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       DIRECTIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEŢULUI  BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 

Adrese: 

  1.Str. Grănicerilor, nr. 5, 420095 Bistriţa, Secretariat, Director executiv,                 

     Director ex.adj.economic, RUNOS: 0263-232601, 0263-231592,  Fax: 0263-231137;  

  2.Str. Zimbrului, nr.5, 420075 Bistriţa, Director ex.adj.sanatate publica,    

     Administrativ, Laboratoare,  Secretariat : 0263-217337;  Fax: 0263-212934 

 
Nr.480 din 18.01.2017 

 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BISTRITA-NĂSĂUD 

AN 2016 
 
 
 
Judeţul Bistriţa-Năsăud are o populaţie de 329076 locuitori.  

 Populaţia judeţului trăieşte în proporţie 39% în mediul urban şi 61% în mediul rural, deci populaţia 
judeţului Bistriţa-Năsăud este asezata predominant în mediul rural, situatie de care trebuie sa se tina 
cont în distributia serviciilor de sănătate si accesibilitatea la aceste servicii. 

In ce priveşte distribuţia pe sexe, populaţia judeţului este formată în proporţie de 50,27% din 
femei şi 49,73% din barbaţi, structură asemănătoare cu cea a ţării. 

Analizând structura populaţiei pe grupe de vârstă, se constată o cresterii a ponderii populatiei 
peste 65 ani, care a depasit-o pe cea a celor cuprinşi între 0-14 ani. Acest fapt este important pentru 
organizarea în viitor a serviciilor de sănătate spre asistenţa vârstnicilor, o categorie mare consumatoare 
de servicii medicale complexe, dar fără a neglija asistenţei mamei şi copilului. 

In baza Adresei MS nr.VVV 1365/38955/04.07.2016 si a Ordinului MS 798/01.07.2016, numărul 
maxim de posturi aprobat pentru DSP Bistriţa-Năsăud este de 70 posturi. Dintre acestea, în anul 2016 
au fost ocupate 65 posturi din care 27 funcţionari publici şi 38 personal contractual. 

Vor fi prezentate în cele ce urmează principalele activităţi desfăsurate, în anul 2016, la nivelul 
Direcţiei de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud, pe domenii de acţiune şi rezultatele obţinute. 

 
 

1. Activitatea de supraveghere în sănătate publică 
 

Compartiment Supraveghere şi Control Boli Transmisibile  

I. Programul național de vaccinare 
 

Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare 

Pe parcursul anului 2016 am primit un număr de 4206 doze vaccin hexavalent, 6000  doze 

vaccine BCG, 9200 MMR și 1060 Euvax achiziționate centralizat de către MS, destinate vaccinării 

copiilor.  

În cursul anului nu am primit toate vaccinurile solicitate  și nici cantitățile solicitate conform 

necesarului.  
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În cadrul Calendarul național de vaccinare s-au administrat 26501 doze de vaccin la copii. 

În luna februarie și august 2016 s-au derulat două actiuni de evaluare a acoperirii vaccinale 

pentru toate tipurile de antigene vaccinale la copiii din mediul urban și rural. În acest scop au fost 

verificați toți medicii de familie din teritoriu. Acoperirea vaccinală realizată în anul 2016 este 

redată în tabelul următor. 

 

  AV (%) BCG1 AV (%) HB3 
AV (%) 
DTPa3 

AV (%) 
DTPa4 

AV (%) 
VPI3 

AV (%) 
VPI4 AV (%) ROR1 

JUDET   12 luni  18 luni   12 luni  18 luni   12 luni  18 luni   12 luni  18 luni   12 luni  18 luni 

BISTRITA 
NASAUD 96.88 94.72 96.1 98 80.3 75.3 80.3 75.3 77.2 94.73 

 

Vaccinarea grupelor populaționale la risc 

 

În total au fost administrate un număr de 10465 doze de vaccin (gripal și antitetanic). 

Pentru vaccinarea antigripală am solicitat un număr de 17 400 de doze de vaccin gripal, conform 

necesarului din teritoriu și a primit un număr 5300 de doze. Au fost vaccinate un număr de  180  

persoane din rândul personalului  medico-sanitar și  5120  persoane din celelalte grupe la risc. 

 

II.Supravegherea și controlul bolilor transmisibile 

 

În cursul anului s-au declarant pe Fișă Unică de Raportare un număr de 238 de boli 

transmisibile.  

 

Analiza cazurilor a condus la următoarea clasificare finală a acestora: 

 
Infirmate 26 10,9 % 
Posibile 21 8,8 % 

Probabile 68 28,6 % 
Confirmate 123 51,07 % 

 
1. Boli prevenibile prin vaccinare, RAPI 
(difterie, rujeola, rubeola, parotidita epidemică, poliomielită, tetanos, tuse convulsivă, varicela,) 

 

În  anul 2016 au fost raportate 13 cazuri de parotidită epidemică (3 în urban și 10 în rural) , 

583 cazuri de varicelă (232 în urban și 351 în rural), rujeolă 127 cazuri de rujeolă, 2 cazuri de tuse 

convulsiva. Valorile incidenței la varicela se mențin ridicate, calendarul de vaccinări din România 

neincluzând vaccinarea antivariceloasă. 

În luna mai am declarat 1 caz de RAPI apărut după administrarea de vaccin ROR doza 1, 
la un copil în vârstă de 1 an. Cazul nu a necesitat internare , s-a rezolvat în câteva zile, l-am 
clasificat ca si RAPI indusă de vaccin. 
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Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă OMS este următoarea: 
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 Începând cu ultima decadâ  a lunii ianuarie 2016 și până în luna iulie, în județ au evoluat 

mai multe focare de rujeolă după cum urmează;  

 în comuna Petru Rareș  a evoluat un focar de rujeolă care a totalizat un număr total de 55 

de cazuri de îmbolnăvire (din care confirmate 23). Cazurile au apărut în comunitatea de 

rromi, la copii și tineri nevaccinați antirujeolic. Comunitatea se caracterizează printr-un grad 

mare de mobilitate, membrii comunității se deplasează frecvent în străinătate, în special în 

Italia; mare parte din rromi nu sunt înscriși pe listele unui medic de familie, în plus sunt 

recalcitranți la solicitările medicului din comună cu privire la vaccinarea copiilor. Am 

intervenit în focar cu ajutorul mediatorului sanitar din zonă, care a mobilizat la vaccinare 

copiii rromi și a ajutat la stabilirea filiației cazurilor. Astfel au fost recuperați la vaccinare un 

număr de 101 copii și tineri. Focarul s-a stins la începutul lunii aprilie. 

 din luna martie au apărut cazuri de rujeolă  și în alte localități din județ fără a se constitui în 

focare de comunitate așa cum s-a întâmplat în Reteag. Din acest motiv am solicitat 

confirmare în majoritatea cazurilor pentru că ancheta epidemilogică nu a reușit să pună 

în evidență contactul infectant. Numărul mic de cazuri apărut în fiecare localitate, ne face 

să credem că au fost multe cazuri de infecții subclinice care nu au necesitat consult 

medical sau au fost diagnosticate greșit și care practic au întreținut lanțul epidemiologic 

totalizând un număr de 69 de cazuri de îmbolnăvire (din care confirmate 41). Dintre 

aceste cazuri 14 s-au înregistrat în comuna Parva a cărei populație se deplasează 

frecvent în toată Europa, unde lucrează temporar. Am aflat că în acea perioadă, o parte 

din cei plecați la muncă în Spania s-au întors acasă, în vacanță, dar nu am identificat un 

caz care să fie sursă de îmbolnăvire pentru ceilalți. Acest focar a evoluat în luna martie și 

prima parte a lunii aprilie. 

 

2. Meningite 
În anul 2016 au fost raportate un număr de 9 cazuri de meningită din care: 2 caz de 

meningită bateriană neprecizată, 3 cazuri de meningită pneumococică , 4 meningite cu lcr clar. 

Nu s-au raportat cazuri de meningită TB.  

 
3. Infecții acute ale căilor respiratorii superioare, pneumonii, gripă în sezonul 2015-2016 

 

Supravegherea gripei și a afecțiunilor respiratorii acute, s-a desfășurat în intervalul 

octombrie 2015 (săptămâna 40) – mai 2016 (săptămâna 20) în sistemul de rutină.  
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Numărul cazurilor de IACRS se menține în limita anilor trecuți și se constată o ușoară scădere a 

numărului de îmbolnăviri  comparativ cu anul precedent.  

 

 
 

 
Repartiția pe grupe de vârstă a cazurilor înregistrate în sezonul 2015-2016, la nivel de județ a fost 
următoarea: 
 

 0-1 an 2-4 ani 5 – 14 ani 15- 49 ani 50 – 64 
ani 

≥ 65 ani 

GRIPA 0 2 5 27 7 4 

PNEUMONIE 557      
 

592 982 1627 804 871 

IACRS 7319 12203 21686 16705 4838 2900 

 
 
4. Infecții streptococice  

 

În cadrul supravegherii active a infecțiilor streptococice au fost investigați un numar de 427 

de copii, din unitățile de învățământ preșcolar și școlar, cărora li s-au recoltat exudate faringiene. 

Supravegherea s-a derulat după începerea anului scolar și în perioada următoare vacanței de 

iarnă. 

