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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 județului Satu Mare aparține în proporție de 90% sectorului de climă 
continental moderată (40% ținutului cu climă de câmpie și 50 % ținutului cu climă de dealuri) și 
în proporție de 10 % climei de munte (ținutului climatic al munților mijlocii). 
 Economia judeţului este în principal industrial – agrară. În sectorul industrial predomină 
industria alimentară, textilă şi producţia de mobilier. 
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Structura reţelei sanitare în judetul Satu Mare 
 

Reţeaua de unităţi sanitare publice este compusă din: cabinete medicale de familie, 
cabinete medicale dentare, ambulatorii integrate cu medicină 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 număr de 183 din care 102  în mediul urban şi 81 
în mediul rural şi deservesc în medie 2000 de locuitori/cabinet.  
 Cabinetele medicale de stomatologie sunt în număr de 227 din care 193 în mediul urban 
şi 34 în mediul rural. 
 Cabinetele medicale de specialitate sunt în număr de 256 din care 252 în mediul urban şi 
4 în mediul rural. 
 Laboratoare clinice sunt în număr de 17 în mediul urban, 1 în mediul rural, de asemenea 
3 laboratoare de radiologie în mediul urban. 
 În judeţul Satu Mare funcţionează 160 farmacii în sectorul privat din care  84 în mediul 
urban şi 76  în mediul rural. 
 Cabinetele medicale şcolare sunt în număr de 16, din care 14 în mediul urban şi 2 în 
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 Primăria Orașului Carei și Negrești Oaș. 

Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească se asigură 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 20 centre de 
permanenţă 11 in mediul rural și 9 în mediul urban.    
 
 

  Funcţionează un număr de 20 de Centre de Permanenţă: 
     
 

     1. CENTRU DE PERMANENŢĂ TURT 
      Centru de permanență fix, cu sediul în Turț str.Pța Eroilor  nr.15/a 

 2. CENTRU DE PERMANENŢĂ  SUPUR  
 Centru de permanență fix, cu sediul Supuru de Jos,str Gării nr.6, 

        3. CENTRU DE PERMANENŢĂ  CALINESTI 
 Centru de permanență fix, cu sediul în Călinești Oaș, str.Principală nr.440, 

4. CENTRU DE PERMANENŢĂ VALEA VINULUI  
   Centru de permanență fix, cu sediul în Valea Vinului str,Principală nr. 11, 

    5. CENTRU DE PERMANENŢĂ ARDUD 
Centru de permanență fix, cu sediul în Ardud str.Ardudul Mic nr.16, 

    6. CENTRU DE PERMANENŢĂ TEREBESTI 
Centru de permanență fix, cu sediul în Terebești str.Principală 180, 
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    7. CENTRU DE PERMANENŢĂ MEDIESU AURIT 
Centru de permanență fix, cu sediul în Medieșu Aurit, str. Principală nr.538, 

8. CENTRU DE PERMANENŢĂ POMI 
   Centru de permanență fix, cu sediul în Pomi nr 124 

9. CENTRU DE PERMANENŢĂ WEST MEDICA CARITAS  
Centru de permanență fix, cu sediul în Satu Mare, str.Drumul Careiului nr.3 

    10. CENTRU DE PERMANENŢĂ  KORALL- DR. ANDO – DR. HOLOBU ȚIU 
Centru de permanență fix, cu sediul în Satu mare, str.P-ța Eoii Revoluției nr.23  

    11. CENTRU DE PERMANENŢĂ BEGONIEI –DR. BUMBULUT  
Centru de permanență fix, cu sediul în Satu Mare, str.Begoniei nr.1/42 

 12. CENTRU DE PERMANENŢĂ DR. RAȚIU – CLINICA SFÂNTUL ANTON 
Centru de permanență fix, cu sediul în Satu Mare str. Aurel Vlaicu nr.8 

    13. CENTRU DE PERMANENŢĂ DR. DRAGOȘ DOINA – DR. BOTEZAN  
Centru de permanență fix, cu sediul în Satu Mare, str.Bobocului bl UK nr.30 

    14. CENTRU DE PERMANENŢĂ SCM DR. COICA DOREL COSTEL 
Centru de permanență fix, cu sediul în Satu Mare,str.Lucian Blaga CU 8 

  15. CENTRU DE PERMANENŢĂ DR.BARTHA 
Centru de permanență fix, cu sediul în Satu Mare, str.Ioan  Slavici    nr.8 

        16. CENTRU DE PERMANENŢĂ HUMANITAS – DR.PECZ  
Centru de permanență fix, cu sediul în Carei, str.Calea 25 Octombrie nr.71 

 17. CENTRU DE PERMANENŢĂ LIVADA – DR. KERTESZ  
Centru de permanență fix, cu sediul în Livada, str.Victoriei nr.76 

 18. CENTRU DE PERMANENŢĂ MICULA– DR. MAKKAI  
Centru de permanență fix, cu sediul în Micula str. Principală nr.79 

 19.  CENTRU DE PERMANENŢĂ POIANA CODRULUI – DR. BONTA 
Centru de permanență fix, cu sediul în Poiana Codrului   nr.163 

 20. CENTRU DE PERMANENŢĂ FLORA 
Centru de permanență fix, cu sediul in Satu Mare str.Trotusului nr.3. 

 
 
 
 

Elemente de analiă a stării de sănătate a populaţiei judeţului 
 

Populaţia judeţului Satu Mare la 01.01.2016 este de 390.639. Locuitorii din mediul 
urban sunt în număr de 188.260, iar din mediul rural 202.379.  
 

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

pe termen lung şi mediu. În judeţul Satu Mare indicatorul înregistrează valori apropiate de 
media națională. 

