţii în instanţă in dosare  avand ca obiect : 

� contestaţii procese verbale; 
� litigii de muncă; 
� litigii civile; 
� litigii malpraxis.  

 
Analiza execuţiei cheltuielilor bugetului de stat 

 
    Directia de Sanatate Publica Judeteana Satu Mare serviciul public descentralizat , 
reprezentind Directia de Sanatate Publica la nivel local   
 
Nr. 
crt. 

Denumire      
   institutie  

Cod 
fiscal  

Personal 
angajat 
31.12.2014 

Populatie 
deservita 

1. SD.S.P. SATU MARE 3896593 57 344.360 
 
 

ANALIZA EXECUŢIEI CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT 
RESPECTAREA PREV. BUGETARE 

 
CREDITE DESCHISE 
 
 

                   Conform  Legii Bugetului de stat pe anul 2014conform LEG.356/2013, HG nr. 
755/2011 pentru modificarea si completarea HG. 144/2010 privind organizarea si functionarea 
Ministerului Sanatatii si art 47/5 din Legea 500/2002  privind finantele publice cu completarile 
si modificarile ulterioare la Directia de Sanatate Publica a judetului Satu Mare a fost alocata cu 
un buget in suma de 18.084.000 lei  din care la 31 DECEMBRIE 2014 , au fost efectuate plati 
in suma de lei, dupa cum urmeaza: 
       
                   -  lei - 

       Prevederi                     
  pe   anul 2014 

Plati nete la 
31.12.2014 

Chelt.de personal 2.026.000 1.994.239 
Chelt.materiale 15.768.151 15.335.974 

Transferuri 306.000 238.626 
Chelt.de capital - - 
TOTAL: 18.084.151 17.658.839 
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             Directia de Sanatate Publica Satu Mare s-a preocupat de utilizarea cu eficienta a 
fondurilor alocate numai pentru cheltuielile pentru care exista baza legala si sunt strict necesare 
indeplinirii actiunilor autorizate prin dispozitiile legale in vigoare. 
 

Din execuţia bugetului pe titluri de cheltuieli, în perioada analizată rezultă că s-a 
reuşit încadrarea în prevederile bugetare pe titluri astfel: 
 
        - la titlul cheltuieli de personal s-au acordat salarii  in suma de  1.994.239 lei  cu acordarea 
tuturor  sporurilor personalului cuvenit conform legislatiei in vigoar. 
 

      Nu  s-au aprobat acordarea tichetelor de masă, ore suplimentare, stimulente   pentru 
salariaţii Directiei de Sanatate Publică Satu Mare măsură ce ar mai fi complectat veniturile 
salariale. 
 
           - la titlul cheltuieli materiale şi servicii s-au efectuat plăţi  nete în valoare  de  
15.335.974 lei,  pentru bunuri si servicii,   transferuri  in suma de 238.000 lei .      
      
                                                                                                                   
     - lei – 
 Buget de stat  Prevedere bugetara 

2014 
Plati 

31.12.2014 

20.31 
Finantarea actiuni de sanatate din 
cadrul unitatilor sanitare din 
reteaua administratiei locale   

12.706.151 12.658.226 

20.32 Finantarea  programelor nationale 
de sanatate 381.000 273.710 

20.33 
Finantarea asistentei medicale 
desfasurate in cabinetele medicale  
din unitatile publice locale 

2.028.000 1.940.307 

  Total  15.115.151 14.872.243 
 
          
 
 
         Programe de Sanatate derulate prin D.S.P. Satu Mare :   
          Lei  
 
    I 

Programme de sanatate – 
 Buget de stat  
                        chelt.materiale  
 

Prevederi pe anul 
2014 

 Plati  la        
31.12.2014 

IV 1.3 Subpravegherea de sanatate  
femeii si copilului 

109000 108.898 
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V 1. Tratament in strainatate  125000 125000 

 IMUNIZARE  80.000 - 

 PN de depistare a cancerului de col 
uterin 

80.000 - 

 TOTAL 394.000 233.898 

 
 
Realizarea finanţării prin titlul 51 Transferuri- Buget de stat 

 
           Conform  Legii Bugetului de stat pe anul 2014 conform OG. Nr.10/2011  privind 
organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art 47/5 din Legea 500/2002  privind 
finantele publice cu completarile si modificarile ulterioare la Directia de Sanatate Publica a 
judetului Satu Marela titlul  38 Transferuri s-au prevazut :                                                                                
      
         - bugetele locale   art.51.01.45  -  306.000 lei,   din care sau finanta 238.626 lei  
             
  În cadrul Acţiunilor pentru sănătate s-au finanţat : 
  Drepturile salariale a  personalului sanitar din cele 15 dispensare şcolare; 

- medici rezidenti 
- cabinet de medicina sportive 
- servicii planning 
- cabinet medicale L.S.M. , T.B.C. 
- unitatea primiri urgenta – cheltuieli de personal, bunuri , medicamente si mateiale 

sanitare si SMURD 
         
   Conform Legii bugetului  Ordonantei Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2014 , la Venituri Proprii  din  Accize  la titlul II BUNURI SI 
SERVICII  s-a abrobat 3.418.000 lei , reprezentind programe de sanatate din cadrul Directiei de 
Sanatate Publica  Satu Mare.  
 

  Prevedere 
bugetara 2014 

 
Plati 

31.12.2014 
20.35 Finantarea  programelor nationale 

de sanatateVENITURI PROPRII 
ACCIZE  

1.064.000 1.043.398 

20.34 Finantare din venituri proprii ale 
Ms actiuni de sanatate 

1.967.000 762,000 

  Total  3.031.000 4.836.398 
 
 – Venituri proprii Accize   pentru finantarea  programelor de sanatate  derulate de 
unitatile sanitare din reteaua adm. Publice s-a aprobat suma de 1.064.000 lei , din care s-au 
efectuat plati in suma de 1.043.398 lei 
-   Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare , suma de 197.949 lei .    
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- Spital Judetean de Urgenta  Satu Mare , suma de 845.449 lei, suma de 2.160 a fost virata in 
cursul lunii ianuarie, in contul Ministerului Sanatatii , suma ce a ramas neutilizata la sfarsitul 
anului 2013. 
 
-Venituri proprii Accize  pentru finantarea actiuni  de sanatate  derulatede catre Spital 
Judetean  de Urgenta Satu Mare , in suma de 762.000 lei. 
   
   In cadrul programelor de sanate publica D.S.P. Satu Mare a fost finantata cu suma de  
352.850 lei, si s -au efectuat plati pe urmatoarele Articole din cadrul programelor de sanatate . 
 