Au fost investigați contacții familiali și de colectivitate a celor 3 cazuri de scarlatină 

declarate și s-au recoltat un număr de 86 exudate faringiene; s-au supravegheat focarele conform 

metodologiei. 
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La nivel de județ, pe grupe de vârstă situația principalelor infecții streptococice se prezintă astfel : 
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5. Hepatite virale 

În anul 2016 s-au înregistrat un număr de 16 de cazuri de hepatită acută virală; 6 cazuri 

HAV și 10 cazuri HBV. Din totalul cazurilor 6 au fost HAV, 1 caz înregistrat în mediul urban  și 5 

cazuri în mediul rural. Îmbolnăvirile declarate au fost cazuri singulare, contacții acestora au fost 

supravegheați conform metodologiei, nu s-au înregistrat cazuri secundare de îmbolnăvire. 

La cazurile  HBV nu s-a putut identifica sursa de infecție, posibil transmitere sexuală sau prin 
manopere medicale. 
 
 

6. Boala diareică acută 

Pe perioada întregului an 2016 au fost notificate un număr de 1579 cazuri de diaree și 

gastroenterite de natură presupus infecțioasă; cele mai multe cazuri s-au înregistrat în sezonul 

cald și cu o pondere mai mare în mediul rural. Numărul cazurilor internate nu depășește media 

cazurilor din ultimii ani. 

Din probele lucrate  de către laboratorul DSP, agentul etiologic a fost pus în evidență la 12 bolnavi 

(germeni din genul Salmonella). 
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Repartizarea pe grupe de vârstă este redată în graficul următor: 
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 În luna iulie am avut 1 focar de TIA în mediul rural; focar familial cu 4 cazuri de îmbolnăvire; 

agent etiologic Salmonella gr.ABDEL (identificat în coprocultură).  

 
7. Leptospiroza 

 

În cursul anului 2016 s-a înregistrat 2 cazuri de îmbolnăvire, în mediul rural la personae 

expuse riscului de îmbolnăvire. 

 
8. Boala Lyme 

 

În cursul anului 2016 au fost raportate un număr de 7 cazuri de boală Lyme; 2 cazuri în 

mediul urban și 5 cazuri în mediul rural. Cazurile au fost clasificate după cum urmează: 2 

borrelioză Lyme incipientă,  2 borrelioză Lyme diseminată și 3 borrelioză Lyme cronică. 

  

9. Bolil cu transmitere sexuală 

 

Au fost declarate un număr de 8 cazuri noi de lues,  6 cazuri noi infecție HIV. De remarcat 

faptul că incidența cazurilor de sifilis și gonoree este în scădere an de an, comparativ cu infecția 

HIV care înregistrează în fiecare an cazuri noi de îmbolnăvire. Distribuția pe sexe arată o afectare 

mai mare a sexului masculin. 

La nivelul județului nu s-au înregistrat  cazuri cu serologie pozitivă la gravidele testate și  

nu au fost raportate cazuri de sifilis congenital. 

 
9. Tuberculoza 

 

În cursul anului 2016 au fost luate în evidență și au făcut tratament specific un număr de 

149 de persoane. 

Cazurile declarate  provin 46 din mediul urban iar 103 din mediul rural. 

Distribuția pe sexe arată o afectare în proporție mai mare a bărbaților , comparativ cu femeile . 
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Pe grupe de vârstă distribuția cazurilor de îmbolnăvire datorate tuberculozei se prezintă astfel: 

 

 
 

Pentru depistarea cazurilor de infecţie/îmbolnavire de tuberculoză, in anul 2016 au fost 

examinate un număr de 4416 persoane  (suspecţi, simptomatici, contacti, grupuri cu risc crescut), 

s-au efectuat un număr de 140 de anchete epidemiologice . 

Pentru protecția persoanelor din focare  s-a inițiat  chimioprofilaxia la un număr de 126 contacți. 

 
III. Infecțiile nosocomiale  

 

În anul 2016 au fost declarate în total 23 cazuri IN după cum urmează: 

 

 Infecții 
respiratorii 

Infecții 
digestive 

Infecții de 
plagă 
chirurgicală  

Infecții 
genito-urinar 

Alte 

Spital județean 
Bistrița 

2 13 2 2 3 

Spital orășenesc 
Năsăud 

0 0 1 0 0 

 

În continuare raportarea cazurilor de IN este deficitară,dovadă că doar 2 spitale declară IN 

și în număr atât de mic. 

 

Accidente post expunere la produse biologice în rândul personalului sanitar, au fost raportate 

un număr de 16 cazuri din care 13 la spitalul județean de urgență Bistrița , 3 la Serviciul județean 

de ambulanță.  

Mecanismul de producere al accidentului, în toate cazurile a fost autoaccidentare  în 

timpul manevrelor medicale sau în momentul manipulării deșeurilor înțepătoare/tăietoare. 
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Alte activități 
 

 s-au efectuat 2 anchete de estimare a acoperirii vaccinale în lunile februarie și august, 

când au fost văzute toate cabinetele medicilor de familie, ocazie cu care s-a verificat  

modul de administrare/raportare/păstrare al vaccinurilor  la nivelul furnizorilor de servicii de 

sănătate;  

 în permanență medicii vaccinatori din teritoriu sunt instruiți cu privire la buna funcționare a 

Registrului Electronic National de Vaccinări; 

 culegerea datelor raportate de unitățile sanitare din teritoriu săptămânal, lunar și 

trimestrial;  

 analiza și diseminarea săptămânală a datelor în cadrul sistemului de supraveghere a 

infecțiilor respiratorii acute și gripei și transmiterea lor CRSP Cluj;  

 analiza și diseminarea săptămânală a datelor în cadrul sistemului de supraveghere a BDA 

și transmiterea lor la CRSP Cluj; 

 transmiterea lunară a datelor de morbiditate prin boli transmisibile către CCSSDM 

București; 

 analiza lunară/trimestrială a datelor raportate și transmiterea lor către CRSP Cluj; 

 raportarea  trimestrială/anuală a  indicatorilor de realizare a programelor de sănătate; 

 colaborarea cu laboratoarele de referință ale INCDMI Cantacuzino în cadrul supravegherii 

bolilor transmisibile; 

 informări lunare ale medicilor de familie în domeniul supravegherii bolilor transmisibile și al 

alertei precoce; 

 achiziționarea de materiale sanitare, reactivi, echipamente, necesare derulării programelor 

de sănătate; 

 reîntregirea stocului de materiale sanitare și medicamente din rezerva antiepidemică; 

 colaborarea cu  mediatorii sanitari și asistenții comunitari din cadrul primăriilor în vederea 

identificării comunităților cu complianță scăzută la vaccinare și a comunităților la risc de 

îmbolnăvire; 

 colaborarea cu DSVSA în domeniul TIA și al zoonozelor; 

 elaborarea documentelor solicitate în vederea acordării autorizației  sanitare de 

funcționare sau a vizei anuale; - au fost efectuate un număr de 60 de evaluări , la 

solicitarea unităților sanitare, în vederea acordării ASF / viza anuală.  

 
Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă  
 

Atribuţiile principale ale angajaţilor Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de 
viaţă şi muncă sunt implementarea şi derularea activităţilor prevăzute în Programul Naţional de 
Monitorizare a Factorilor Determinanţi din Mediul de Viaţă şi Muncă, cu următoarele domenii: Domeniul 
privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă, 
Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul 
de muncă, Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
factorilor de risc alimentari şi de nutriţie şi Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi 
Educaţie pentru Sănătate, Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a copiilor și tinerilor, 
precum și evaluarea obiectivelor pentru care se solicită autorizarea sanitară a funcţionării în baza 
referatului de evaluare, certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte 
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reglementări legale specifice domeniului de activitate și asistenţă de specialitate de sănătate publică, la 
cererea persoanelor fizice şi juridice.  

Aceste activităţi sunt efectuate de un medic primar igienă şi 9 asistenţi de igienă. 
 
Activităţile desfăsurate în anul 2016 
 

 Supravegherea sănătăţii în relaţia cu calitatea apei potabile 

 au fost monitorizate 24 zone de aprovizionare cu apă (ZAP), din care 7 sisteme de 
aprovizionare cu apă potabilă mari şi 17 aprovizionări cu apă potabilă mici.  

 S-au prelevat 625 probe apă, au  fost găsite necorespunzătoare 25 probe pentru enterococi 
şi 43 pentru E. Coli, toate de la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă mici, au fost 
anunţate primăriile care administrează aceste sisteme de aprovizionare cu apă potabilă 
pentru a lua măsuri de remediere necesare restabilirii calităţii apei. 

 analizele de laborator a probelor de apă potabilă prelevate din reţelele de distribuţie din 
judeţul nostru pentru activitatea de monitorizare a radioactivităţii apei potabile, au fost 
corespunzătoare în raport cu valorile admise din Legea 458/2002. 

 nu s-au înregistrat epidemii hidrice, în anul 2016, în judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generate de apa de fântână 

 Nu s-au înregistrat cazuri de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de 
fântână, în anul 2016, în judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 Supravegherea sănătăţii în relaţia cu calitatea apei de îmbăiere 

 în judeţul Bistriţa-Năsăud nu avem în supraveghere zone naturale amenajate pentru 
îmbăiere; 

 au fost monitorizate un număr de 18 bazine de înot, recoltându-se 185 probe de apă din 
care au fost necorespunzători următorii parametrii analizați: 13 pentru  pentru coliformi totali, 
3 pentru E.coli și 5 pentru enterococi.  

 Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate 

 în judeţul nostru funcţionează două societăți comerciale care îmbuteliază şi comercializează 
apă, una sub formă de masă plată sub denumirea de „Izvorul Vameşul”, aceasta fiind notificată 
cu numărul 38 din 02.06.2010 în Registrul Apelor Potabile conform Ordinului Ministrului 
Sănătăţii nr. 341 din 20 februarie 2007, iar cealaltă sub formă de apă de izvor, ambele fiind 
autorizate sanitar; 

 analizele de laborator a probelor de apă îmbuteliată au fost corespunzătoare în raport cu 
valorile admise din Legea 458/2002. 

 Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor atmosferici  

 s-au derulat acţiuni de culegere a datelor, pentru municipiul Bistriţa, referitoare la poluanţii 
atmosferici (NO2, SO2, NH3, PM 10, CO), precum și la mortalitatea și morbiditatea generală /  
specifică  

 Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 au fost centralizate datele referitoare la cantitatea  totală  de  deşeuri pe categorii (infecţioase, 
înţepătoare-tăietoare, asimilabile celor menajere) de la Spitalul Judeţean Bistriţa, Spitalul 
Orăşenesc Beclean, Spitalul Orăşenesc Năsăud, Clinica Sanovil, Preventoriul tbc Ilișua şi SC 
Diaverum România SRL – Centrul de dializă din Bistriţa şi raportate trimestrial la CRSP Cluj, în 
conformitate cu prevederile OMS 1226/2012 ; 

 Monitorizarea intoxicaţiilor neprofesionale cu produse chimice 

 în anul 2016 s-au înregistrat 26 intoxicaţii acute neprofesionale cu detergenți, pesticide 
neagricole și neagricole, îngrășăminte, vopsele, dezinfectanți, cosmetice. 
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 Evaluarea manifestărilor de tip alergic și a factorilor de risc asociați din mediul de viață și 
muncă 

 Au fost aplicate un număr de 50 chestionare privitoare la manifestările alergice  

 Aprovizionarea cu apă, sanitația și helmintiazele transmise prin sol la copii instituționalizați 

 Au fost aplicate un număr de 30 chestionare  

 Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele   

 au fost prelevate 1 probă obiecte de ceramică + 1 probă obiecte din inox, care au fost trimise 
pentru analize de laborator la  CRSP București și 2 probe materiale şi obiecte plastice ce vin în 
contact cu alimentele, care au fost analizate în laboratorul DSP Bistrița-Năsăud 

 toate rezultatele s-au încadrat în limitele legale. 

 Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consum uman 

 s-au prelevat 35 probe de sare iodată, din unităţi de panificaţie şi din unităţi de desfacere a 
alimentelor. În toate probele analizate, conţinutul în KIO3, respectiv conţinutul în I2 total 
(KIO3+KI), s-a încadrat în limitele prevăzute de HG 568/2002. 

  Monitorizarea toxiinfecţiilor alimentare 

 în anul 2016 nu s-au înregistrat toxiinfecţii alimentare, în judeţul Bistriţa-Năsăud.  

 Supravegherea  stării  de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei  

 au fost aplicate un număr de 50 chestionare referitoare la starea de sănătate, consumul de 
alimente/24 ore, frecvenţa consumului  alimentar, frecvenţa consumului  de băuturi alcoolice şi 
de suplimente alimentare   ale unor persoane din mediul urban şi rural 

 am centralizat datele din chestionare și împreună cu datele de mortalitate și morbiditate 
generală /  specifică le-am raportat la CRSP Cluj 

  Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinatie  nutriţională  specială  

 s-au prelevat 7 probe de alimente care au fost analizate în laboratoarele DSPJ Bistriţa-Năsăud 
(nitrați și Salmonella), CRSP Iași (Listeria monocytogenes și Cronobacter sakazakii, micotoxine) 
și CRSP Cluj (metale: Pb, Cd, Al, Sn, Hg; reziduurile de pesticide; benzo(a)piren), rezultatele 
încadrându-se în limitele legale. 

 Monitorizarea  calităţii  suplimentelor alimentare 

 s-a făcut catalogarea suplimentelor alimentare din supermarketurile din judeţ şi prelevarea a 
2 probe de suplimente alimentare care au fost analizate în laboratorul CRSP Timișoara 
(chimic: plumb, cadmiu), rezultatele încadrându-se în limitele legale 

 Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe 

 S-au fost identificat 10 alimente din acestă categorie, cu raportare la CRSP Timișoara 

 Evaluarea conținutului de zaharuri în unele produse alimentare de larg consum 

 am prelevat 2 probe de alimente din unităţi de desfacere din Bistriţa, pe care le-am trimis 
pentru analize la Laboratorul DSPJ Buzău 

 Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii 

 s-au prelevat 2 probe ceai, produse importate din China, care a fost trimis la analize la 
Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară din București, aceastea nefiind iradiate 

 Activităţi de protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din 
mediul de muncă 
Compartimentul Medicina Muncii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Bistriţa Năsăud a avut in 

anul 2016 ca domeniu principal de activitate, protejarea sănătăţii la locul de muncă , supravegherea 
condiţiilor de muncă şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţional: 

 Supravegherea expunerii profesionale la agenţi cancerigeni, mutageni, azbest şi controlul 
măsurilor pentru protejarea sănătăţii faţă de acest risc – 0 cazuri cancer profesional 

 Supravegherea respectării cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă în condiţiile unei 
activităţi cu efort fizic mare, transport şi manipulare de greutăţi – 2 chestionare 

 Expunerea profesională la radiaţii ionizante – raport anual 
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 Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală profesională: 
3 cazuri de boală profesională cercetate și declarate 

 Evaluarea factorilor de risc profesional în mediul de viață și de muncă (determinări noxe fizice: 
zgomot, iluminat și microclimat - 327) 

 Acțiuni de evaluare și promovare a sănătății la locul de muncă – 31 unități 

 Expertizarea locurilor de muncă în vederea încadrării acestora în condiții de muncă periculoase, 
deosebit de periculoase sau vătămătoare și condiții deosebite de muncă – 79  

 Monitorizare și raportare locuri de muncă pentru gravide – 15  

 Evaluarea stării de sănătate şi a dezvoltării fizice a copiilor şi tinerilor 
Au fost centralizate  datele primite de la cabinetele medicale şcolare din mediul urban şi de la 
cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie din mediul rural, au rezultat următorele 
date: 

 în mediul rural, au fost examinaţi 1575 copii, din care 1392 cu dezvoltare fizică armonică. 

 În mediul urban, au fost examinaţi 5992 copii, din care 4925 cu dezvoltare fizică armonică. 
În cadrul sintezei naţionale “Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru  
sănătate generat de comportamentele cu risc” au fost aplicate 343 de chestionare la elevi din 
clasele a IX-XII 
În cadrul “Inițiativei Europene de Supraveghere a Obezității în Copilărie”, sub coordonarea OMS – 
Biroul Regional Europa și INSP București, au fost examinați 210 copii din 5 școli (2 urban și 3 
rural) 

 Activitatea cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ 
În judeţul nostru funcţionează un număr de 11 cabinete medicale şcolare  şi 6 cabinete de 

medicină dentară şcolare  
 
Indicatorii fizici realizaţi, în anul 2016, de aceste cabinete şcolare sunt prezentaţi în tabelul de mai 
jos: 
 

1. Număr examene medicale de bilanţ al stării de sănătate ( grupele de preşcolari din 
gradiniţe cu program prelungit şi săptămânal ( mică, mijlocie, mare şi pregătitoare ); 
elevi clasele I, IV, VIII şi XII, ultimul an şcoli profesionale şi de ucenici 

9431 

2. Număr măsurători somatometrice ( înălţimea şi greutatea la preşcolarii din toate 
grupele şi la elevii din toate clasele şi din toţi anii ). 

15371 

3. Număr exudate faringiene recoltate ( după vacanţele de vară, Crăciun şi Paşti la elevi 
şi preşcolari sau cu prilejul unor acţiuni speciale ). 

39 

4. Număr elevi şi preşcolari examinaţi cu ocazia triajului epidemiologic (după vacanţele 
de vară, Crăciun şi Paşti la elevi şi preşcolarii din grădiniţele cu program prelungit şi 
săptămânal ). 

94552 

5. Număr cazuri de boli transmisibile depistate cu ocazia triajului epidemiologic  (angine, 
pediculoză, scabie, micoze, alte boli transmisibile ). 

1517 

6. Număr cazuri noi de boli dispensarizabile depistate cu ocazia examenelor medicale 
de bilanţ al stării de sănătate. 

224 

7. Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la elevii din alte clase decat 
cele de bilanţ al stării de sănătate. 

217 

8. Număr cazuri vechi din evidenţa specială ( pentru dispensarizare ) trimise la 
specialişti pentru stabilirea stadiului bolii dispensarizabile ( şi revenite de la aceştia cu 
rezultatul examinării şi recomandările terapeutice ). 

196 

9. Număr cazuri boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere. 20485 

10. Numar elevi examinaţi periodic stomatologic.  7583 

11. Număr elevi trataţi pentru carii dentare. 5858 



 12 

 

 Activități de supraveghere pentru obiectivele ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de 
sănătate a populaţiei (exceptând unitățile de învățământ): 
a) Autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare – 20 obiective  
b) Certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări legale 
specifice domeniului de activitate – 19 obiective 
c) Asistenţă de specialitate de sănătate publică – 175 obiective 
d) Prelevare de probe apă potabilă, teste de salubritate, produse alimentare de la unități de 
industrie alimentară – 258 
 

 
Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica 
 

Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică, din cadrul Direcţiei de Sănătate 
Publică a Judeţului Bistriţa-Năsăud, este acreditat RENAR pentru a efectua 15 proceduri pentru 
microbiologie. In cursul anului 2016 s-a achizitionat, pentru Laboratorul de microbiologie, un aparat de 
filtrare a apei cu 3 posturi, necesar pentru buna desfășurare a activității. 