Nr. Populație 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
TOTAL 363.488 329.079 344.360 344.360 390.907 390.639 
URBAN 171.781 145.949 157.025 157.025 188.698 188.260 
RURAL 191.707 183.130 187.335 187.335 202.209 202.379 
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Născuţii vii la 1.000 locuitori 
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Mortalitatea generală 
Principalele grupe de cauze medicale de moarte 
 
-la 100.000 locuitori- 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ROMÂNIA 8,7 9,0 9,3 8,8 8,4  
SATU MARE 8,7 8,8 9,6 9,1 8,3 8,9 

 Satu Mare  
2014 

Satu Mare 
2015 

Satu Mare 
2016 

Pe ţară 2015 

Bolile aparatului 
circulator 

696,4 636,5 572,9 691,7 

Tumori  277,6 244,6 239,8 230,6 
Bolile aparatului digestiv 60,1 67,0 71,2 64,6 
Traumatisme, otrăviri 51,4 48,4 42,7 43,7 
Tuberculoza 7,0 4,8 4,6 4,7 
Diabet şi alte boli de 
nutri ţie 

1,2 0,8 2,5 12,5 



 5

 

691,7 636,5

230,6 244,6

64,6 67
43,7 48,4

4,7 4,8 12,5 0,8

0

100

200

300

400

500

600

700

Aparat circular
Tumori

Aparat digestiv

Tuberculoza
Diabet România

Satu Mare

 
 
 Din analiza indicatorilor de morbiditate şi mortalitate reiese incidenţa peste media pe 
ţară tuberculoză, tumori, traumatisme şi otrăviri 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 dispensarizați corespunzător. 
 
 
 
Mortalitatea infantil ă 
 
-Decedați sub un an la 1000 născuți vii- 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ROMANIA 8,7 9,0 9,3 8,8 8,4  
SATU MARE 8,7 8,8 9,6 9,1 8,3 6,5 
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Din analiza indicatorilor demografici pe anul 2016 reiese că indicele de mortalitate 

infantilă este în scădere, comparativ cu media naţională. Se constată însă în analiza deceselor la 
grupa de vârstă 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 
2014 

Satu Mare 
2015 

Satu Mare 
2016 

Pe ţară 
2015 

Tuberculoza 71,4 69,1 62,2 60,4 
Tumori 334,5 281,4 264,4 449,7 
Diabet şi alte boli de nutriţie 2978,8 3488,0 2017,7 2868,6 
Bolile aparatului circulator 4683,8 5391,3 2835,1 4744,5 
Bolile aparatului digestiv 5568,3 7194,3 4786,0 8365,3 
Traumatisme, otrăviri 1733,0 1785,6 1123,2 1405,4 

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

diabet şi alte boli de nutriţie, bolile aparatului circulator, tuberculoză, traumatisme, otrăviri. La 
bolile aparatului digestiv valorile indicatorilor rămân sub nivelul indiciatorului național. 
 
 
Evoluţia principalelor boli-infec ţioase 
 
 În 2016 principalii indicatori epidemiologici de monitorizare şi evaluare a bolilor 
transmisibile în judeţul Satu Mare incidenţa bolilor infecţioase este peste media pe ţară la 
tubercoloză. 
 
   -la 100.000 locuitori- 

 Satu Mare  
2014 

Satu Mare 
2015 

Satu Mare 
2016 

Pe ţară 
2015 

Tuberculoză 71,4 69,1 62,2 60,4 
Leptospiroză 0,5 0,3 0,5 0,2 
Trichineloză 1,3 0,8 2,5 0,4 
Salmoneloze 3,5 1,3 0,5 7,7 
Scarlatină 1,2 9,1 0,5 12,4 
Varicelă 50,8 112,1 14,5 204,0 
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Incidenţa principalelor boli infecțioase 
 
 

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%.      
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Activitatea  Compartimentului RUNOS 
 
 
 

În cursul anului 2016 Compartimentul RUNOS al Direcţiei de Sănătate Publică a 
Judeţului Satu Mare cu o structură a personalului  de posturi din care:  34 de funcţii publice şi 
31 funcţii contractuale, 8 posturi vacante functionari publici, 1post vacant functii contractuale si 
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, pentru activitati 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; 

- s-au făcut înscrieri în 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 s-a transmis Ministerului Sănătăţii documentaţia necesară în vederea 
elaborării planului anual de ocupare a funcţiilor publice generale; 

- s-a elaborat şi s-a 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 declaraţiilor aferente salariilor lunare; 
- eliberarea de adeverinţe pentru personalul angajat; 
- eliberarea de adeverinţe în vederea pensionării a persoanelor fost angajate; 
- întocmirea şi depunerea la MS pentru aprobare a statelor de funcţii; 
- atribuirea de cod parafă la solicitare; 
- aplicarea OU 70/2014 /salarizare; 
- aplicarea Ordonanţei 83/2014/ salarizare; 
- aplicarea Legii 293/2015/salarizare;  
- organizarea de concursuri/examene atât pentru funcţii publice cât şi pentru personal 

contractual; 
- organizarea de concursuri/examene de promovare în grad imediat superior funcţiei 

deţinute; 
- asigurarea participării la cursuri de perfecţionare a angajaţilor. 
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Activitatea  Compartimentului Juridic 
 
 

Serviciul juridic funcţionează în subordinea directă a Direcției de Sănătate Publică a 
Județului Satu Mare conform Ordinului MS nr. 1078/2010  privind aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică 
judeţene. 

Atribuțiile Compartimentului juridic sunt stabilite conform Ordinului MS nr. 1078/2010  
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale 
direcţiilor de sănătate publică judeţene. 

 
 In anul 2016 atribuțiile consilierului juridic din cadrul Compartimentului juridic au fost 
următoarele : 
     - avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei 
juridice, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice; 
    - participă la negocierea şi încheierea contractelor; 
    - redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunţă 
la pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii direcţiei de sănătate publică; 
    - reprezintă şi apără interesele direcţiei de sănătate publică în faţa organelor administraţiei de 
stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul 
oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea direcţiei de sănătate 
publică; 
    - reprezintă şi apără interesele Ministerului Sănătăţii în faţa organelor administraţiei de stat, a 
instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei 
proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea Ministerului Sănătăţii; 
    - participă la negocierea de înţelegeri internaţionale privind domeniul de activitate în care 
funcţionează sau, după caz, avizează asemenea înţelegeri; 
    - se preocupă de obţinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul adjunct economic în 
vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar 
pentru realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită competent; 
    - urmăreşte, semnalează şi transmite organelor de conducere şi serviciilor interesate noile acte 
normative apărute şi atribuţiile ce le revin din acestea; 
    - contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii publice 
şi private a statului aflate în administrarea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, a structurilor din subordine, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor 
materiale şi financiare din patrimoniu; 
    - semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, 
când este cazul, face propuneri corespunzătoare; 
    - analizează modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii 
unităţilor şi cauzele care generează prejudicii aduse avutului public sau infracţiuni; 
    - întocmeşte constatări şi propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi 
disciplinei, prevenirea încălcării legilor şi a oricăror altor abateri; 
    - realizează evidenţa 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 direcţiei de sănătate publică şi a unităţilor subordonate; 
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    - asigură consultanţă juridică tuturor compartimentelor direcţiei, precum şi serviciilor sanitare 
publice din subordine; 
    - îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic. 