           Platile efectuate au fost : 
 

- Furnituri de birou in suma de Art. 20.01.01 -  1983l ei 
- Carburanti si lubrifianti Art. 20.01.05 – 1.969 lei  
- Materiale cu prestari servicii cu caracter functional in suma deart. 20.01.09 8.774 lei 
- Alte bunuri si servicii  20.01.30 in suma de 282.640 lei  
- Medicamente art20.04.01   -5.960 lei  
- Reactivi 20.04.03 in suma de 4.442 lei 
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii art. 20.30.30 – in suma de 41.600 lei 
- Materiale de laborator art20,09 – in suma de 2.752 lei  
- Dezinfectanti art. 20.04.04- 2.729 lei  

 
 

 
VENITURI ŞI CHELTUIELI ALE SURSELOR EXTRABUGETARE 

La D.S.P.SATU MARE. 
 
 

            Conform Hot. Guv. Nr. 59/2003 privind înfiinţarea de către Ministerul Sănătăţii Publice  
a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii. 
  
           Astfel până la 31 Decembrie   2014 s-au încasat venituri  in valoare de 557.380 lei din 
următoarele activităţi: 
 

- analize laborator bactereologie        -             190.010 lei 
- analize laborator chimie         -             134.816 lei 
- analize laborator din Negreşti Oas        -                37.429 lei 
- determinări fizico-chimice         -               99.715 lei 
- curs de igiena                                          -               30.660 lei   
- Taxa A.S.S.P. ASF, Conformitate          -                64.750 lei 

 
Din venituri proprii realizate  Directia de Sanatate Publica , pana la data de 31 

DECEMBRIE  2014 s-au efectuat plati în sumă de 358.123 lei pentru: 
  

1. Medicamente si materiale sanitare în valoare de  27.094lei.           
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2. Bunuri de natura obiectelor de inventar-  651  lei 
3. Deplasari interne –  8.139lei 
4. Alte cheltuieli 182.563  lei 
5. Salarii- 61.529lei  
6. Cheltuieli de Capital – 78.147 lei  

 
 
 

POLITICI CONTABILE 
 
 

   Directia de Sanatate Publica Satu Mare cu sediul in Satu Mare, strada Avram Iancu 
Nr. 16 este o unitate care desfasoara activitate sanatate publica cu cod CAEN 851 – Activitati 
referitoare la sanatate umana cu sediul central si orasul Negresti Oas. 
   Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si 
practici specifice adoptate de personalul specializat la intocmirea si prezentarea situatiilor 
financiare anuale. 
    Atât conducerea D.S.P.cit si conducerile din unitatile sanitare din subordine au 
convenit un set de proceduri pentru toate operatiunile derulate pornind de la intocmirea 
documentelor justificative pina la intocmirea prezentelor situatii financiare  pe  anul 2011. La 
elaborarea politicilor contabile s-au respectat principiile de baza ale contabilitatii de 
angajamente astfel: 
 -conducerea contabilitatii cu ajutorul conturilor prevazute in noul plan de conturi 
 -analizarea formei de inregistrare , maestrul sah , si a urmatoarelor registre principale : 
Registrul Jurnal, Registrul Inventar,Cartea Mare, balanta de verificare 
 -evaluarea elementelor prezentate in situatiile financiare in conformitate cu principiile 
contabile generale dupa regula de evaluare a bunurilor la data intrari in institutie( la costul de 
achizitie inclusiv TVA)  
  -evaluarea creantelor si datoriile la valoarera lor nominala 
 - aplicarea principiului contabilitatii pe baza de angajamente potrivit caruia drepturile si 
obligatiile sunt recunoscute si inregistrate in contabilitate in momentul crearii acestora si nu 
atunci cind se incaseaza sau se platesc, dupa caz 
 -conceperea conturilor de cheltuieli in functie de natura si continutul lor economic 
 -stabilirea conturilor de venituri in functie de sursa de provenienta 
 -dezvoltarea in analitice a acestor conturi de venituri si cheltuieli pe noua structura a 
clasificatiei bugetare aprobate  
 Contabilitatea decontarilor cu personalul si a obligatiilor catre buget aferente acestora se 
tine pe conturi distincte conform planului de conturi separat pentru fiecare obligatie. 
      S-au efectuat inventarierile lunare la contul ,,casa,, si ,,bonurile valorice. 
   S-a efectuat inventarierea anuala  prin care se certifica realitatea existentei fizice si 
contabile a tuturor elementelor de activ si pasiv   reflectate in rezultatul exercitiului pe anul  
2014.   
  In perioada raportata nu s-au constatat abateri de la disciplina financiara si nici refuz de 
viza a controlului financiar preventiv propriu.    
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Serviciul  Programe de Sanatate  Judetean : 
 

In cadrul Programului National VI de sanatate a femeii si copilului  s-au desfasurat in anul 
2014 urmatoarele activitati: 
- planificarea familiara pentru cresterea accesului la servicii de sanatatea reproducerii, 
distribuirea de contraceptive, materiale informative:  
 

S-au distriuit un numar de 4809 contraceptive (1603 beneficiari) orale si un nr. de 
11.698 buc prezervative (1451 beneficiari). Profilaxia distrofiei la copii cu varsta 0-12 luni, care 
nu beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf in  anul 2014  s-a distribuit :   
3.831 Kg la un numar de  1194 copiii. 

 
-  Profilaxia anemiei feriprive la sugar prin administrare de preparate de fier pentru un 

numar de  746 copii  
- profilaxia rahitismului carential la copii prin administrare de Vitamina D3 la un numar de  

198  copii cu varsta cuprinsa intre 0-18 luni. 
- Derularea programului national de asistenta comunitara si actiuni pentru sanatate  
- Monitorizarea si derularea programului Evaluarea starii de sanatate a populatiei in 

asistenta medicala primara  
Derularea programului de tratamente in strainatate, prin asigurarea accesului la investigaţii şi 

tratament în străinătate pentru afecţiunile care nu pot fi tratate în ţară , 2 dosare sunt in derulare 
pentru tratament in strainatate. 
 