 
Laboratorul de diagnostic microbiologic 
 
Activitatea  Laboratorului de microbiologie în anul 2016 însumeaza analize efectuate pentru 

sectorul antiepidemic, analize ale factorilor de mediu, precum și analize de alimente și teste pentru 
aprecierea condițiilor de igienă în sectorul alimentar. Activitatea laboratorului s-a desfășurat atât în baza 
programelor de sănătate cât și la cerere pentru persoane fizice sau juridice. 

In laboratorul de diagnostic microbiologic  își desfășoara activitatea 3 medici și 3 asistenți 
medicali.  

 
A. Analizele efectuate pentru sectorul antiepidemic însumeaza  3312 determinări cu o paletă 

variată de germeni  pentru stabilirea diagnosticului bacteriologic sau virusologic la bolnavi sau la 
persoane din focare de boli infecțioase, precum și pentru investigarea stării de sănătate a 
persoanelor, cu ocazia angăjarilor sau în contextul controalelor periodice.  
 

 1 .COPROCULTURI 
     - persoane investigate = 522 din care:  

231 pentru diagnostic cu - 11 cazuri pozitive cu Salmonella 
4    pentru investigarea focarelor – 1 caz pozitiv cu Salmonella 

 287     pentru controale periodice  
- germeni investigati - Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica,C .difficile, E.coli 

enteropatogen 
 

2 .EXUDATE FARINGIENE 
      -persoane investigate = 237din care:  

  33 pentru diagnosticul bolnavilor cu 1 caz pozitiv cu Streptococ Beta hemolitic de grup A 
                                                            4 cazuri pozitive pentru Stafilococ auriu 

            143 pentru investigarea focarelor cu 15 cazuri pozitive cu Streptococ beta hemolitic de   
                                                                                                                                      grup A 
              50 la cerere cu 3 cazuri pozitive cu Streptococ beta hemolitic de  grup A 
                                       1 caz pozitiv pentru Stafilococ auriu 
                                       7 cazuri pozitive pentru Candida                                                                                
     7 control periodic cu 1 caz pozitiv pentru Candida 
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      -germeni investigati - streptococi, stafilococi, candida 
 
3 .SECREȚII 
       -persoane investigate - 29 (secretii otice, conjunctivale, plaga, nazale) cu 14 cazuri pozitive                            
                                                  (10 cu stafilococ auriu, 2 cu klebsiella, 1 cu E coli, 1 cu Candida) 
       -germeni investigati - stafilococ, coli, piocianic, klebsiella, candida 
 
4.UROCULTURI 
        -persoane investigate  11 cu 4 cazuri pozitive 
        -germeni investigati - coli, klebsiella, piocianic 
 
5 .EXAMENE COPROPARAZITOLOGICE 
        -persoane investigate – 276 cu 4 cazuri pozitive cu Giardia lamblia                                    
 
6.ANTIBIOGRAME – 72 
                  
7.ANALIZE PENTRU INVESTIGAREA INFECȚIILOR NOSOCOMIALE 
                  -sterilități  - 36 probe  
                  -aeromicrofloră, teste salubritate - 84 probe 
 
8 .ANALIZE SEROGICE 
 
-serologie bacteriologică - mononucleoza infecțioasă  27 probe cu 1 pozitiv 
-serologie virusologică  
                                      - HBc Ig M  30 probe cu 7 pozitive 
                                      - AgHBs  41 probe cu 6 pozitive 
                                      - HCV 35 probe cu 1 pozitiva 
                                      - HIV 156 probe cu 9 pozitive 
                                      - leptospiroza 7 probe negative 
 
B.Analize ale factorilor de mediu 

-ape potabile - 1028 probe cu 163 pozitive 
                                  - 2759 determinari efectuate cu  417 pozitive 

-alte ape - 226 probe cu 38 pozitive 
                           - 1073 determinări efectuate cu 257 pozitive 
 
C.Analize alimente și condiții de igienă sector alimentar 

-lapte și derivate 12 probe cu 13 determinări micobiologice și 2 probe necorespunzatoare 
-alte produse alimentare 260 probe cu 249 determinari microbiologice si  1 proba  
                                                                                            necorespunzatoare 
-ambalaje, utilaje și teste de salubritate 498 probe cu 1145 determinari microbiologice si 3   
                                                                                            probe necorespunzatoare 
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        Laboratorul de chimie sanitară/toxicologie 
 
In laboratorul de chimie sanitară/toxicologie își desfăsoara activitatea 2 chimiști și un asistent 

medical. 
I. Numar  total  probe  efectuate  2016 = 1 240 

 
1. Probe  ape  efectuate  2016 = 958 
a) Ape  potabile  2016 = 933 
b) Alte  ape (apă  distilată, apă  bazin, apă  reala – control  extern) 2016 = 25 
 
2. Probe  alimente  efectuate  2016 = 282 
a) Lapte  si  produse  lactate  2016 = 18 
b) Carne  si  produse  din  carne  2016 = 10 
c) Conserve  de  legume-fructe  sterilizate  2016 = 12 
d) Adjuvanti  (sare  iodata, boia) 2016 = 43 
e) Ambalaje  2016 = 4 
f) Alte  produse  alimentare (faina, paine  si  produse  de  panificatie, produse  de  patiserie  

si  cofetarie, bauturi  alcoolice, ape  minerale) 2016 = 195 
 

II. Numar  total  parametrii efectuati  2016 = 3 859 
 

1. Parametrii  ape  efectuati  2016 = 2 939 
a) Ape  potabile  2016 = 2 887 
b) Alte  ape (apa  distilata, apa  bazin, apa  reala – control  extern) 2016 = 52 
 
2. Parametrii  alimente  efectuati  2016 = 920 
a) Lapte  si  produse  lactate 2016 = 54 
b) Carne  si  produse  din  carne  2016 = 32 
c) Conserve  de  legume-fructe  sterilizate  2016 = 32 
d) Adjuvanti  (sare  iodata, boia) 2016 = 92 
e) Ambalaje  2016 = 4 
f) Alte  produse  alimentare (faina, paine  si  produse  de  panificatie, produse  de  patiserie  

si  cofetarie, bauturi  alcoolice, ape  minerale) 2016 = 706 
 

III. Activităti  legate  de  “Sistemul  de  management  al  calitătii”  implementat  în  
laboratorul  de  Chimie  Sanitară: 

- elaborare  de  noi  proceduri  specifice; 
- revizuirea  procedurilor  specifice  aprobate  si  implementate; 
- revizuirea  procedurilor  operationale  aprobate  si  implementate; 
- revizuirea  instructiunilor  de  lucru  aprobate  si  implementate; 
- validarea  tuturor  metodelor  de  analiza  cuprinse  in  procedurile  specifice  implementate  

in  laborator; 
- evaluarea  incertitudinii  de  masurare  pentru  toate  metode  de  analiza  cuprinse  in  

procedurile  specifice  implementate  in  laborator; 
- participarea  laboratorului  la  teste  de  competenta (comparari  interlaboratoare) conform  

SR  EN  ISO / CEI 17025 : 2005; 
- verificarea  intermediara  a  sticlariei  de  laborator  si  a  echipamentelor  de  incercare  

conform  planulul  stabilit; 
- intocmirea  diagramelor  de  control  (cu  ajutorul  materialelor  de  referinta  certificate) 

pentru  toate  metodele  de  analiza  cuprinse  in  procedurile  specifice  implementate  in  
laborator. 
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         Compartimentul de evaluare si promovare a sănătății  
 
            În Compartimentul de Evaluare şi Promovarea Sănătăţii activează 3 persoane (un medic, un 
sociolog principal, un asistent medical principal). 
           Activitatea compartimentului s-a desfăşurat pe mai multe paliere: 

 
1. Promovarea unui stil de viaţă sănătos cu cele trei componente :  

A1. Campanii IEC conform calendarului stabilit anual pentru celebrarea zilelor 
mondiale/europene si campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor prioritati de sanatate specific 
nationale;  

A2 Monitorizarea si evaluarea planurilor judetene de actiune pentru alimentatie sanatoasa 
si activitate fizica la copii si adolescenti;  

A3 Campanii IEC destinate prioritatilor de sanatate specifice nationale si responsabilitatilor 
rezultate din alte reglementari. 

 
2. Prevenirea şi combaterea consumului de tutun 
      In scopul atingerii obiectivului principal al compartimentului nostru, respectiv imbunătăţirea stării 
de sănătate a populaţiei prin asumarea constienta de comportamente sanatoase si imbunătăţirea pe 
termen scurt şi mediu a sănătăţii populaţiei printr-un stil de viata sanatos,  dar si pentru indeplinirea 
atributiilor ce ne revin din programul Ministerului Sanatatii (crearea de ocazii de invatare pentru a 
facilita schimbari de comportamente care au fost identificate ca fiind factori de risc pentru anumite boli, 
promovarea responsabilitatii sanatatii la scara comunitara dar si la nivel de individ, cresterea 
constientizarii si imputernicirea individului cu privire la sanatatea sa etc.), pentru indeplinirea 
obiectivelor pentru anul 2016 din Calendarul evenimentelor OMS, internationale si europene celebrate 
în România conform acordului incheiat de tara noastra  dar si pentru mentinerea unor standarde 
europene de intelegere si mentinere a sanatatii colective, Compartimentul Promovarea Sanatatii si 
Educatie pentru Sanatate al DSP-BN, isi evalueaza activitatea tinind cont de toate aceste determinari in 
activitatea sa.  
 
3. Evaluarea si monitorizarea asistentei comunitare. 
 

      Activităţile în anul 2016 au fost realizate pe urmatoarele structuri: 
 

1. Campanii de promovare a sănătăţii la nivel comunitar şi al unor grupuri ţinta (inclusiv activităţi 
dedicate Zilelor Mondiale din Calendarul Sănătăţii -11 campanii). 