 
 Sinteza activităţii pe anul 2016 
 

 Activitatea de reprezentare: 
 
- Reprezentarea intereselor unităţii în instanţă avand ca obiect : 

� contestaţii procese verbale -5 
� litigii de muncă -1 
� litigii civile -10 

 
  În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 pe rolul instanţelor de judecată au fost 19 cauze din 
care: 

 - Judecătorie :  5 
-  Tribunal:  11 
-  Curtea de Apel:  3 

 
  Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată se desfăşoară pe două planuri, 
există atât procese în care avem calitatea de pârât cât şi procese în care avem calitatea de 
reclamant. Acţiunile formulate au la bază referatele şi documentele diferitelor compartimente 
ale instituţiei şi au drept scop promovarea litigiilor pentru apărarea intereselor instituţiei şi 
restabilirea legalităţii. 
 

 În calitate de reclamat acţiunile în instanță au drept scop contestarea proceselor verbale 
de constatare a contravențiilor în cazul încălcării normelor sanitare în vigoare de către petenți. 

 
Pe rolul instanţelor de judecată au fost în perioada 01.01.2016- 31.12.2016 – au avut loc 

4 litigii, având drept obiect plângeri contravenţionale. Aceste litigii sunt provocate de petenţii 
nemulţumiţi de procesele-verbale de constatare a contravenţiei încheiate de către inspectorii 
instituţiei noastre şi care formulează contestaţie împotriva acestor procese-verbale.  

 
Serviciul Juridic a formulat întâmpinări prin care a solicitat să fie avută în vedere buna 

credinţă în respectarea cadrului legislative și apărarea intereselor instituției noastre. 
 
Pentru anul 2016 obiectivul principal constă în ridicarea nivelului profesional prin 

îmbogăţirea cunoştinţelor, perfecţionare şi o mai bună adaptare la schimbările legislative. Se va 
urmări de asemenea prezentarea competentă în faţa instanţelor de judecată şi asigurarea 
reprezentării instituţiei la toate procesele. 
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Analiza execuţiei cheltuielilor bugetului de stat 
 
 
    Direcția de Sănătate Publică Județeană Satu Mare serviciul public descentralizat, 
reprezentând Direcția de Sănătate Publică la nivel local  la data de 31.12.2016. 
 
Nr. 
crt. 

Denumire      
 instituție  

Cod 
fiscal  

Personal 
angajat 
31.12.2016 

Populație 
deservită 

1. S D.S.P. SATU MARE 3896593 56 390.639 
 
 
 

ANALIZA EXECUŢIEI CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT 
RESPECTAREA PREV. BUGETARE 

 
CREDITE DESCHISE 

 
                   Conform  Legii Bugetului de stat pe anul 2016 conform  Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr86/2016  cu  privire  la reflectarea bugetului de stat pe anul 2016,  precum si in 
baza art. 47 si art 54 din legea 500/2002 privind finantarile publice , cu copletarile si 
modificarile . Direcția de Sănătate Publică a județului Satu Mare ia fost alocată  un buget în 
sumă de 26.713.000 lei ,  din care la 31 DECEMBRIE 2016 au fost efectuate plăți în sumă de 
24.106.740  lei, după cum urmează: 
       
                   -  lei - 

 Prevederi 
pe   anul 2016 

Plăți nete la 
31.12.2016 

Indice de utilizare 
% 

Chelt. de personal 2.666.000 2.620.996 98% 

Chelt. materiale 19.842.000 19.677.292 99% 

Transferuri 2.595.000 1.808.452 70% 
Chelt. de capital  -  
TOTAL: 25.103.000 24.106.740 96 % 

 
 
             Direcția de Sănătate Publică Satu Mare s-a preocupat de utilizarea cu eficiență a 
fondurilor alocate numai pentru cheltuielile pentru care există baza legală și sunt strict necesare 
îndeplinirii acțiunilor autorizate prin dispozițiile legale în vigoare. 
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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  în sumă de  2.620.996 lei cu acordarea 
tuturor  sporurilor personalului cuvenit conform legislației în vigoare. 
 

      Nu  s-au aprobat acordarea tichetelor de masă, ore suplimentare, stimulente   pentru 
salariaţii Direcției de Sănătate Publică Satu Mare măsură ce ar mai fi completat veniturile 
salariale. 
 
           - la titlul cheltuieli materiale şi servicii s-au efectuat plăţi  nete în valoare  de  
19.677.292 lei   pentru bunuri și servicii, transferuri  în sumă de 1.808.452 lei .      
                                                                                                             
                                                                                                           - lei – 
 Buget de stat  Prevedere bugetară 

2016 
Plăți 

31.12.2016 

20.31 
Finanțare acțiuni de sănătate din 
cadrul unităților sanitare din 
rețeaua administrației locale   

15.705.000 15.635.329 

20.32 Finanțarea  programelor naționale 
de sănătate 

456.000 456.000 

20.33 
Finanțarea asistenței medicale 
desfășurate în cabinetele medicale  
din unitățile publice locale 

2.878.000 2.835.674 

  Total  19.039.000 18.927.003 
 
20.31 – Finanţarea acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei 
locale  sume ce au fost repartizate la ; 
 
- Spital Judeţean de Urgentă Satu Mare:  13.266.315 lei   
- Spital Orăşenesc Negreşti Oaş:                   507.474 lei 
- Spital de  T.B.C. Satu Mare:                    1.548.467 lei 
- Spital Municipal Carei:                               362.400 lei  
 
 Din sumele finanţate spitalele au restituit suma totală de :  49.327 lei . 
 
- Spital Judeţean de Urgentă Satu Mare:       19.844 lei  
- Spital Orăşenesc Negreşti Oaş:                     4.533 lei 
- Spital de  T.B.C. Satu Mare:                       20.524 lei 
- Spital Municipal Carei:                                 4.427 lei  
 
20.32 - Finanţarea programelor naţionale de sănătate :  456.000 lei a fost finanţat Spitalul 
Judeţean de Urgentă Satu Mare. 
 