                               
I. PROGRAMELE NA ŢIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE  
 
1.  Programul naţional de imunizare  
 Obiectiv:  
     Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin 
vaccinare. 
  Activităţi  derulate la nivelul serviciului de supraveghere şi control al bolilor 
transmisibile din Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare 
 
a) asigură preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central; 
b) depozitează şi distribuie vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale; 
c) supervizează realizarea catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi utilizarea 

eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate; 
d) centralizează la nivel judeţean necesarul de vaccinuri pe vârste şi pe tip de vaccin şi îl 

transmite la INSP – CNSCBT; 
e) asigură instruirea personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari, trimestrial şi ori 

de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a vaccinărilor; 
f) verifică condiţiile de păstrare a vaccinurilor, modul de administrare a acestora în condiţii 

desiguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, înregistrarea şi 
raportareavaccinărilor; 

g) identifică comunităţile cu acoperire vaccinală suboptimală, dispune şi organizează campanii 
suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanţierilor, atât prin intermediul medicilor 
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defamilie şi de medicină şcolară, cât şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi al 
mediatorilorsanitari; 

h) asigură funcţionarea sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale 
indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate; 

i) verifică şi validează înregistrarea corectă şi completă a vaccinărilor în RENV; 
j) realizează acţiunile de estimare a acoperirii vaccinale, conform metodologiei unice; 
k) raportează datele privind acoperirile vaccinale conform metodologiei; 
l) participă la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT şi/sau structurile de specialitate de la 

nivel regional; 
m) asigură mentenanţa şi metrologizarea spaţiilor frigorifice de păstrare a vaccinurilor la nivel 

judeţeanşi a municipiului Bucureşti; 
n) încheie contracte cu medicii de familie pentru administrarea vaccinurilor conform 

calendarului de vaccinare şi asigură decontarea acestor servicii medicale la un tarif de 10 lei 
/ inoculare, pe baza raportului generat de RENV; 

o) raportează lunar stocurile de vaccinuri la Institutul Naţional de Sănătate Publică. 

 
1.S-au realizat urmatoarele imunizari la copii conform calendarului national de vaccinare 

- BCG – 2805 
- DTP-a-VPI - Hib –HB- 7138 
- DTP a- VPI – HIB – 4441 
- HepB – 2248 
- ROR – 2970 

 
- Campanii scolare: 
- clasa II ROR - 828 
- Clasa 0 VPI -609 

 
Nu s-au inregistrat  reactii adverse postvaccinale. 
S-au vaccinat un numar de 74  copii cu vaccin HepatiticA pediatric .  S-au vaccinat un numar 
de 3971  persoane cu vaccin diftero-tetanic conform instructiunilor in vigoare. 
S-au vaccinat un nr. de 2.500 persoane cu vaccin antigripal 
 
2. Anchete de evaluare  a acoperirii vaccinale la toti medicii de familie inregistrandu-se   valori 
intre  100% si 82  % ,cele mai slabe rezultate inregistrindu-se la vaccinarea cu DTP a- VPI-Hib-
HB   
Nu s-au inregistrat reactii adverse postvaccinale 
99.25% - BCG; 89,80% Hep B; 83,94% DTP-a-VPI - Hib –HB; 83.94% VPI si 83.25% ROR. 
 
2. Program national de supraveghere si control al bolilor transmisibile 
 
2.1. Subprogramul de Supraveghere si Control al bolilor transmisibile prioritare 
 
Obiectiv: Menţinerea sub control a incidenţei bolilor transmisibile prioritare, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, cu ţintele europene şi ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
  
Activităţi derulate la nivelul serviciului  de epidemiologie din Direcţiile de Sănătate Publică 
Satu Mare 
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a) supraveghează bolile transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare  prin 

culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în 
conformitate cu prevederile Hotărâriinr.589/2007 privind stabilirea metodologiei de 
raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, ale 
Ordinului ministrului sănătăţii nr.1466/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional 
al fişei unice de raportare a bolilor transmisibileşi metodologiile specifice de 
supraveghere elaborate de CNSCBT; 

a) supraveghează bolile transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală, 
subcoordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică; 

b) instituie şi aplică măsuri de prevenire şi control a focarului de boală transmisibilă: 
ancheta epidemiologică, depistare contacţi/populaţie la risc, recoltare probe biologice, 
tratament profilactic şi/sau vaccinarea contacţilor antitifoidică, antihepatită A la copil, 
antihepatită B la adult conform metodologiilor specifice de supraveghere, notificare şi 
raportare, dezinfecţie în colaborare cu reţeaua de asistenţă primară; 

c) asigură activitatea epidemiologică în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale, 
precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea, în colaborare cu reţeaua de asistenţă 
medicală primară şi despecialitate şi cu administraţia publică locală, conform practicilor 
epidemiologice curente; 

d) desfăşoară acţiuni speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile în 
comunităţi la risc, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz; 

e) organizează instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu 
privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile, precum şi 
cu privire la vaccinarea populaţiei din grupele expuse la risc sau din comunităţi greu 
accesibile; 

f) achiziţionează testele şi reactivii pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare; 
g) asigură medicamentele, vaccinurile: tifoidic, hepatitic A pediatric, hepatitic  B pentru 

adult, dezinfectantele, materialele sanitare, echipamentele de protecţie necesare pentru 
intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc 
epidemiologic; 

h) asigură schimbul de informaţii specifice şi colaborare interjudeţeană în probleme de 
epidemiologie; 

i) organizează şi participă la derularea unor activităţi antiepidemice solicitate de CNSCBT 
sau dispuse de către MS-DSPCSP; 

j) participă la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT şi/sau CRSP conform    
metodologiilor; 

k) asigură intervenţia rapidă în focarele de TBC cu minimum 3 cazuri din colectivităţi 
/comunităţi la risc, în 48 de ore de la primirea informaţiei şi raportează aceste focare la 
Centrul Regional de Sănătate Publică (CRSP) şi CNSCBT; 

l) asigură testarea serologică gratuită a gravidelor, în vederea depistării infecţiei luetice; 
m) efectuează investigaţia epidemiologică pentru cazurile suspecte de sifilis congenital la 

nou - născutul viu, în colaborare cu medicul specialist dermatovenerolog şi cu medicul 
de familie; 

n) efectuează testele serologice pentru depistarea cazurilor de sifilis congenital; 
o) coordonează investigaţia epidemiologică în focarele de sifilis cu minim 5 cazuri. 
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Activităţi de vaccinare a grupelor la risc de îmbolnăvire de transmitere a unor boli: 
a.  S-au vaccinat un numar de 74 copii cu vaccin Hepatita A  
b. Nu s-au inregistrat evenimente de sanatate provocate de calamitati naturale 
(inundatii,cutremure) 
c. S-au distribuit in cursul anului 2014 catre unitatile sanitare cu paturi, cabinete scolare 
materiale de dezinfectie din achizitiile repartizate de catre Ministerul Sanatatii. 
S-au achizitionat vaccinuri, medicamente, reactivi si dezinfectanti. 

 
Cheltuieli efectiv realizat:    24.407.04  lei 

 
3. Subprogram de supraveghere si control  a infectiei HIV/SIDA 
Activit ăţi implementate la nivelul Directiei de Sanatate Publica Satu Mare 

a) analizează şi transmit Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" 
indicatorii împreună cu rezultatele analizei derulării programului (realizări, dificultăţi, 
propuneri de îmbunătăţire); 

b) asigură testarea HIV a femeilor gravide la nivelul laboratorului propriu; 
c) asigură testarea HIV pentru depistarea infecţiei HIV/SIDA în populaţie, în grupele de 

risc, la alte categorii şi în scop diagnostic (pentru unităţi medicale care nu au posibilitatea 
de testare HIV), conform metodologiei; 

d) distribuie testele rapide de screening pentru testarea infecţiei HIV/SIDA la nivelul 
unităților publice si/sau private implicate in aceasta activitate; 

e) colectează din teritoriu raportările privind screeningul HIV, analizează rezultatele și 
trimite indicatorii, precum și rezultatele analizei efectuate către Unitatea de asistență 
tehnică și management a programului; 

f) participă la organizarea la nivel judeţean a campaniilor de informare a populaţiei; 
g) colectează fisele de raportare a cazurilor noi de HIV. 