2. Organizarea de cursuri de formare în educaţia pentru sănătate la nivel judetean - un curs / 
semestru/2 cursuri.. 

3. Susţinerea programelor de educaţie pentru sănătate în şcolile din mediul rural – materiale tiparite 
distribuite, materiale structurate in mediu informatic -  in medie 25/luna. 

4. Realizarea de parteneriate interinstituţionale locale şi implicarea în proiectele iniţiate în parteneriat 
cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale (14). 

5. Promovarea mai agresiva a sănătăţii dentare în comunitate (4 cu suportul Liones). 
6. Activităţi de promovare a sănătăţii unor grupuri de populaţie defavorizată (copii şi adolescenţi, 

vârstnici). 
7. Cursuri pentru asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari. 
8. Participare în cadrul proiectului romano-german(Primaria Berlin), proiect adresat evaluarii situatiei 

populatiei rome in 4 comunitati + o tabara interculturala (8 activitati +1 tabara).  
9. Evaluarea nevoilor privind elaborarea materialelor IEC (pliante, afise, suporturi de curs, prezentari 

power-point sau alte structuri vizuale) structurarea  si tiparirea lor. 
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Număr acţiuni în cadrul tuturor activităţilor:   
 Compartimentul Promovarea Sănătății și Educație pentru Sănătate al DSP-BN a desfășurat: 14 
campanii de sănătate pe an, 400 de activități, a elaborat  14 titluri pliante/broșuri + 20 alte titluri de 
materiale IEC propii/an , a preluat  24 materiale IEC format informatic MS/an. In 2016 numarul 
materialelor multiplicate (22.000)  si distribuite (24.000buc.).  
 

 Acţiuni desfăşurate de IEC 380, din care: 
în campanii naționale – 127  
în campanii specifice - 117 

    alte activități de promovare a sănătății și educație pentru sănătate- 136. 

 Numar de acțiuni/activitați desfașurate la nivel județean în concordanța cu planurile de 
acțiune județene privind alimentația sănătoasă și activitatea fizică - 120. În cadrul lor au fost 
implicați 4120 copii și tineri, s-a făcut 1  acțiune de evaluare a planurilor județene. 

 Alte acţiuni specifice activității de promovare a sănătății (inclusiv campanii/activități destinate 
priorităților de sănătate specifice naționale și responsabilitaților rezultate din alte 
reglementări), din care:  
-activități IEC destinate priorităților de sănătate specifice - 91 
-număr participări întâlniri de lucru – 19 
-număr participări sesiuni de instruire/manifestări ştiinţifice – 3  
-număr participări cursuri de perfecţionare - 0 

 Valorificarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor derulate, inclusiv prin publicarea pe 
pagina web a instituţiei: 65 

 Activităţi de consultanţă în domeniul IEC: 2  

 Participarea la proiecte naţionale si locale din domeniul IEC: 3 

 Număr acţiuni de distribuire de materiale informativ-educative –  129  

 Număr apariţii mass-media –  15 

 Număr de instituții implicate in desfășurarea activităților -14 

 Intilniri metodologice cu formare si informare ptr mediul rural si grupurile defavorizate 
1/trimestru - 4 

 Tipărirea materialelor de informare, educare, comunicare – conceperea a 7 materiale 
executate tipografie, 8 prototipuri suporturi de curs/mape de informare, 30 create alte 
materiale auxiliare activitatii, multiplicate la xerox 25 de titluri, 6 prezentari vizuale.   

         Printre actiunile si activitatile desfasurate sistemtic in plan local in strinsa corelatie cu 
problemele stilul de viata specific zonei, se numara, campaniile pentru prevenirea sarcinii la 
adolescente, promovarea sustinuta a miscarii si combaterea obezitatii,  informare locala sustinuta 
privind muscatura de vipere si boala Althaimer, implicare in programele locale de protectie a 
mediului in colaborare cu Primaria municipiului Bistrita (Sapatamina Mobilitatii), informarea 
sustinuta a populatiei cu privire la canicula si efectele ei, precum si consecintele expunerii 
indelungate la soare, promovarea sanatatii orale, participarea  la evaluarea cunoştintelor, 
atitudinilor şi practicilor legate de stilul de viaţă, valorificarea şi diseminarea rezultatelor 
activităţilor derulate, inclusiv prin publicarea pe pagina web a instituţiei, organizarea şi 
participarea la sesiuni de instruire şi perfecţionare, intilniri metodologice competente cu 
reprezentantii asistentei comunitare platiti de catre MS, contributie la realizarea raportului anual, 
registrului Regional de Cancer pentru regiunea N-V, analiza date privind violenta scolara la nivelul 
judetului, realizarea si diseminarea unor analize privind indicatorii principalelor boli netransmisibile 
la nivel de judet. crearea mesajelor pentru materialele media destinate populaţiei generale si unor 
grupuri tinta, cursuri de formare,  sustinerea altor evenimente desfasurate de diversi parteneri.  

      Toate activitatile enumerate mai sus presupun, ca activitati tipice de promovare a 
sanatatii, un consum sustinut de materiale IEC, imprimari CD-uri, materiale educative 
confectionate sau achizitionate folosite pentru activitati didactice sau premii in activitati.  
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2. Activitatea de control în sănătate publică  
 

Resursele umane care au participat la realizarea atribuţiilor sunt 10 inspectori sanitari (3 
medici, 7 inspectori cu studii superioare). 
       În cursul anului 2016 Serviciul Control în Sănătate Publica a efectuat 4115 controale și 308 
recontroale.  

      În urma acestor acțiuni s-au aplicat următoarele sancțiuni: 231 avertismente, 13 amenzi în 
valoare de 29 100 lei, 2 suspendari de activitate, 8 retrageri de ASF și au fost retrase din consum 276 
produse cosmetice, 5,88 Kg si 4,42 l produse alimentare 

 
Activităţi desfăşurate pe domenii în anul 2016: 
IGIENĂ ALIMENTARĂ 

In anul 2016 au fost efectuate  566 acțiuni de controal în sectorul alimentar (264 unităţi 
inspectate) din totalul de 1094 unităţi cu profil alimentar existente în baza de date. 

Din numărul total de neconformităţi (213) cele mai frecvente au fost pentru neefectuarea 
controlului medical periodic (89), pentru neefectuarea cursurilor privind noţiunile fundamentale de igiena 
(62), pentru igienă generală (9) şi pentru etichetare și prezentare (13) . 

Pentru deficienţele constatate au fost date 138 avertismente, au fost scoase din consum uman 
31,8 kg și 15,5 litri produse neconforme, au fost emise 2 suspendari de activitate.  
 
APĂ 
 In anul 2016 au fost efectuate 132 controale privind calitatea apei potabile din care: instalaţii 
centrale de alimentare cu apa 121: 7 controale la producători, 10 controale la distribuitori ,104 controale 
la utilizatori; 9 controale de monitorizare de audit si 2 controale la instalatii locale (fantani publice). 
 S-au prelevat 34 probe de apă, din care 30 corespunzatoare, 4 necorespunzatoare bacteriologic.  
 
TUTUN 

In anul 2016 au fost efectuate 759 controale din care: 199 controale pentru fumat în spaţiile 
publice, 10 controale în unităţi care comercializează produse din tutun, 3 pentru inscriptionarea 
produselor din tutun, 321 controale în unităţile de invăţământ şi 226 controale în unităţi sanitare.  

Nu s-au impun sanctiuni.  
 
IGIENA SCOLARĂ 

S-au efectuat 527 controale in unitatile de invatamant. 
Pentru deficienţele constatate (control medical periodic, neefectuarea cursurilor de igienă, igienă 

generală, depozitare necorespunzătoare a produselor lapte-corn, neasigurarea apei potabile ) au fost 
date 47 avertismente şi au fost retrase 8 autorizaţii sanitare. 

S-au efectuat de asemenea 55 controale pe produs și meniu conform Legii 123 la: 12 societati 
comerciale, 36 blocuri alimentare, 1 cantina și 6 unități care asigură catering. Pentru deficiențele 
constatate s-au dat 10 avertismente și au fost retrase din consum 5,8 kg și 4,42 litri de produse 
necorespunzătoare. 
 
MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI DE MUNCĂ 

In cursul anului 2016 s-au efectuat 75 controale vizand mediul de viata si de munca al 
populatiei (zone de locuit, unitati de mica industrie, unitati comerciale, unitati de prestari servicii, etc) . 
S-a urmărit si respectarea normelor de medicina muncii (dotarea personalului cu echipament de 
protecţie corespunzator, efectuarea controlului medical periodic, existenţa dotărilor de interes igienico-
sanitar). 

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 3 avertismente și 5 amenzi în 
valoare de 15000 lei.  
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EPIDEMIOLOGIE 
In anul 2016 au fost efectuate un număr de 335 controale din care: 138 controale la unităţi de 

asistenţa medicală primară, 74 controale la unităţi de asistenţa medicală ambulatorie, 66 controale la 
unităţi de asistenţă de medicină dentară, 4 controale la unităţi de asistentă medicală de urgenţă 
prespitalicească (serviciul judetean de ambulanta si centre de permanență), 18 controale in laboratoare 
de analize medicale, 8 controale la unităţi de medicină alternativă, 27 controale la unități socio-medicale 
si camine pentru vârstnici. 

Pentru deficienţele constatate (clădiri vechi ce necesită reabilitare totală, examinări medicale 
incomplete, dezinfectante expirate, dotare incompletă cu aparatură, medicamente de urgentă şi 
materiale sanitare) au fost emise 59 avertismente. 