20.33 - Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în cabinetele medicale din unităţile publice 
locale,  în suma totală de 2.835.654 lei. 
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         Programe de Sănătate derulate prin D.S.P. Satu Mare :   
          Lei  
 
    I 

Programe de sănătate – 
 Buget de stat chelt.materiale  

Prevederi pe anul 
2016 

Plăți la        
31.12.2016 

IV 1.3 Subpravegherea de sănătate  
femeii și copilului 

162.000 161.992 

V 1. Tratament în străinătate  0 0 

 IMUNIZARE  258.000 239.534 

 Prevenirea , supravegherea si 
tratamentul infectie HIV  

3.000  

 TOTAL 423.000 401.957 

 
 
Realizarea finanţării prin titlul 51 Transferuri- Buget de stat 

 
           Conform  Legii Bugetului de stat pe anul 2016 conform Legea nr. 14/2016 legea 
bugetului de stat privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și art. 47/5 din Legea 
500/2002  privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare la Direcția de 
Sănătate Publică a județului Satu Mare la titlul  38 Transferuri s-au prevăzut :                                                   
      
        - bugetele locale art. 51.01.45 - transferuri către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii 
în anul 2016 a fost aprobat un buget de 318.000 lei,   din care s-au finanțat  plăţi in suma de 
307.452 lei  
        - bugetele locale art. 51.01.22 - transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate s-a 
aprobat un buget în valoare de  2.277.000 lei din care s-a achitat aparatura Spitalului Orăşenesc 
Negreşti Oaş – în suma de 1.501.000 lei. 
             
  În cadrul Acţiunilor pentru sănătate s-au finanţat : 
  Drepturile salariale a  personalului sanitar din cele 16 dispensare şcolare; 

- medici rezidenți 
- cabinet de medicină sportivă 
- servicii planning 
- cabinet medicale L.S.M., T.B.C. 
- unitatea primiri urgență – cheltuieli de personal, bunuri, medicamente și materiale 

sanitare și SMURD 
           Conform Legii  bugetului nr. 339/2015 legea bugetului de stat pe anul 2016, la Venituri 
Proprii din Accize la titlul II BUNURI ȘI SERVICII  s-a abrobat 3.377.000 lei, reprezentând 
programe de sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare din care: 
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  Prevedere 
bugetară 

2016 

Finanţat 
31.12.2016 

Plăţi 
31.12.2016 

20.34 Finanțarea  Acțiuni de sănătate 
ACCIZE  VENITURI PROPRII 

2.390.000 2.390.000 2.390.000 

20.35 Finanțarea programelor 
naționale de sănătate VENITURI 
PROPRII ACCIZE 

987.000 844.178 844.178 

  Total  3.377.000 3.234.178 3.234.178 
 
 
 – Venituri proprii Accize pentru finan țarea programelor de sănătate derulate de unitățile 
sanitare din reteaua adm. publice s-a aprobat suma de 987.000 lei, din care s-au efectuat plăți în 
sumă de 844.178  lei: 
-  Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, suma de 179.560 lei.  
-  Spitalul Județean de Urgență  Satu Mare, suma de  655.635 lei. 
-  Spitalul Municipal Carei, suma de  8.983 lei. 
 
- Venituri proprii Accize pentru finantarea acţiuni de sănătate derulate de către Spitalul 
Județean de Urgență  Satu Mare, în suma de  2.390.000 lei. 
   
   In cadrul programelor de sănătate publică D.S.P. Satu Mare a avut un buget alocat în suma 
de 3.495.000 lei , din care s -au efectuat plăţi in  suma totală de  3.302.730 lei. 
 
 
 

VENITURI ŞI CHELTUIELI ALE SURSELOR EXTRABUGETARE 
La D.S.P.SATU MARE. 

 
 

            Conform Hot. Guv. Nr. 14/2016 privind înfiinţarea de către Ministerul Sănătăţii Publice  
a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, la Titlul I- Cheltuieli de Personal s-a 
aprobat un buget în suma de 97.000 lei,   la titlul II BUNURI SI SERVICII s-a abrobat 409.000 
lei, pentru cheltuieli de capital s a aprobat un buget în suma de 351.000 lei . 
  
           Astfel până la 31 Decembrie 2016 s-au încasat venituri proprii in valoare de  864.749 lei 
din următoarele activităţi. 
 

Din venituri proprii realizate  Direcţia de Sănătate Publică, până la data de 31 
DECEMBRIE  2016 s-au efectuat plăţi în sumă de 476.313  lei pentru: 
  

1. Salarii-  92.747 lei  
2. Cheltuieli de Capital – 86.232 lei  
3. Medicamente si materiale sanitare în valoare de 31.309 lei  
4. Bunuri de natura obiectelor de inventar -  756 lei 
5. Alte cheltuieli 265.269 lei 
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POLITICI CONTABILE 
 
 
   Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare cu sediul în Satu Mare, strada Avram Iancu 
Nr. 16 este o unitate care desfăşoara activitate sănătate publică cu cod CAEN 851 – Activităţi 
referitoare la sănătate umana cu sediul central şi orasul Negreşti Oas. 
   Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli şi 
practici specifice adoptate de personalul specializat la întocmirea şi prezentarea situatiilor 
financiare anuale. 
    Atât conducerea D.S.P. cât şi conducerile din unitătile sanitare din subordine au 
convenit un set de proceduri pentru toate operaţiunile derulate pornind de la întocmirea 
documentelor justificative până la întocmirea prezentelor situaţii financiare  pe  anul 2016. La 
elaborarea politicilor contabile s-au respectat principiile de baza ale contabilităţii de 
angajamente astfel: 
 -conducerea contabilităţii cu ajutorul conturilor prevazute în noul plan de conturi; 
 -analizarea formei de inregistrare, maestrul şah, şi a următoarelor registre principale : 
Registrul Jurnal, Registrul Inventar,Cartea Mare, balanţa de verificare; 
 -evaluarea elementelor prezentate în situatiile financiare în conformitate cu principiile 
contabile generale după regula de evaluare a bunurilor la data intrării în instituţie (la costul de 
achiziţie inclusiv TVA); 
  -evaluarea creanţelor şi datoriile la valoarera lor nominală; 
 - aplicarea principiului contabilităţii pe baza de angajamente potrivit căruia drepturile şi 
obligaţiile sunt recunoscute şi înregistrate în contabilitate în momentul creării acestora şi nu 
atunci când se încaseaza sau se plătesc, dupa caz; 
 -conceperea conturilor de cheltuieli în funcţie de natura şi conţinutul lor economic; 
 -stabilirea conturilor de venituri în funcţie de sursa de provenienţa; 
 -dezvoltarea în analitice a acestor conturi de venituri şi cheltuieli pe noua structura a 
clasificaţiei bugetare aprobate;  
 Contabilitatea decontărilor cu personalul şi a obligaţiilor către buget aferente acestora se 
ţine pe conturi distincte conform planului de conturi separat pentru fiecare obligaţie. 
      S-au efectuat inventarierile lunare la contul ,,casa,, şi ,,bonurile valorice,,. 
   S-a efectuat inventarierea anuala  prin care se certifică realitatea existenţei fizice şi 
contabile a tuturor elementelor de activ şi pasiv reflectate în rezultatul exerciţiului pe anul  
2016. 
  În perioada raportată nu s-au constatat abateri de la disciplina financiară şi nici refuz de 
viza a controlului financiar preventiv propriu.    
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Compartimentul Achiziţii Publice 
 