 
Activităţi de consiliere pre şi post testare la un numar de  13 persoane (asigurarea de 

materiale informative, prezervative, etc). 
În cadrul PN 1 subprogramul 1.1 obiectivul 2, s-a acordat consiliere în vederea 

prevenirii şi combaterii infecţiei HIV/SIDA în cabinetul Direcţiei de Sănătate Publică Satu 
Mare. 

 
- Cheltuieli efectiv realizat: 0  lei 
 
 
Activitati derulate: 

1. Asigurare testare HIV femei gravide 
2. Asigurare testare HIV pentru depistare HIV/SIDA in populatie la grupele de risc 
3. Distribuire la maternitati teste rapide pentru testare gravide 

 
Indicatori fizici realizati: 

a) numar teste HIV efectuate la gravide –   0 
b) numar teste rapide HIV efectuate la gravide in maternitate -  375 
c) numar teste HIV efectuate la grupe la risc  - 12944 
d) numar teste HIV efectuate la alte categorii -  47 
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4. Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei 
 
Activitati derulate : 

1. Depistarea cazurilor de tuberculoza prin controlul simptomaticilor, suspectilor, 
contactilor si al altor grupe de risc crescut de tuberculoza 

2. Asigurare chimioprofilaxie pentru grupa de varsta 0-19 ani si alte categorii de persoane 
cu risc crescut de imbolnavire  

3. Asigurare investigatie epidemiologice in cazurile de tuberculoza identificate  
4. Raportare date statistice specifice 
5. Evidenta activa a starii de sanatate specifica la bolnavii de tuberculoza 

 
II. Programul national de monitorizare a factorilor  determinanti din mediul de viata si 
munca 
 
• Calitatea apei potabile  
 Apa potabilă în judeţul Satu Mare este asigurată astfel:  
- 3 uzine de apă aparţinand de SC APASERV SATU MARE SA 
 Uzina de apă nr. I, II Martineşti Satu Mare care aprovizionează mun. Satu Mare 
respectiv comunele Păuleşti, Lazuri, Dorolţ, Micula, Culciu, Vetis, Odoreu 
 Uzina de apă Doba care aprovizionează localităţile Carei, Berveni, Urziceni, Moftin 
 Uzina de apă Negreşti Oaş care aprovizionează oraşul Negreşti Oaş şi comuna Vama 

- populaţia deservită de aceste uzine este de 185.145 locuitori 
- 27 instalaţii centrale de prelucrare şi distribuţie a apei potabile 

- populaţia deservită fiind de 57.254 locuitori 
Acestea deţin autorizaţii sanitare de funcţionare eliberate de D.S.P jud. Satu Mare. 

Monitorizarea şi inspecţia calităţii apei potabile distribuite populaţiei prin uzinele de apă şi 
instalaţiile centrale de apă potabilă se efectuează conf. prevederilor H.G nr. 974/2004 pentru 
monitorizarea de control, respectiv de audit. 

În cadrul supravegherii sanitare a calităţii apei de băut au fost incluse şi sursele locale 
(fântâni din mediu rural), în scopul prevenirii apariţiei de îmbolnăviri prin methemoglobinemie 
la copii de vârstă 0-1 an sau a altor îmbolnăviri, intoxicaţii acute de natură digestivă. 

      S-a recomandat urmatoarele :  
  1. dozarea zilnica a necesarului de substante coagulante (sulfat de aluminiu) si adaosul 
necesar de var pentru faza de tratare, decantare cu coagulare in cazul Uzinei de apa Negresti Oas  
cu sursa de suprafata din Raul Tur si Valea Rea.  
            2. verificarea zilnica din ora in ora a valorii clorului rezidual la iesirea din uzinele si 
instalatile centrale de apa in vederea incadrari in limitele admise prevazute de Legea 458/2002. 
  In cazul Uzinei de apa Negresti Oas aflata in administrarea de catre SC Apaserv Satu 
Mare SA este prevazuta in cadrul unui program de investitii construirea unei noi uzine de apa cu 
sursa de suprafata, programul fiind realizat dupa obtinerea finantarii necesare. 
       Mentionam ca in anul 2014 nu au fost inregistrate epidemii hidrice in judetul Satu Mare. 

• Calitatea apelor de îmbăiere 
Pe teritoriul jud. Satu Mare sunt luate în evidenţă un număr de 3 zone naturale utilizate de 

populaţie pentru îmbăiere: 
-Zona naturală „Lac balastiera Apa” 
- Zona naturală „Lac balastiera Iojib” 
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- Zona naturală „Lac Mujdeni” 
Precizăm ca nici una dintre cele patru zone naturale utilizate de populaţie pentru îmbăiere nu 

sunt autorizate sanitar de către DSP, nefiind complet amenajate în conformitate cu prevederile 
HGR nr. 88/2004 iar calitatea apei de îmbăiere nu a fost corespunzătoare bacteriologic conf. 
prevederilor HG 459/2002 în probele de apă prelevate. 
• Calitatea aerului 

În domeniul monitorizării calităţii aerului atmosferic DSP jud. Satu Mare efectuează 
determinări pentru pulberile sedimentabile din aer prin prelevarea de probe cu o secvenţă lunară 
în 4 puncte fixe stabilite în mun. Satu Mare şi câte 2 puncte fixe în mun. Carei, respectiv în 
oraşele Negreşti Oaş şi Tăşnad. 
 Din totalul de 65 de probe prelevate nu au fost înregistrate depăşiri peste limitele 
maxime admise. 
• Calitatea solului 

Supravegherea calităţii solului s-a efectuat prin prelevări de probe din locurile de joacă 
pentru copii, în 2 puncte fixe din mun. Satu Mare în scopul cunoaşterii nivelului de contaminare 
a solului în aceste zone reprezentative. Nu s-au înregistrat zone critice. 
• Gestionarea deşeurilor  

Managementul deşeurilor ocupă un rol important în cadrul conceptului de dezvoltare 
durabilă, acestea reprezentând o sursă de poluare cu efecte negative asupra stării de sănătate a 
populaţiei, existând riscul apariţiei unor boli infecto-contagioase, parazitare, alergice, dar şi a 
producerii de disconfort în cazul aprinderii accidentale a gunoaielor menajere incorect 
prelucrate. 