In unităţile sanitare cu paturi au fost efectuate 20 controale integrale, 454 controale având 
drept obiectiv verificarea respectării prevederilor legale în vigoare privind desfăsurarea activităţii în 
secţiile cu diferite profiluri, spălătorii, blocuri alimentare, managementul infecţiilor nosocomiale, 
sterilizarea şi gestionarea deşeurilor periculoase, precum şi 22 controale în ambulatoriul integrat. Cu 
ocazia recontroalelor (94), au fost acordate 44 avertismente si 7 amenzi in valoare de 13100 lei. 
 
UNITĂȚI DE TRANSFUZII 

In anul 2016 s-au efectuat 32 controale, din care 24 in unitati de transfuzie sanguina din spitale 
si 8 la centrul judetean de transfuzie sanguina. In urma controalelor a fost acordat 5 avertismente. 
 
DEȘEURI PERICULOASE 
 In anul 2016 au avut loc 339 controale privind modul de colectare si depozitare a deseurilor 
periculoase, la producatori mici, mijlocii și mari. Au fost aplicate 7 avertismente. 
 
COSMETICE 

In anul 2016 s-au controlat 230 unităţi din care: 5 unități de producere, 1 distribuitor, 25 unităţi 
de desfacere a produselor cosmetice, 175 unităţi de frizerie coafură şi 24 unităţi de intreţinere 
corporală. Pentru neregulile constatate (control medical periodic, igienă generală) s-au aplicat 25 
avertismente și o suspendare de activitate. În ceea ce privește produsele cosmetice, au fost verificate 
214 tipuri de produse. Pentru neregulile constatate (etichetare incompletă, termen de valabilitate 
depăsit,  ingrediente nepermise) au fost aplicate 9 avertismente şi au fost retrase de la comercializare 
276 produse cosmetice neconforme. 

 
BIOCIDE 

In cursul anului 2016 au fost efectuate 312 controale în unităti: 10 controale la producători, 11 
controale la distribuitori și 291 de controale la utilizatori. 

Pentru deficientele constatate (depozitare necorespunzătoare a produselor biocide, lipsă aviz 
sanitar, control medical periodic) unităţile au fost sancţionate cu 5 avertismente, o amenda in valoare 
de 1000 lei și o supendare de activitate. 
 
TURISM 

In anul 2016 au fost controlate 73 unitati turistice (17 unitati de cazare hoteliera, 55 pensiuni, 1 
camping) si 25 piscine si stranduri. Au fost aplicate 12 avertismente. 

 
ALTE ACTIVITĂȚI  

In cursul anului 2016 au fost rezolvate 116 sesizări privind mediul de viaţă şi de muncă a 
populaţiei, colectarea şi depozitarea reziduurilor, asistenţa medicală acordată persoanelor. S-au 
inregistrat 7 plangeri impotriva proceselor verbale de constatare a contraventiei. 

 In anul 2016 au avut loc 3 alerte rapide, 84 actiuni tematice stabilite de ISS judetean, 6 actiuni 
de indrumare si consultanta, 1 actiune comună cu alte autoritati, s-au emis 6 comunicate mass-media. 
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3. Activitatea de avizare si autorizare 
 

Activitatea compartimentului avize şi autorizaţii în anul 2016 a fost următoarea: 
 

Denumire documente ANUL 2016 

Autorizaţii sanitare de funcţionare 123 

Vize anuale 15 

Certificarea conformităţii 21 

Asistenta de specialitate 191 

Adrese (FRADR, răspunsuri) 275 

Evidenta a cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă 1933 

Inregistrare Registrul Unic al Cabinetelor 39 

Autorizaţii de liberă practică  7 

Autorizaţii/vize de funcţionare Policlinici (OMS 1015) 4 

Autorizatii de functionare UTS (OMS 607) 3 

 
 

4. Activitatea în domeniul programelor naţionale de sănătate 
 

Pentru derularea programelor de sănătate au fost încheiate contracte de furnizare produse 
achizitionate prin licitatie natională cu medicii de familie (140 contracte), cu unitătile sanitare cu paturi 
(4 contracte)si cu autoritatile locale (14 contracte).  

Indicatorii fizici si de eficientă ai programelor nationale de sănătate derulate în judetul Bistrita-
Năsăud si rapoartele medicale au fost transmise trimestrial Unitatilor de Management ale Programelor 
de Sănătate. 
 
Indicatori de activitate 2016 (pentru programele care nu au fost amintite anterior): 

 
Programul de sănătate a femeii şi copilului (PN 6) 
Gravide beneficiare de profilaxia sindromului de izoimunizare Rh = 46 
Profilaxia malnutritiei la prematuri = 145 beneficiari 
Copii beneficiari de lapte praf = 477 nou-nascuti 
Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si a hipotiroidismului congenital la 2980      
nou-născuti 
 
Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin 
(PN 4.1) 
      In judet functioneaza doua rețele de screening: una organizată de catre Spitalul Judetean de   

Urgenta Bistrița și alta de către Clinica Sanovil Bistrita – spital privat.  
       La program participa un număr de 137 medici de familie din 140 existenți in judet (97%).  
Pana la 31 decembrie 2016 au fost testate 345 femei intre 25 si 64 ani, depistându-se 5 cazuri    
pozitive. 
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5. Activitatea de asistenţă medicală 
 

Asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate 
 
  Au avut loc acţiuni de evaluare a necesarului de servicii, în ce priveşte medicina de 
familie, medicina dentară, medicina ambulatorie de specialitate şi paraclinică, în cadrul comisiei paritare 
de la nivelul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, împreună cu reprezentanţii Asociaţiei medicilor 
de familie, Asociaţiei medicilor dentisti, Patronatului medicilor de familie, Colegiilor medicilor. 

In ce priveşte asistenţa primară, este de menţionat faptul ca, in continuare, o singură localitate 
din judeţ (Ciceu Mihăeşti) nu este acoperită cu cel puţin un medic de familie (140 cabinete medicale – 
138 individuale si 2 asociate, 140 medici de familie).  

In anul 2016 au functionat trei centre de permanenţă ale medicilor de familie, unul în urban 
(Năsăud) şi 2 în mediul rural (Teaca, Valea Bârgăului). In aceste centre au beneficiat de consultații 
medicale un numar de 5292 de pacienți pe tot parcursul anului. 

Acoperirea cu cabinete de medicină dentară este bună în teritoriu, dar, din păcate, foarte 
putini medici, respectiv 35  din cei 184 din județ. au încheiat contract cu Casa Judeteană de Asigurări 
de Sănătate pentru serviciile prestate. In anul 2016 s-au inființat 11 cabinete medicina dentara (7 urban, 
4 rural). 

In asistenta ambulatorie de specialitate, in anul 2016 s-au înfiintat cainete medicale de 
specialitate: 

- 1 cabinet Diabet zaharat si boli de nutritie în urban, 
- 1 cabinet de chirurgie in urban 
- 1 cabinet obstetrica-ginecologie în urban  
- 1 cabinet pediatrie în urban 
- 2 cabinete de medicina muncii în urban 
- 2 cabinete de oftalmologieîin urban 
- 1 cabinet de radiologie dentara 
- 1 centru medical 
 
In anul 2016 și-au desfasurat activitatea in judetul Bistrita-Nasaud un numar de 21 asistenti 

medicali comunitari si 9 mediatori sanitari pentru comunitatile de romi. În anul 2016 a crescut numărul 
de asistenți comunitari cu 5 față de anul 2015, primăriile manifestând un interes tot mai mare pentru a 
angaja persoane pentru aceasta activitate. 

 
Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca 
 
Serviciile medicale de urgenţă prespitalicească se asigură prin: 

- Serviciul de Ambulanţă Judeţean, cu sediul în resedinţa judeţului, două substaţii în două oraşe cu 
unităţi spitalicesti (Beclean şi Năsăud) şi 2 puncte de lucru în mediul rural (Teaca, Maieru) si  

- Serviciul SMURD cu echipaj de terapie intensiva mobila (TIM) la Bistrita şi 5 echipaje de prim 
ajutor (EPA) – la Bistrita, Năsăud, Sângeorz Băi, Beclean si Prundu-Bargaului. 

În anul 2016, a fost identificată o noua locație pentru a fi amenajată o subunitate a Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență, în localitatea Lechința, subunitate în cadrul căreia va funcționa și un echipaj 
SMURD de prim ajutor (EPA). Spațiul este amenajat în proporție de 100 %, urmând ca în cel mai scurt 
timp, după obținerea tuturor avizelor necesare, să fie dat în folosință. Echipajul SMURD va acoperi o 
zonă importantă, iar impreună cu echipajul SAJ din localitatea Teaca vor acoperi zona de sud a 
județului cu servicii medicale de urgență. 
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Dispeceratul Medical de Urgenta Judetean Integrat, care functioneaza din luna august 
2012 a înregistrat, anul 2016 a înregistrat un număr total de 58.261 apeluri cu caracter medical, prin 
sistemul SNAUU 112, ceea ce reprezintă  o creştere cu + 6,32% faţă de anul 2015. 

 Media zilnică, calculată pe baza numărului total de apeluri relevă că media solicitărilor pe 24 
ore a fost de 159,61, ceea ce reprezintă o medie de 79,80 apeluri/tură de 12h.  

Din volumul total de solicitări, echipajele ambulanței au deservit 39.629 cazuri (67,40%) restul 
au fost fie alocate echipajelor SMURD, fie au fost sfaturi medicale, sau reveniri, informări etc. 

Procentul de răspuns sub 20 sec. la apelurile intrate, indicator important de calitate al activității 
personalului din dispecerat, a fost de 99,35% , conform datelor puse la dispoziție de 112 BN. 