 

În decursul anului 2016 la compartimentul achiziţii publice s-au derulat activităţi curente 
de achizitii publice de produse, servicii, lucrari, finantate din venituri proprii, buget de stat, 
accize .  

În cadrul compartimentului s-au  întreprins următoarele activităţi: 
- s-a elaborat programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor 

identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de 
atragere a altor fonduri; 

- s-a asigurat activitatea privind pregătirea şi organizarea procedurilor de achizitie publica 
utilizand atat catalogul electronic pentru achizitiile directe cat şi testarea pietei,analiza 
ofertelor primite de la operatorii economici , intocmirea notelor justificative privind 
achizitiile, 

- s-a asigurat finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza notelor justificative prin 
încheierea contractelor de achiziţie publică şi emiterea comenzilor dupa caz; 

- s-au operat modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când 
situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului 
financiar contabil; 

- s-au intocmit contracte subsecvente acordului cadru, pentru furnizarea de carburanti şi 
lapte praf , licitatiile fiind organizate de catre Ministerul Sanatatii ; 

- s-au efectuat achizitii publice din venituri proprii conform listei de investitii aprobate 
prin achizitie directa prin catalog electronic şi achizitie directa la articolul bugetar 
71.01.02 Masini , echipamente şi mijloace de transport dupa cum urmeaza : 

 
- Autoturism  - achizitie directa prin catalog electronic  
- Computer portabil - achizitie directa prin catalog electronic 

 
S-au intocmit documente necesare pentru derularea contractelor de prestări servicii, necesare 

bunei desfăşurări a activităţii de servicii întreţinere; servicii furnizare utilităţi la clădirea DSP 
Satu Mare (energie electrică, gaze) servicii curăţenie, servicii de paza, servicii de incinerare 
deseuri medicale, servicii de mentenanţă aparatura de laborator ,achizitia de servicii de asigurare 
CASCO și RCA pentru parcul auto ,etc. 

S-a procedat la recepţia tuturor bunurilor achiziţionate (mijloace fixe, obiecte de 
inventar, materiale consumabile) pe bază de factură și proces – verbal de receptie , s-a  verificat 
valoarea facturilor din punct de vedere al valorii precum şi specificaţiile de calcul în 
concordanţă cu documentaţia de achiziţie, s-a procedat la intocmirea documentaţiilor de plată a 
produselor și serviciilor prestate (angajamente bugetare, propuneri de angajare a unei cheltuieli, 
ordonanţări de plată,vizare facturi ,etc.) 

S-a asigurat constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice. 
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COMPARTIMENTUL PROGRAME DE SĂNĂTATE 
                   
I. PROGRAMELE NA ȚIONALE DE BOLI TRANSMISIBILE 
 
I. 1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE VACCINARE 
 
Obiectiv: 
 Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi 
prevenite prin vaccinarea: 

1. La vârstele populației prevăzute în Calendarul național de vaccinare; 

2. grupelor populaționale la risc. 

Activit ăți desfasurate:  
1. vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare;  

2. vaccinarea grupelor populaționale la risc. 

Activit ăţi derulate în anul 2016  la nivelul Serviciului de supraveghere şi control al bolilor 
transmisibile: 

- preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central; 
- depozitarea, distribuirea şi, după caz, transportul vaccinurilor către furnizorii de servicii 

medicale; 
- supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi 

utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate; 
- centralizarea la nivel judeţean a necesarului de vaccinuri pe vârste pentru fiecare tip de 

vaccin şi transmiterea acestuia la CNSCBT; 
- asigurarea instruirii 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; 

- verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora în 
condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare şi 
raportare a vaccinărilor; 

- identificarea comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimală, dispunerea şi organizarea 
campaniilor suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanţierilor, prin intermediul 
medicilor de familie şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi al mediatorilor sanitari; 

- asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale 
indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate 

- verificarea şi validarea înregistrarii corecte şi complete a vaccinărilor în RENV; 
- estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice și raportarea datelor la 

CNSCBT 
- participarea la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT şi/sau structurile de specialitate 

de la nivel regional; 
- încheierea contractelor cu medicii de familie și asigurarea decontării vaccinărilor 

efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 386/2015 
- încheierea contractelor cu spitalul în structura căruia funcționează dispensarul teritorial de 

pneumoftiziologie pentru asigurarea vaccinului BCG necesar recuperării la vaccinare, în 
cazul în care DSP decide efecuarea recuperării la BCG în cadrul acestor dispensare; 
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- raportarea lunară a consumului și stocurilor de vaccinuri la INSP, detaliat pe fiecare tip de 
vaccin, conform metodologiei elaborate de DGAMSP și ANPS.  
 

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

- BCG – 2653 
- DTP-a-VPI - Hib –HB- 5059 
- DTP a- VPI – HIB – 863 
- HepB – 2653 
- ROR – 5742 
- VPI- 602 
- dT- 1662 

 
   
Nu s-au inregistrat  reactii adverse postvaccinale. 
S-au vaccinat un numar de 150  copii cu vaccin HepatiticA pediatric şi un numar de 9 de doze 
vaccin Hepatitic B pentru personalul sanitar .   
S-au vaccinat un nr. de 8.500 persoane cu vaccin antigripal. 
 