Din analizele efectuate  referitor la calitatea factorilor de mediu, principalele probleme cu 
impact de sănătate publică sunt: 
- calitatea necorespunzătoare a apei de fântână în 60% din cazuri utilizată în mediul 

rural  
- gestionarea defectuoasă a deşeurilor pe raza judeţului Satu Mare 
În cadrul activităţii specifice din cadrul birourilor în care activează personal sanitar de 

specialitate – igienă se va considera o prioritate derularea de acţiuni de evaluare, îndrumare şi 
educaţie pentru sănătate în unităţile economice, colectivităţile de copii, unităţile sanitare care 
utilizează surse de apă necorespunzătoare, solicitând administraţiilor publice locale implicarea 
în vederea soluţionării acestor probleme prin proiecte locale de îmbunătăţire a calităţii apei 
distribuite populaţiei. 

 
Compartimentul Evaluarea factorilor de mediu a efectuat in anul 2014 urmatoarele 
activitati: 

– Supravegherea sanatatii in relatie cu calitatea apei potabile 
S-au efectuat un numar de  442 controale igienico-sanitare, s-au prelevat un numar de 1489 
probe de apa potabila din care fizico-chimic:  886  si bacteriologic 603 
– Supravegherea si inspectia privind factorii de risc din mediu: 
S-au realizat un numar de 52 controale curente din care in unitati de coafuri, frizerii, unitati 
agricole, unitati de cazare, primarii, piete, targuri, unitati agricole, baze sportive. 

- S-au eliberat un numar de 152 Notificari , 123 ASSP,  prin  Biroul de Avize-Autorizatii din 
cadrul DSP. 

–  
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– Monitorizarea calitatii nutritive si a contaminarii  microbiologice a alimentelor de 
origine animala si nonanimala. 
 

S-au realizat un numar de  228 controale igienico-sanitare s-au eliberat un numar de 39 
ASSP si  4 CC eliberate. 
Monitorizarea si supravegherea toxiinfectiilor alimentare  
 In anul 2014   s-a inregistrat 3 focare de TIA. 
 
Compartimentul Medicina scolara  a realizat urmatoarele activitati: 
– Activitati de inspectie privind actiunea factorilor de risc din colectivitatile de copii si 

tineri 
S-au efectuat un numar de  25 controale igienico-sanitare; 
– Monitorizarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor 
– Controale curente: 9 

 
 
 
COMPARTIMENTUL  DE  PROMOVAREA  SĂNĂTĂŢII 
 
- câte 15 articole de presă la 4 ziare din judeţ (referitoare la: Ziua Mondială de Luptă 

împotriva Tuberculozei, Ziua Mondială a Sănătăţii, prevenirea infecţiilor transmise de 
căpuşe, Săptămâna Europeană a Vaccinărilor, Ziua Europeană Împotriva Obezităţii, Ziua 
Mondială Fără Fumat, Ziua Internaţională Împotriva Abuzului de Droguri şi a Traficului 
Ilicit, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei, caniculă, Ziua Mondială a Contracepţiei, 
intoxicaţiile cu ciuperci, vaccinarea antipoliomielită, Ziua Mondială a Diabetului Zaharat, 
Ziua Naţională fără Tutun, Ziua Mondială Anti-SIDA) 

- câte 15 articole la 3 site-uri web locale (referitoare la: Ziua Mondială de Luptă împotriva 
Tuberculozei, Ziua Mondială a Sănătăţii, prevenirea infecţiilor transmise de căpuşe, 
Săptămâna Europeană a Vaccinărilor, Ziua Europeană Împotriva Obezităţii, Ziua Mondială 
Fără Fumat, Ziua Internaţională Împotriva Abuzului de Droguri şi a Traficului Ilicit, Ziua 
Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei, caniculă, Ziua Mondială a Contracepţiei, 
intoxicaţiile cu ciuperci, vaccinarea antipoliomielită, Ziua Mondială a Diabetului Zaharat, 
Ziua Naţională fără Tutun, Ziua Mondială Anti-SIDA) 

- 5 emisiuni TV la posturi locale (prevenirea şi combaterea obezităţii, intoxicaţiile cu ciuperci 
(2); intoxicaţiile cu monixid de carbon; virozele respiratorii şi gripa) 

- 50 ore de educaţie pentru sănătate (10: Fumat, 4: Alcool, drog; 3: Igiena, 13: Alimentaţia, 
20: Educaţie sexuală) 

- 16 ore de educaţie pentru sănătate (4: Fumatul; 4: Alcool, drog; 8: Igiena) la Centrul de 
Plasament Diana 

- 7 cursuri (a câte 3 ore) pentru mediatori sanitari romi şi asistenţi sociali (Alcoolul), 
(Fumatul; Obezitatea), (Drogurile; Primul ajutor),  (Alimentaţia I.-III.; Aparatul digestiv: 
anatomie, fiziologie, patologie, inclusiv diabetul zaharat) 

- emiterea adeverinţelor de participare la cursurile din anul 2013, pentru mediatorii sanitari 
romi 

- participare la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva 
Tuberculozei, la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare 
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- elaborarea unui material informativ-educativ referitor la alergiile alimentare, la solicitarea 
unei şcoli 

- elaborarea unui material informativ-educativ referitor la alergia la praf, la solicitarea unei 
şcoli 

- distribuire de chestionare referitoare la vaccinare şi rezolvarea chestionarelor, pentru un 
profesor de biologie, în cadrul Săptămânii Imunizărilor 

- întocmirea planului antidrog 2014-2016, la solicitarea CEPCA, în vederea colaborării 
- pregătirea pt. tipărire şi tipărirea broşurii Dinţii noştri (lb. română 850 buc., lb. maghiară 

500 buc.) 
- pregătirea unui material referitor la Ziua Asistentului, la solicitarea conducerii 
- elaborarea unui material informativ-educativ despre aspectele medicale privind Ambrosia 

artemisiifolia (iarba pârloagelor), la solicitarea conducerii 
- traducerea din engleză a chestionarelor referitoare la infecţia Ebola (pentru călători care vin 

din ţările atinse de epidemie), la solicitarea conducerii DSP 
- pregătirea materialului pentru broşura despre virozele respiratorii 
- realizarea pixurilor antifumat (1350 buc.) 
- participare la şedinţele (5) organizate de Asociaţia Stea – activitate în cadrul Grupului de 

lucru intersectorial pentru prevenirea şi combaterea excluziunii sociale a persoanelor 
vulnerabile din Satu Mare (GIPEX) (lansarea proiectului, constituirea şi iniţierea activităţii 
GIPEX, elaborarea acordului de parteneriat, şedinţe de lucru) 

- participare la şedinţa de pregătire şi la exerciţiul pentru antrenarea structurilor de intervenţie 
pentru localizarea şi stingerea unui incediu la S.C. SAM Mills srl. Botiz 