Unul din cei mai importanți indicatori de calitate ai activității operative este timpul mediu de 
ajungere la caz (promptitudinea). Calculând acest timp anual, se observă că în anul 2016 s-a obținut un 
timp mediu de 5 min 20 sec. pentru urban şi 17 min 59 sec pentru rural. Durata medie de intervenție pe 
anul 2016 a fost de 77,67 minute. 

Problema care ramane in continuare de rezolvat la Serviciul Județean de Ambulanță este cea 
a personalului deficitar. In anul 2016 s-a reușit angajarea a 1 medic medicină de familie pentru 
compartimentul de consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar, urmând ca aceștia sa 
parcurgă programul de pregatire pentru a putea trece în compartimentul de asistență medicală de 
urgență și transport sanitar asistat unde este mare nevoie de medici. 

 

Asistenta medicala spitaliceasca 
 

În anul 2016 a fost asigurată prin: 

 3 Spitale  
          - Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita 

      - Spitalul Orasenesc “Dr.George Trifon” Nasaud 
      - Spitalul Orasenesc Beclean 

 Preventoriul TBC de copii Ilisua  

 Spitalul privat: “Clinica Sanovil” 
 

Spitalul Judetean de Urgenta acorda cele mai complexe ingrijiri, fiind spital incadrat in nivelul 
III de competenta. Spitalul s-a dezvoltat in ultimii ani, prin imbunatatirea conditiilor hoteliere, 
achizitionarea de aparatura performana, angajarea unor medici din specialitatile deficitare.  

Cele doua spitale orasenesti din Beclean, respectiv Nasaud precum si spitalul privat sunt 
spitale incadrate in nivelul IV de competenta, asigurand ingrijiri acute de baza, iar la Spitalul Orasenesc 
Beclean se afla singura sectie de psihici cronici din judet, care insa este neincapatoare, datorita 
cresterii numarului de cazuri ce necesita internare de lunga durata.  

Preventoriul TBC de copii Ilisua asigura asistenta copiilor contacti TBC. Este clasificat în 
nivelul V de competență. Practic, preventoriul nu furnizează servicii medicale comparabile cu celelalte 
spitale din județ, aici fiind găzduiți copii care provin din mediu TBC, pentru profilaxie, dar care au și o 
situație materială precară, cazuri sociale. Existența unei unități care să asigure astfel de servicii este 
necesară, dar nu considerăm că finanțarea actuală se face din fondurile potrivite. Am propus, având în 
vedere profilul social și medical al acestor copii,  începerea în paralel a demersurilor de reorganizare a 
unității sanitare, de către autoritatea locală în subordinea căreia se află. 

Soluțiile propuse de noi sunt transformarea: 
- într-o unitate de asistență medico-socială profil TBC, pentru copii, după modelul unităților 

de asistență medico-sociale pentru adulți, sau 
- într-o unitate socială, care să fie preluată de către Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului. 
În judet există şi doua unităţi de asistenţă medico-socială (la Susenii Bârgăului şi la Teaca). 

Cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu 
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medicamente şi materiale sanitare din unităţile de asistenţă medico-socială sunt suportate în continuare 
din bugetul Ministerului Sănătăţii. La inceputul anului 2016 Unitatea medico-socială de la Susenii-
Bârgăului si-a reinceput activitatea, dupa procesul de reabilitare prin Programul Operațional Regional, 
reabilitare care s-a incheiat în luna decembrie 2015 și care ofera pacienților internați condiții deosebite 
hoteliere, la standarde europene.  

Numărul total de paturi din judeţ este de 1570, ceea ce realizează o medie de 4,77 paturi la 
1000 de locuitori. 

In anul 2016 au fost completate specialitatile deficitare din judet, cu: neurochirurgie, chirurgie, 
ATI, radiologie, medicina muncii, obstetrica-ginecologie, pediatrie, ORL, cardiologie, madicina de 
laborator. De asemenea, 7 dintre rezidenții pe post și-au încheiat pregătirea și s-au prezentat la 
posturile din cele trei spitale publice (laborator, medicina de urgenta, boli infectioase, medicina muncii, 
ORL, ortopedie). În prezent se mai afla in pregatire, dupa sustinerea rezidentiatului pe post, un numar 
de 22 rezidenti, care vor acoperi in timp  specialitatile deficitare din judet. 

Unele specialitati medicale lipsesc în continuare din spitalele publice: alergologie, ortopedie 
infantila, pentru rezolvarea cazurilor pacientii fiind indrumati spre spitalele din judeţele invecinate (Cluj, 
Mures). 

Personalul medical continuă să fie insuficient în spitalele mici, orașenesti; în cursul anului 
2016 au avut loc angajări de noi specialişti, dar acestia se indreapta mai mult spre spitalul judetean.  

In judetul Bistrita-Năsăud, serviciul de tomografie computerizata si cel de RMN sunt asigurate 
atat în cadrul unui parteneriat public-privat, cât și în regim privat, in cadrul unui centru medical, ambele 
unităti fiind în contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.  

În anul 2016 prin finanțarea de la Ministerul Sănătății s-a finalizat obiectivul “Extindere prin 
supraetajare pavilion P+2 si transformare in P+4 in vederea construirii unui Bloc operator centralizat si 
spatii medicale” la Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Au fost date in folosinta spații medicale noi 
pentru secția chirurgie a spitalului care oferă condiții deosebite si au fost finalizate lucrările pentru blocul 
operator cu 8 Sali de operatie, dotate la cele mai inalte standarde.  

Aceasta investitie impreuna cu completarea structurii de personal, vor permite spitalului 
judetean sa asigure servicii de cea mai buna calitate, ceea ce va reduce afluxul de pacienti catre 
centrele universitare invecinate care sunt foarte aglomerate, iar locuitorilor judetului vor beneficia de 
tratament cat mai aproape de casa. 

 
 

6. Activitatea financiara  
 
  1.Contul de executie pentru anul 2016 la Directia de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud 
 

Pentru anul 2016 Ministerul Sanatatii a aprobat Directiei de Sanatate Publica Bistrita 
Nasaud un buget in valoare totala de 28.902.000 lei,repartizat pe urmatoarele surse: 

- Buget de stat in valoare de 25.178.000 lei 
- Accize in valoare de 3.296.000 lei 
- Venituri proprii DSP in valoare de  428.000 lei 

 
 

1.1 Cont  executie buget de stat 
 

Din prevederile anuale aprobate,pe sursa de buget de stat, finantarea primita in perioada 
raportata este de 25.164.174 lei iar platile curente de 25.073.957 lei. 
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Situatia detaliata se prezinta astfel:  
Lei 

 
Creditele bugetare repartizate de Ministerul Sanatatii Directiei de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud 

reprezinta credite deschise pentru cheltuielile proprii a D.S.P. Bistrita-N.  
La Titlul Cheltuieli materiale, creditele bugetare aprobate in sumă totala de 11.951.000 lei se 

detalieaza dupa cum urmeaza: 
- 905.000 lei sunt sume necesare desfasurarii activitatii curente in DSP, repartizate astfel: 

-    350.000 lei pentru cheltuielile de intretinere si functionare  
-    109.000 lei pentru tratament in strainatate si 
-    446.000 lei pentru programele de sănătate derulate; 

-11.046.000 lei  reprezintă valoarea contractelor încheiate de Directia de Sanatate Publica pentru 
finantarea unor activitati de sănătate astfel: 

 
 
Lei 

 
 
 

Titlu Prevederi 
anuale 

Finantat Plati nete Executie 
plati / 

prevederi 
% 

Executie 
plati/ 

finantari 
% 

TOTAL 
B    BUGET DE STAT 

      D.S.P. 
din care: 

25.178.000 25.164.174 25.073.957 
 

99,59 99,64 

1.Cheltuieli 
de personal 

2.892.000 2.892.000 2.883.851 99,72 99,72 

2.Cheltuieli 
materiale 

11.951.000 11.937.174 11.879.520 99,40 99,52 

3.Transferuri 10.335.000 10.335.000 10.310.586 99,76 99,76 

Unitatea Suma Programe de 
Sanatate 

Actiuni de 
Sanatate 

Cabinete 
medicale de 
invatamant 

% 
din 

Total 

Spitalul Judetean 
Bistrita 

8.100.000 235.000 
 

7.865.000  73,33 

Spitalul Orasenesc 
Nasaud 

590.000  590.000  5,34 

Spitalul Orasenesc 
Beclean 

231.000  231.000  2,09 

Preventoriu TBC 
Ilisua 

20.000  20.000  0,18 

Primaria Bistrita 1.511.000   1.511.000 13,68 

Primaria Nasaud 231.000   231.000 2,09 

Primaria Beclean 198.000   198.000 1,79 

Primaria Sg.Bai 165.000   165.000 1,50 

Total 11.046.000 235.000 8.706.000 2.105.000 100,00 
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Din creditele bugetare repartizate în baza contractelor încheiate de DSP Bistrita Năsăud în sumă 
de 11.046.000 lei, s-au făcut plăti nete de 11.032.413 lei, astfel: 

 
 
Lei 

 
 
 
La Titlul Transferuri, creditele bugetare aprobate in sumă de 10.400.000 lei se detalieaza dupa 

cum urmeaza: 
Lei 

 
 
 

Unitatea Suma Program Actiuni de 
Sanatate 

Cabinete 
medicale de 
invatamant 

% 
din 

Total 

Spitalul Judetean 
Bistrita 

8.055.542 235.000 7.820.542  73,30 
 

Spitalul Orasenesc 
Nasaud 

585.732  585.732  5,33 

Spitalul Orasenesc 
Beclean 

228.766  228.766  2,08 

Preventoriu TBC 
Ilisua 

17.877  17.877  0,16 

Primaria Bistrita 1.510.967   1.510.967 13,75 

Primaria Nasaud 230.856   230.856 2,10 

Primaria Beclean 195.486   195.486 1,78 

Primaria Sg.Bai 164.307   164.307 1,50 

Total 10.989.533 235.000 8.652.917 2.101.616 100,00 

Unitatea Suma Transfer 
buget 
local 

ptr.finant 
UMS 

 

Transfer 
buget 
local 

ptr.finant
sanatatii 

 

Transfer 
buget 

local ptr. 
fin.altor 
investitii  
in sanat. 