2. Anchete de evaluare  a acoperirii vaccinale la toti medicii de familie inregistrandu-se   valori 
intre  100% şi 82  % ,cele mai slabe rezultate inregistrindu-se la vaccinarea cu DTP a- VPI-Hib-
HB   
Nu s-au inregistrat reactii adverse postvaccinale. 
 
I. 2. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL BOLILOR 
TRANSMISIBILE PRIORITARE 
    
Obiectiv: 

Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în 
vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora.    
Activit ăţi desfasurate: 

1. supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile;  
2. intervenţia în focar;  
3. coordonarea sistemului de alertă precoce și răspuns rapid. 

 Activit ăţi derulate la nivelul serviciului de epidemiologie din DSP: 
- supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin 

culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în 
conformitate cu prevederile Hotărârii nr.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 transmisibile şi metodologiile specifice de supraveghere 
elaborate de CNSCBT; 

- supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală, sub 
coordonarea  structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică; 

- instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control a focarului de boală transmisibilă, 
inclusiv focare de tuberculoza cu mai mult de 3 cazuri: efectuarea anchetei 
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epidemiologice, depistarea contacţilor / populaţiei la risc, recoltarea probelor biologice, 
efectuarea tratamentului profilactic, conform metodologiilor specifice de supraveghere, 
notificarea şi raportarea, efectuarea dezinfecţiei în colaborare cu reţeaua de asistenţă 
primară; 

- realizarea activităților epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi 
naturale, precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea, în colaborare cu reţeaua de 
asistenţă medicală primară şi de specialitate şi cu administraţia publică locală, conform 
practicilor epidemiologice curente; 

- desfăşurarea acţiunilor speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile în 
comunităţi la risc, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz; 

- achiziţionarea testelor şi reactivilor necesari pentru diagnosticul bolilor transmisibile 
prioritare; 

- depistarea, verificarea și raportarea alertelor naționale, participarea la verificarea alertelor 
internaționale și asigurarea răspunsului rapid; 

- asigurarea/continuarea activităților în vederea acreditării/menţinerii acreditării 
laboratoarelor de microbiologie şi participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a 
performanţelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile;  

-  asigurarea schimbului de informații specific și colaborarea interjudețeană în probleme 
epidemiologie;  

- organizarea şi participarea la derularea unor activităţi antiepidemice solicitate de 
CNSCBT sau dispuse de către DGAMSP; 

-  participarea la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT și/sau CRSP 
conform metodologiilor de derulare a studiilor;  

- achiziționarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectanților, materialelor sanitare, 
echipamentelor de protecţie necesare pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală 
transmisibilă sau situaţii de risc epidemiologic în scopul constituirii și întreținerii  rezervei 
antiepidemice. 

 
In cursul anului 2016 nu s-au inregistrat  evenimente de sănătate provocate de calamitati 

naturale (inundatii). S-au distribuit materiale de dezinfectie. 
S-au achizitionat vaccinuri, medicamente, reactivi, dezinfectanti, s-au efectuat plati catre 

INSP pentru confirmarea diagnosticului, pentru asigurarea/continuarea activităților în vederea 
acreditării/menţinerii acreditării laboratoarelor. 
 
 
 
I. 3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL 
AL INFEC ŢIEI HIV/SIDA 
    
Obiective: 

1. Reducerea răspândirii infecției HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate în 
rândul celor cu comportament la risc pentru infecția HIV precum și prin depistarea 
precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice;  

2. Reducerea morbidităţii asociate cu infecţia HIV prin asigurarea tratamentului 
bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA.  
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Activit ăți derulate în anul 2016: 
- efectuarea screening-ului infecției HIV/SIDA la femeile gravide și persoanele din grupele 

de risc pentru infecţia HIV/SIDA, cu utilizarea testelor de screening rapide și tip ELISA 
HIV1+2; 

- asigurarea confirmarii  infecției HIV/SIDA pentru gravidele și persoanele din grupele de 
risc cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA; 

- asigurarea îndrumarii gravidelor și persoanelor din grupele de risc cu rezultat rezultat 
pozitiv la testare către specialistul infecționist din teritoriu în vederea evaluării clinico-
imunologice; 

- distribuirea testelor de screening rapide sau de tip ELISA HIV1+2, după caz,  către unităţile 
sanitare implicate în testarea infecţiei HIV/SIDA; 

- colectarea din teritoriu a raportărilor privind screeningul infecței HIV/SIDA, analizarea 
rezultatelor şi transmiterea indicatorilor, precum şi a rezultatelor analizei efectuate către 
Unitatea de asistenţă tehnică şi management; 

- estimarea anuală a necesarului de teste de screening rapide și ELISA HIV1+2 pentru 
diagnosticul infecției HIV/SIDA pentru activitatea proprie și pentru activitățile din 
unitățile sanitare implicate în screening-ul infecției HIV/SIDAși transmiterea acestuia 
către Unitatea de asistenţă tehnică şi management. 
 

In cursul anului 2016 s-au efectuat un numar de 44 activităţi de consiliere pre şi post testare . 
S-au testat un numar de 468 persoane  în laboratorul DSP. 
La nivelul judetului sunt in evidenta 31 de persoane cu infectie HIV si 28 de persoane care 

beneficiaza de tratament. 
 
 

 
II. PROGRAMUL NATIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR  
DETERMINAN ŢI DIN MEDIUL DE VIA ŢĂ ŞI MUNCĂ 
 
 
• 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 164.129 locuitori 
- 61 instalaţii centrale de prelucrare şi distribuţie a apei potabile 

- populaţia deservită fiind de 86765 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. 
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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) şi adaosul 
necesar de var pentru faza de tratare, decantare cu coagulare în cazul Uzinei de apa Negresti Oas  
cu sursa de suprafata din Raul Tur şi Valea Rea.  
            2. verificarea zilnica din ora în ora a valorii clorului rezidual la iesirea din uzinele şi 
instalatile centrale de apa în vederea incadrari în limitele admise prevazute de Legea 458/2002. 
  In cazul Uzinei de apa Negresti Oas aflata în administrarea de catre SC Apaserv Satu 
Mare SA este prevazuta în cadrul unui program de investitii construirea unei noi uzine de apa cu 
sursa de suprafata, programul fiind realizat dupa obtinerea finantarii necesare. 
        Menţionam ca în anul 2016 nu au fost inregistrate epidemii hidrice în 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” 
- 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. 