- 94 consilieri (referitoare la: viroze respiratorii (4), obezitate (11), fumat (14), spondiloză (6), 
sarcină (2), tumori (26), lambliază, parazitoze intestinale (3), preparate farmaceutice pt. 
îmbunătăţirea vederii, eubiotice, echinococoză (3), trichineloză, diabet zaharat (3), 
osteoporoză (4), vitiligo, căpuşe (4), îngrijirea sugarului, litiază biliară, cefalee, întărirea 
imunităţii, hipertensiune arterială (3), varicela (2)) 

- discuţii cu un reprezentant al Inspectoratului Şcolar despre ajutarea comunităţilor de romi 
- participare la şedinţa de lansare a proiectului organizaţiei Caritas pt. ajutarea comunităţilor 

de romi 
- Colectarea (parţială) raportărilor de activitate ale unor unităţi de învăţământ (şcoli şi 

grădiniţe) la care s-au derulat microproiecte în cadrul proiectului „Creşterea accesului la 
servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România. 
Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România” 

- prezentarea activităţii de promovare a sănătăţii şi discuţii cu o studentă la facultatea de 
sănătate publică din Danemarca 

- participare la Zilele Urologiei Sătmărene (2 zile) 
- participare la un seminar privind îmbunătăţirea vederii prin exerciţii 
- participare la sesiunea ştiinţifică Zilele Medicale Sătmărene (3 zile) 
- participare la simpozionul organizat de Episcopia Romano-Catolică, în vederea colaborării 

între medici şi persoane care acordă îngrijiri medicale, asistenţă socială, reabilitare pentru 
copii şi adulţi, consiliere psihologică 

- colectarea şi transmiterea pentru centralizare a tuturor apariţiilor mass media referitoare la 
videoconferinţele privind reorganizarea în sistemul sanitar (4 săptămâni) 

- tehnoredactarea unor materiale la solicitarea colegilor (2) 
- participare la şedinţele (12) Consiliului de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie  



 22

- participare la şedinţe (2) de Incluziune socială 
- participare la şedinţe (2) de Dialog social 
- participare la şedinţa organizată de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Satu 

Mare, despre şansele de egalitate între femei şi bărbaţi 
- participare, în comisia de examen, la un examen pentru ocupare de post de asistentă 
- participare, în comisia de examen, la un examen pentru ocupare de post de medic 

pneumoftiziolog, la Carei 
- participare, în comisia de examen, la un examen pentru ocupare de post de medic 

stomatolog la un cabinet şcolar de stomatologie 
- distribuire de materiale informative de educaţie pentru sănătate (hepatitele, toxiinfecţiile 

alimentare, boala diareică acută etc.) pentru Secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Satu Mare 

- distribuire de materiale informative şi promoţionale (pixuri antifumat) cu ocazia Zilei 
Naţionale fără Tutun) 

- distribuire de materiale informative de educaţie pentru sănătate pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie 

- distribuire de materiale informative de educaţie pentru sănătate 
- distribuire de materiale informative de educaţie pentru sănătate 
 
 
 
CONTROL IN SANATATE PUBLICA 
 
 

Acţiuni de control: 
a) Actiune de control pentru veificarea normelor de igiena in colectivitatile de copii si tineri 
- Actiune de control privind modul de functionare a taberelor de odihna pentru copii si tineret 
b)  - Actiuni de control in domeniul alimentatiei  
- Actiuni vizand aditivii alimentari  
- Actiuni de control vizand materialul in contact cu alimentul 
- Actiuni de control in unitatile de industrie alimentara si de productie privind controlul 
materiei prime si finite precum si respectarea  standardelor si a procesului tehnologic. 
- actiuni de control in unitati turistice, unitati de alimentatie publica, depozite, unitati de 
desfacere, privind conditiile de igiena si de pastrare a produselor alimentare si a conditiilor 
de cazare in unitati turistice 
- actiuni de control in cantine si restaurante privind depozitarea, materia prima, modul de 
preparare si pastrare precum si servirea consumatorilor 
c) Actiuni de control in mediul de munca pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale la 
toate categoriile de personal si imbunatatirea mediului de munca 
d) Actiuni de control privind respectarea regulilor de igiena in unitatile sanitare cu exceptia 
spitalelor 
e) Actiuni de control in unitati sanitare cu paturi 
f) Actiuni de control privind respectarea regulilor de igiena in unitatile de desfacere produse 
cosmetice 
g) Actiuni de control privind mediul de viata al populatiei 
    - verificarea conditiilor in care se efectueaza colectarea, transportul, depozitarea 
gunoiuluimenajer, 
   - verificarea unitatilor prestatatoare de servicii in domeniul intretinerii corporale 
  - verificarea unitatilor prestatatoare de servicii in domeniul D.D.D 

 
 
a) Nr.controale: 166    
   
 
 
 
b) Nr. controale: 719     
 
 
 
 
 
 
c) Nr. controale:     
134 
 
d) Nr. controale:     
 209 
e) Nr. controale:     
 12 
f) Nr. controale:     
110 
 g) Nr. controale:     
 238 
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h) Actiuni de control a conditiilor igienico-sanitare privind furnizarea de servicii in 
domeniul apei potabile 
i) Actiuni de control privind respectarea normelor specifice de utilizare a 
dispozitivelor medicale 
j) Actiuni de control privind respectarea normelor igienico-sanitare in unitati 
farmaceutice( farmacoo cu circuit deschis, depozite farmaceutice, drogherii) 
 
Actiuni tematice de control: 
 
 
a) Actiune tematica de control a laboratoarelor de analize medicale  
b) Actiune de control pentru verificarea produselor biocide 
c) Actiune de control privind conditiile de functionare a cabinetelor de medicina de 
familie si de specialitate 
d) Actiune tematica de control in unitatile acreditate pentru desfasurarea activitatii de 
transplant si cabinetele de medicina dentara 
e) Actiune tematica de control privind suplimentele alimentare si produsele cu adaus 
de vitamine si minerale 
f) Actiune tematica de control in unitatile de turism 
g) Actiune tematica de control pentru verificarea conformitatii apelor de imbaiere 
h) Actiune tematica de control a produselor de protectie solara 
i) Actiune tematica de control a unitatilor de catering si mijloacelor de transport 
produse alimentare 
j) Actiune tematica de control privind materialele in contact cu alimentul 
k) Actiune tematica de control privind conformitatea alimentelor cu destinatie 
nutritionala speciala 
 

h) Nr. controale:     
 566 
i) Nr. controale:     
0 
j) Nr. controale:     
179 
 
 
a) Nr. actiuni: 1 
 
b) Nr. actiuni: 10 
 
c) Nr. actiuni: 5 
 
d) Nr. actiuni: 2 
 
e) Nr. actiuni:  4 
     
f) Nr. actiuni: 2 
 
g) Nr. actiuni: 2 
   
h) Nr. actiuni: 0 
     
i) Nr. actiuni: 5 
      
j) Nr. actiuni: 1 
      
k) Nr. actiuni  3 

 
l) Actiune tematica de control in unitatile de transfuzii 
 
m) Actiune tematica de control pentru respectarea prevederilor legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea si combaterea consumului produselor din tutun 
 
n) Actiune tematica de control in unitatile de alimentatie publica colectiva si catering 
 
o) Actiune tematica de control pentru verificarea normelor de igeina si sanatate 
publica in cabinetele de infrumusetare 
 