 
 

• 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. 
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Compartimentul Evaluarea factorilor de mediu a efectuat în anul 2016 urmatoarele 
activitati: 
 

– Supravegherea sanatatii în relatie cu calitatea apei potabile 
S-au efectuat un numar de  251  controale igienico-sanitare, s-au prelevat un numar de 1260 
probe de apa potabila din care fizico-chimic: 623  şi bacteriologic 662 
– Supravegherea şi inspectia privind factorii de risc din mediu: 
S-au realizat un numar de 198  controale curente din care în unitati de coafuri, frizerii, 
unitati agricole, unitati de cazare, primarii, piete, targuri, unitati agricole, baze sportive. 

- S-au eliberat un numar de 308ASF,   362 ASSP  şi 49 FEADR,  prin  Biroul de Avize-
Autorizatii din cadrul DSP. 

 
– Monitorizarea calitatii nutritive şi a contaminarii microbiologice a alimentelor de 

origine animala şi nonanimala. 
 

Monitorizarea şi supravegherea trichinelozei  
In anul 2016  s-au inregistrat 2 focare de trichineloza 
 
Compartimentul Medicina scolara  a realizat urmatoarele activitati: 
 
– Activitati de inspectie privind actiunea factorilor de risc din colectivitatile de copii şi 

tineri 
S-au efectuat un numar de  19 controale igienico-sanitare 

 
 
 

COMPARTIMENTUL  DE  PROMOVAREA  SĂNĂTĂŢII 

RAPORT  DE  ACTIVITATE  PE  ANUL  2016 

 
- câte 8 articole de presă la 3 ziare din judeţ (referitoare la: Ziua Mondială de Luptă împotriva 

Tuberculozei, Ziua Mondială a Sănătăţii,  Săptămâna Europeană a Vaccinărilor, Ziua 
Mondială Fără Fumat, caniculă, Ziua Internaţională Împotriva Abuzului de Droguri şi a 
Traficului Ilicit, Ziua Mondială a Inimii şi Săptămâna Europeană a Mobilităţii, Ziua 
Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor) 

- câte 8 articole la 3 site-uri web locale (Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei, 
Ziua Mondială a Sănătăţii,  Săptămâna Europeană a Vaccinărilor, Ziua Mondială Fără 
Fumat, caniculă, Ziua Internaţională Împotriva Abuzului de Droguri şi a Traficului Ilicit, 
Ziua Mondială a Inimii şi Săptămâna Europeană a Mobilităţii, Ziua Internaţ. pt. Eliminarea 
Violenţei împotriva Femeilor) 

- 28 ore de educaţie pentru sănătate (4: Fumatul, 2: Alimentaţia, 22: Educaţie sexuală) 
- 2 cursuri (a câte 3 ore) pentru mediatori sanitari romi şi asistenţi sociali (Aparatul respirator; 

Aparatul excretor, hepatita, sănătatea inimii) 
- 3 prelegeri Alimentaţia sănătoasă pt. cadre didactice, asistenţi medicali şi mediatori sanitari 

romi 
- organizarea şi participarea ca lector la 3 sesiuni de instruire (în total 3 zile) cu tema 

„Alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor în şcoală şi 
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comunitate”, organizate în cadrul proiectului naţional: RO 19.04 „Intervenţii la mai multe 
niveluri pentru prevenţia bolilor netransmisibile (BNT) asociate stilului de viaţă în 
România”, inclusiv distribuire de materiale informative-educative (au participat 42 de 
persoane: învăţătoare, educatoare, asistenţi medicali şcolari, asistenţi comunitari, mediatori 
sanitari romi) 

- consfătuire cu grupul Raza Speranţei pe tema cancerului la copii 
- distribuire de chestionare referitoare la vaccinare şi rezolvarea lor, în cadrul Săptămânii 

Imunizărilor 
- participare la organizarea evenimentelor de Ziua Mondială Fără Fumat, în colaborare cu 

CPECA, cu distribuire de materiale informative-educative 
- elaborarea unui material didactic-educativ despre droguri, la solicitarea unor diriginţi 
- consfătuire cu diriginţi pe tema drogurilor 
- participare la 2 ateliere şi 2 şedinţe de lucru organizate de Asociaţia Stea – activităţi în 

cadrul Grupului de lucru intersectorial pentru prevenirea şi combaterea excluziunii sociale a 
persoanelor vulnerabile din Satu Mare (GIPEX) 

- realizarea unui material bilingv, român-maghiar, referitor la gripă şi viroze respiratorii, la 
solicitarea autorităţii judeţene care supraveghează trecerea frontierelor  

- realizarea şi tipărirea de materiale informative-educative: pixuri antifumat (800 buc.), afiş 
Antifumat (500 buc.), afiş Hepatita A şi spălatul pe mâini (500 buc.) 

- distribuirea „Ghidului de intervenţie pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică în 
grădiniţe şi şcoli”, pentru toate unităţile de învăţământ primar şi preşcolar din judeţ: trim. II: 
358 buc. În semestrul I, în total: 400 buc. (considerând şi cele 42 buc. distribuite persoanelor 
instruite în trim. I). 

- participare la şedinţa organizată pentru asistenţii medicali şcolari, în vederea planificării 
unor cursuri tip formare de formatori, cu distribuire de materiale informative despre hepatita 
A 

- contribuire la organizarea campaniei de informare-educare privind cancerul mamar, prin 
oferirea de material informativ bilingv (român-maghiar), colaborare cu Asociaţia de psiho-
ongologie Hathor-Maeve-Nectarie 

- elaborarea planului privind contribuţia Biroului Promovarea Sănătăţii la campania împotriva 
violenţei sexuale şi educare în privinţa sănătăţii reproducerii şi participare la şedinţa de lucru 
în vederea orgenizării campaniei 

- participare la conferinţa de presă organizată în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Satu Mare, cu ocazia lansării Campaniei de informare-educare împotriva violenţei 
sexuale 

- participare, în comisia de examen, şi corectarea lucrărilor la 36 examene igienă: 1849 pers. 
(1338 sem. I, şi 511 sem. II) 

- eliberarea certificatelor de absolvire noţiuni fundamentale de igienă (1300 diplome) pt. 
semestrul I 

- 103 consilieri (referitoare la: contracepţie, naştere prin secţiune cezariană, spondiloză (11), 
reflux gastro-esofagian, tumori (33), ameţeli, tinnitus, obezitate (16), hipertensiune arterială 
(6), viroze respiratorii, căpuşe (4), diabet zaharat (7), micoze, afecţiuni dermatologice (3), 
fumat (2), alimentaţia sugarului, caniculă (5), alcool, vaccinarea antigripală (2), vaccin anti-
D, infecţia HIV (3), violenţa la elevi) 

- participare, în comisia de examen, la 2 examene pentru ocupare de posturi de medici 
(interne; boli de nutriţie – diabetologie) la Spitalul Municipal Carei 
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- participare, în comisia de examen, la examen pentru ocupare de post de farmacist la Spitalul 
de Pneumoftiziologie Satu Mare 

- participarea, în comisia de examen, ca monitor de calitate, la examenele finale pt. 
certificarea calificării profesionale a absolvenţilor asistenţi de farmacie şi asistenţi medicali, 
la Şcoala Postliceală Sanitară Satu Mare (6 zile) 

- participarea, în comisia de examen, ca monitor de calitate, la examenele de grad principal, 
pentru asistenţi medicali, moaşe şi asistenţi de farmacie (2 zile) 

- participare la şedinţă la Primărie (amenajarea parcului Grădina Romei) 
- participare la şedinţele (12) Consiliului de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie 
- participare la 4 simpozioane medicale (termocameră şi magnetoterapie; cardiologie şi boli 

interne; gastroenterologie, patologia venelor) 
- participare la Zilele Urologiei Sătmărene (2 zile) 
- participare la sesiunea ştiinţifică Zilele Medicale Sătmărene (2 zile) 
- distribuire de materiale informative de educaţie pentru sănătate privind alimentaţia 
- distribuire de materiale informative de educaţie pentru sănătate despre TBC, şi în cadrul 

campaniei „Nu antibiotice la întâmplare”, primite gratuit 
- multiplicare şi distribuire de materiale informative de educaţie pentru sănătate 
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CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 
 

Ac ţiuni de control:  
 
a) Actiune de control pentru veificarea normelor de igiena în colectivitatile de copii şi 
tineri 
- Actiune de control privind modul de functionare a taberelor de odihna pentru copii şi 
tineret 
b)  - Actiuni de control în domeniul alimentatiei  
c) Actiuni de control în mediul de munca pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale 
la toate categoriile de personal şi imbunatatirea mediului de munca 
d) Actiuni de control privind respectarea regulilor de igiena în unitatile sanitare cu 
exceptia spitalelor 
e) Actiuni de control în unitati sanitare cu paturi 
f) Actiuni de control privind respectarea regulilor de igiena în unitatile de desfacere 
produse cosmetice 
g) Actiuni de control privind mediul de viata al populatiei 
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) 

 
 
a)Nr. controale:345 
 
-actiuni tabere : 4 
 
b) Nr. controale: 810 
c) Nr. controale:  76 
 
d) Nr. controale:89 
 
e) Nr. controale:21 
f) Nr. controale:159 
 
g) Nr. controale:235 
h) Nr. controale:18 
 
i) Nr. controale: 1 
 
j) Nr. controale:1 

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 şi de specialitate 
d) Actiune tematica de control in unitatile acreditate pentru desfasurarea 
activitatii de transplant şi cabinetele de medicina dentara 
e) Actiune tematica de control privind suplimentele alimentare şi produsele cu 
adaus de vitamine şi 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 şi 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 
l) Actiune tematica de control in unitatile de transfuzii 
m) Actiune tematica de control pentru respectarea prevederilor legii nr. 
349/2002 pentru prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun 
n) Actiune tematica de control in unitatile de alimentatie publica colectiva şi 
catering 
o) Actiune tematica de control pentru verificarea normelor de igeina şi sănătate 
publica in cabinetele de infrumusetare 
 

 
 
a) Nr. actiuni: 1 
b) Nr. actiuni: 14 
c) Nr. actiuni:5 
      
d) Nr. actiuni:1 
      
e) Nr. actiuni:2 
      
f) Nr. actiuni:3 
g) Nr. actiuni:2    
h) Nr. actiuni:1 
      
i) Nr. actiuni:1    
j) Nr. actiuni:2 
k) Nr. actiuni:1 
 
l) Nr. actiuni:2    
m) Nr. actiuni:0 
 
n) Nr. actiuni: 1 
 
o) Nr. actiuni:2 
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Activităţi de înregistrare şi expertizare sanitară a obiectivelor declarate la Biroul 
Avize-Autorizaţii al ASP conf. reglem. în vigoare 
 

Nr. ASF eliberate - 
308 
Nr. ASSP (autorizatii 
de functionare cu 
asistenta de 
specialitate) 
eliberate -362 
Nr. notificari FEADR 
-49 
 

 
 
 

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 
 

 
 
 
95% 

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 
 

 
100% 

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

 
90% 

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 

 
95% 

 
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 

85% 

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

 
90% 



 27

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

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% 

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 

95% 

Vaccinarea antigripală a populaţiei conform recomandărilor 
OMS 

 
80% 

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

60% 

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

 
75% 

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 

95 % 

Procurare şi distribuţie preparatelor de fier la sugari 95 % 
Procurare şi distribuţie de lapte praf la copii cu vârstă 
cuprinsă între 0-12 luni  

90% 

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 

1 dosar 
 
100 % 
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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 
– 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 
 

 
 
 
 
85% 
 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% 
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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 

 
 
 
80% 

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 
 

75% 

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

75% 

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 
 

85% 

Controlul gestionării deşeurilor periculoase rezultate în 
urma activităţii prestate 
 

85% 

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 
 

90% 

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

 
90% 

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 

 
80% 
 

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

85% 
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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) 

 
 
 
 
85% 

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

Verificarea produselor cosmetice supuse comercializării 
 

90% 

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 80% 
 
 
 
 

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 
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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 şi corecte   
                  
                                   

Legislaţie sanitară incompletă  şi corelare 
limitată cu legislaţia europeană 
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