 
 
Activităţi de înregistrare şi expertizare sanitară a obiectivelor declarate la Biroul 
Avize-Autorizaţii al ASF conf. reglem. în vigoare 

 
l) Nr. actiuni 2 
      
m) Nr. actiuni: 3 
      
 
n) Nr. actiuni: 2 
    
o) Nr. actiuni: 3 
      
Nr.ASSP eliberate: 
283 
Nr. ASF 
eliberate:194 
Nr.FEADR 
eliberate:140 
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Activităţi în domeniul supravegherii sănătăţii publice 
 

Obiective Activităţi Indicatori 
Nr. actiuni 

/an 
Grad de 
realizare 

 
 
Standardizarea metodelor de 
supraveghere clinico-
epidemiologice şi 
implementarea strategiei de 
control în conformitate cu 
legislaţia în vigoare Legea nr. 
97/2006 şi Ord.MS nr. 
916/2006 

Activităţi de evaluare a condiţiilor igienico-sanitare şi a 
respectării regulilor de igienă în toate tipurile de unităţi 
sanitare (unităţi sanitare cu paturi, CMI, ambulatorii de 
specialitate, laboratoare, medico-sociale) în vederea 
reducerii riscului epidemiologic specific şi al 
morbidităţii/mortalităţii prin infecţie nosocomială 

 
90% 

Activităţi de evaluare a gestionării deşeurilor 
periculoase rezultate în urma activităţilor medicale 
prestate 

100% 

Acţiuni de verificare a respectării managementului 
accidentelor postexpunere la sânge şi alte produse 
biologice pentru personalul medico-sanitar 

90% 

Identificarea circulaţiei germenilor la nivelul unităţilor 
sanitare, rezistenţa la substantele dezinfectante 
respectiv la antibiotice 

85% 

Asigurarea unei acoperiri 
vaccinale de minim 96% 
pentru toate vaccinurile 
prevăzute în PNI  

Activităţi de evaluare a condiţiilor de păstrare a 
vaccinurilor, modul de administrare, înregistrarea şi 
raportarea  efectuării vaccinărilor de către personalul 
medical în teritoriu conform PNI 

100% 

 
Respectarea legislaţiei sanitare 
de către agenţii economici într-
un procent de 95% jud. Satu 
Mare 

Activităţi de evaluare igienico-sanitară  în domeniul 
alimentului, suplimentele alimentare, apele minerale 
îmbuteliate, materialul în contact cu alimentul 

80% 

Activităţi de evaluare igienico-sanitară  în unităţile de 
industrie alimentară şi de producţie privind respectarea 
standardelor şi a procesului tehnologic  

 
90% 

Activităţi de evaluare igienico-sanitară   în unităţi de 
desfacere, depozitare, alimentaţie publică, unităţi 
turistice, privind condiţiile de igienă şi păstrare a 
produselor alimentare 

90% 

Activităţi de evaluare igienico-sanitară  la producătorii 
şi furnizorii de apă potabilă 

90% 

Activităţi de evaluare igienico-sanitară în unităţi de 
înfrumuseţare şi întreţinere corporală   

90% 

Verificarea condiţiilor igienico-sanitare şi a respectării 
normelor sanitare în unităţile de agrement 

85% 

Activităţi de evaluare privind respectarea normelor de 
igienă şi sănătate publică în colectivităţile de copii şi 
tineri 

95% 
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Activităţi de evaluare privind modul de funcţionare a 
taberelor de odihnă pentru copii şi tineri 

90% 

Supravegherea bolilor 
transmisibile în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, ţintele 
Europene şi ale Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii 

Activităţi de vaccinare a grupelor la risc de îmbolnăvire 
de transmitere a unor boli 

90% 

Vaccinarea antigripală a populaţiei conform 
recomandărilor OMS 

 
9.198 

vaccinati 
70% 

Verificarea modului de aplicare a reglementărilor 
legale privind supravegherea şi declararea bolilor 
transmisibile 

95% 

Supravegherea bolilor transmisibile considerate 
priorităţi locale (leptospiroza, trichineloza, angină 
streptococică) 

 
95% 

Asigurarea sistemului 
informaţional şi informatic 
pentru o bună coordonare 
tehnică la nivel local, regional 
şi naţional 

Activităţi de informare, educare şi comunicare cu 
privire la activităţile profilactice în cadrul Programului 
Naţional de oncologie, sănătate mintală, diabet zaharat 

95% 

Realizarea de activităţi în parteneriat către instituţii 
publice sau ONG 

95% 

 
Creşterea accesului şi calităţii 
serviciilor specifice de sănătate 
a  
Populaţiei şi a categoriilor 
vulnerabile 

Procurarea şi distribuirea de contraceptive 80 % 
Asigurarea imunoglobulinelor specifice, vaccinarea 
anti D a lauzelor cu Rh negativ 

75 % 

Procurare şi distribuţie preparatelor de fier la gravidă 95 % 
Procurare şi distribuţie preparatelor de fier la sugari 95 % 
Procurare şi distribuţie profilactică a vitaminei D 
populaţiei ţintă, copii până la vârsta de 18 luni 

95% 

Procurare şi distribuţie de lapte praf la copii cu vârstă 
cuprinsă între 0-12 luni  

50% 

Asigurarea produselor pentru investigaţia paraclinică şi 
monitorizarea paraclinică pentru afecţiuni cronice la 
copii (astm bronşic) 

95 % 

Asigurarea accesului la 
investigaţii şi tratament în 
străinătate pentru afecţiunile 
care nu pot fi tratate în ţară 

Derularea de activităţi specifice pentru întocmirea 
documentelor medicale şi obţinerea în cel mai scurt 
timp a ofertelor necesare selecţiei pentru trimiterea 
către MS a informaţiilor în scopul acordării 
cuantumului financiar necesar 

2 dosare 
 

90 % 

 
 
Rezultate aşteptate: 

– realizarea activităţilor de evaluare pe toate domeniile de activitate în mod unitar la 
nivelul judeţului prin cunoaşterea legislaţiei sanitare în integralitate şi respectarea 
protocoalelor elaborate la nivel DSP; 

–  ierarhizarea acţiunilor evaluare şi supraveghere sanitară prin analiza riscurilor pentru 
sănătate cuantificate în urma catagrafierii unităţilor avizate, autorizate sanitar; 

– întocmirea cu mare acurateţe a documentelor specifice activităţilor desfăşurate în teren; 
– creşterea eficienţei şi calităţii actului medical 
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– creşterea calităţii serviciilor (hotelier, alimentaţie) în unităţile sanitare cu paturi; 
– creşterea accesibilităţii populaţiei generale şi în deosebi a grupelor populaţionale la risc 
şi vulnerabile la servici medicale profilactice, curative şi educaţionale; 

– resurse instituţionale şi umane apte pentru intervenţie rapidă în situaţii de risc pentru 
sănătatea publică; 

– instituirea/impunerea măsurilor de eliminare sau diminuare a riscurilor pentru sănătate; 
– reducerea evenimentelor de sănătate publică de tip epidemie, intoxicaţii, accidente prin 

activităţi susţinute de educaţie pentru sănătate. 
 

         
Activităţi de control în sănătate publică 
 
 

Obiective Activităţi Indicatori 
Nr. 

controale/an 
Grad 

remediere 
deficienţe 

 
 
 
Respectarea legislaţiei 
sanitare în domeniul 
alimentului de către agenţii 
economici într-un procent 
de 90%  

Acţiuni de control vizând aditivii alimentari, alimentele 
cu destinaţie nutriţională specială, suplimentele 
alimentare, apele minerale îmbuteliate, materialul în 
contact cu alimentul 

 
 
 
 

90% 
 

Acţiuni de control în unităţile de industrie alimentară şi 
de producţie privind respectarea standardelor şi a 
procesului tehnologic  
Acţiuni de control în unităţi de desfacere, depozitare, 
alimentaţie publică, unităţi turistice privind condiţiile de 
igienă şi păstrare a produselor alimentare 
Acţiuni de control în unităţi de alimentaţie colectivă şi 
unităţi de tip catering privind depozitarea, prepararea, 
păstrarea alimentuluiu servit consumatorilor 

85% 

Scăderea riscului de 
îmbolnăvire prin consum 
de apă potabilă, producerea 
şi tratarea în sisteme 
centrale de aprovizionare 
cu apă potabilă a populaţiei 
în jud. Satu Mare 

Acţiuni de control a condiţiilor igienico-sanitare la 
producătorii şi furnizorii de apă potabilă 

 
 

100% 

Verificarea calităţii apei potabile atât la producător cât şi 
în reţelele de distribuţie a acesteia 

Controlul modului de 
gestionare a deşeurilor 
solide menajere şi a celor 
cu risc infecţios (colectare, 
transport, neutralizare) 
precum şi a apelor uzate 
fecaloid menajere  

Verificarea condiţiilor în care se efectuează colectarea, 
transportul, depozitarea, prelucrarea gunoiului menajer şi 
a celui cu risc infecţios de la producător până la unităţile 
de neutralizare a acestuia 

90% 

Verificarea condiţiilor igienico-sanitare a furnizorilor de 
servicii din domeniul prelucrării apelor uzate  

95% 
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Reducerea riscului de 
îmbolnăvire prin servicii 
prestate în saloanele de 
înfrumuseţare ţi întreţinere 
corporală 

Controlul respectării normelor de igienă pentru 
cabinetele de înfrumuseţare şi întreţinere corporală 

90% 

Controlul gestionării deşeurilor periculoase rezultate în 
urma activităţii prestate 

90% 

Reducerea riscului de 
îmbolnăvire a populaţiei 
prin serviciile prestate în 
zonele naturale de îmbăiere 
respectiv zone de agrement 
( ştranduri, bazine de înot, 
piscine) 

Verificarea calităţii apei folosite în scopuri de recreere în 
vederea încadrării în parametrii fizico-chimici şi 
microbiologici prevăzuţi de legislaţia sanitară în vigoare 

85% 

Verificarea condiţiilor igienico-sanitare şi a respectării 
normelor în unităţile de agrement 

 
85% 

Obtinerea autorizaţiei 
sanitare de funcţionare de 
către unităţile de 
învăţământ în proporţie de 
90 % prin respectarea 
normelor igienico-sanitare 
în vigoare şi prevenirea 
apariţiei unor focare 
epidemice în colectivităţile 
de copii 

Controlul privind respectarea normelor de igienă şi 
sănătate publică în colectivităţile de copii şi tineri 

 
95% 

 

Controlul privind modul de funcţionare a taberelor de 
odihnă pentru copii şi tineri 

95% 

Creşterea calităţii 
serviciilor de asistenţă 
medicală în toate 
categoriile de unităţi 
sanitare şi reducerea 
morbidităţii prin boli 
infecto-contagioase, 
precum şi asigurarea unei 
acoperiri vaccinale de 
minim 95% la toate 
categoriile de vaccinuri 

 
 
 
Acţiuni de control al condiţiilor igienico-sanitare şi a 
respectării regulilor de igienă în toate tipurile de unităţi 
sanitare (unităţi sanitare cu paturi, CMI, ambulatorii de 
specialitate, laboratoare, medico-sociale) 

 
 
 

90% 

Comercializarea şi 
utilizarea produselor 
cosmetice, conform 
normelor UE în proporţie 
de 100% în jud. Satu Mare 

Verificarea produselor cosmetice supuse comercializării 100% 
Verificarea modului de păstrare a produselor cosmetice 90% 

Respectarea în proporţie de 
100% a comercializării şi 
utilizării biocidelor 
conform normelor 
europene 

Supravegherea pieţei produselor biocide prin controale 
planificate 

100% 

Controlul activităţii DDD 60% 
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Rezultate aşteptate: 
� aplicarea unitară a prevederilor legale în vigoare; 
� realizarea acţiunilor de control  in toate domeniile de activitate în mod unitar la 

nivelul judeţului; 
� resurse instituţionale şi umane apte pentru intervenţie rapidă în situaţii de risc pentru 

sănătatea publică; 
� întocmirea documentelor de control respectând formulare tipizate specifice; 
� ierarhizarea acţiunilor de control prin evaluarea şi analiza riscurilor pentru sănătate; 
� instituirea/impunerea măsurilor de eliminare sau diminuare a riscurilor pentru 

sănătate; 
� armonizarea condiţiilor de raportare a statisticilor privind rezultatele acţiunilor de 

inspecţie anuale la directivele şi regulamentele europene 
 
 
Analiza SWOT a structurii de supraveghere în sănătate publică 
 
Puncte tari     
   

Puncte slabe 

Pregatirea profesională a personalului 
              

Lipsa ghidurilor de control 

Disponibilitatea de a se desfăşura activităţi  în 
funcţie de situaţie epidemiologice la risc       
  

Lipsă mijloace de transport 

Acces la mijloace de informare  Lipsa unei baze de date complete si corecte   
                  
                                   

Legislaţie sanitară incompletă  şi corelare 
limitată cu legislaţia europeană 
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