Transfer 
buget 

local ptr. 
finant. 
aparat. 
urgenta 

% 
din 

Total 

Consiliul Judetean Bistrita 
(ptr.SJU Bistrita) 

8.640.000 
 

  8.220.000 420.000 83,60 

Oras Beclean(ptr.SO 
Beclean) 

467.000    467.000 4,52 

Comuna Teaca(ptr.UMS 
Teaca) 

256.000 256.000    2,48 

Comuna Prundu 
Birgaului(ptr.UMS Susenii B.) 

230.000 230.000    2,22 

Primarii-Asistenti comunitari 
si mediatori sanit. 

742.000  742.000   7,18 

Total 10.335.000 486.000 742.000 8.220.000 887.000 100 
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Din creditele aprobate la titlul Transferuri în sumă de 10.335.000 lei  s-au făcut plăți nete de 
10.310.586 lei, astfel:            
                               Lei 

 
Angajamentele bugetare  si legale inregistrate la 30  decembrie 2016 in baza prevederii 

Ordinului MFP nr. 1792/24 dec.2002 privind angajarea, lichidarea, ordonarea si plata cheltuielilor 
institutiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 
legale  din credite bugetare  sunt de 25.073.957 lei, astfel : 
 -  2.883.851 lei pentru cheltuieli de personal; 
 - 11.879.520 lei pentru cheltuieli materiale; 
 - 10.310.586 lei pentru transferuri; 
 -                 0 lei pentru cheltuieli de capital. 
 
 

1.2 Cont de executie a bugetului venituri proprii – accize MS 
 
Pentru anul 2016 Directia de Sănătate Publică a Judetului Bistrita – Nasaud a avut prevederi 

bugetare aprobate din accize  de 3.296.000 lei, iar finantarea  primita a fost de 3.247.741 lei astfel : 
Lei 

Unitatea Suma Transfer 
buget local 
ptr.finant 

UMS 
 

Transfer 
buget 
local 

ptr.finant
sanatatii 

 

Transfer 
buget 

local ptr. 
fin.altor 
investitii  
in sanat. 

Transfer 
buget 

local ptr. 
finant. 
aparat. 
urgenta 

% 
din 

Total 

Consiliul 
Judetean Bistrita  
(ptr.SJU Bistrita) 

8.640.000   8.220.000 420.000 83,80 

Oras 
Beclean(ptr.SO 

Beclean) 

467.000    467.000 4,53 

Comuna 
Teaca(ptr.UMS 

Teaca  

256.000 256.000    2,48 

Comuna Prundu 
Birgaului(ptr.UM

S Susenii B.). 

230.000 230.000    2,23 

Primarii-Asistenti 
comunitari si 

mediatori sanit. 

717.586  717.586   6,96 

Total 10.310.586 486.000 717.586 8.220.000 887.000 100 

Titlu 
 

Prevederi 
anuale 

Finantat Plati nete Executie 
plati / 

prevederi 
% 

Executie 
plati/ 

finantari 
% 

TOTAL 
din care: 

3.296.000 3.247.741 3.247.741 98,54 100,00 
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Pentru anul 2016 prevederile bugetare aprobate din accize  sunt de 3.296.000 lei si sunt 

repartizate astfel: 
-150.000 lei sunt sume necesare desfasurarii activitatii curente in DSP, detaliate astfel: 

-   150.000 lei pentru programele de sănătate derulate de institutia noastra 
-3.146.000 lei reprezintă valoarea contractelor încheiate de Directia de Sanatate Publica pentru 

finanțarea unor activitati de sănătate, detaliate astfel : 
  
            Lei 

 
Din sumele aprobate de Ministerul Sanatatii, în baza contractelor încheiate de DSP Bistrita 

Năsăud, în sumă de 3.146.000 lei s-au facut plati de 3.108.759 lei,astfel : 
 

Lei 

 
Din sumele finantate de Ministerul Sanatatii in perioada raportata,din sursa de finantare accize, de 

3.247.741 lei,DSP Bistrita-Nasaud a efectuat plati nete de 3.247.741 lei.  
Drepturile totale constatate la DSP Bistrita-Nasaud din finantarea unor cheltuieli de sanatate , 

conform Legii 95/1996, ( Accize incasate din vanzarea de alcool…. si  taxe asupra unor activitati 
daunatoare sanatatii) sunt de 1.234.044 lei din care 394.300 lei sunt drepturi constatate din anii 
precedenti si 839.744 lei sunt drepturi constatate din anul curent.Incasarile realizate in perioada analizata 
sunt de 730.342 ,si stingerile pe alte cai decat incasarile sunt de -4.011  lei  (Adresa AJFP              

1.Cheltuieli 
materiale 

3.296.000 3.247.741 3.247.741 98,54 100,00 

   2.Transferuri      

Unitatea Suma Program Actiuni de 
Sanatate 

Transfer 
buget local 

alte investitii 

% 
din 

Total 

Consiliul Judetean 
Bistrita(ptr.SJU Bistrita) 

     

Spitalul Judetean Bistrita 3.123.000 947.000 2.176.000  99,27 

Spitalul Orasenesc Nasaud 23.000 23.000    0,73 

Spitalul Orasenesc Beclean      

TOTAL 3.146.000 970.000 2.176.000  100,00 

Unitatea Suma Program Actiuni de 
Sanatate 

Transfer 
buget local 

alte 
investitii 

% 
din 

Total 

Consiliul Judetean 
Bistrita(ptr.SJU Bistrita) 

     

Spitalul Judetean Bistrita 3.085.767 909.767 2.176.000  99,36 

Spitalul Orasenesc Nasaud 22.992 22.992   0,64 

Spitalul Orasenesc Beclean      

TOTAL 3.108.759 932.759 2.176.000  100 
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Bistrita-Nasaud Nr.BNG_REG 543/13.01.2017 privind  Situatia drepturilor  constatate la 
30.09.2016),ramanand drepturi constatate de incasat la sfarsitul perioadei  de 507.713 lei. 

DSP Bistrita Nasaud a virat in anul 2016 Ministerului Sanatatii sume pentru finantarea unor 
cheltuieli de sanatate,conform Legii 95/1996, de 730.342 lei. 

Angajamentele bugetare  si legale inregistrate la 30 decembrie 2016 in baza prevederii Ordinului 
MFP nr. 1792/24 dec.2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor 

institutiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale  din 
venituri proprii accize sunt de 3.247.741 lei, astfel : 

- 3.247.741  lei pentru cheltuieli materiale; 
-               0  lei pentru transferuri 
-               0  lei pentru cheltuieli de capital. 

 
1.3 Contul de executie a bugetului institutiei publice – venituri proprii 

 
Prevederile bugetare aprobate in anul 2016 la Directiei de Sanatate Publica Bistrita-

Nasaud pentru activitatea finantata din venituri proprii sunt de 428.000 lei.Incasarile la finele 
trimestrului IV 2016 sunt de 357.690 lei iar platile efective  de 241.191 lei,inregistrandu-se un 
excedent in anul curent de 116.499 lei. 

Excedentul anilor precedenti al bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii 
este de 123.236 lei. 

Drepturile totale constatate la fínele trimestrului IV 2016 sunt de 372.566 lei, din care 
12.698 lei din anii precedenti si 359.868 lei din anul curent. Incasarile in perioada au fost de 
357.690 lei,ramanand drepturi constatate de incasat de 14.876 lei. 

Platile pentru activitatea finantata integral din venituri proprii se detalieaza pe titluri de 
cheltuieli astfel :  

                                                    Lei 
 

Titlu 
 

Prevederi 
anuale 

Plati nete % 
Executie 

plati / 
prevederi 

% 
din TOTAL 
Prevederi 

anuale 

% 
din TOTAL 
Plati nete 

TOTAL 
din care: 

428.000 241.191 56,35 100,00 100,00 

1.Cheltuieli     de 
personal 

106.000 106.000 
 

100,00 24,77 43,95 

2.Cheltuieli materiale 219.000 60.179 27,48 51,17 24,95 

   3.Capital 103.000 75.012 72,83 24,06 31,10 

 
                                                                                        

Angajamentele bugetare  si legale inregistrate la 30 decembrie 2016 in baza prevederii 
Ordinului MFP nr. 1792/24 dec.2002 privind angajarea, lichidarea, ordonarea si plata cheltuielilor 
institutiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 
legale  din venituri proprii  sunt de 241. 191 lei, astfel : 

 
- 106.000  lei pentru cheltuieli de personal; 
-  60.179   lei pentru cheltuieli materiale; 
-  75.012   lei pentru cheltuieli de capital. 
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7. Activitatea juridica 

 
In compartimentul juridic al DSP isi desfasoara activitatea o persoana. 
Pe parcursul anului 2016,  Compartimentul juridic din structura D.S.P. Bistrita Nasaud a realizat 

urmǎtoarele activitǎţi: 

 a asigurat reprezentarea instituţiei în calitate de parte procesuală la judecarea unui număr 
de 8 litigii civile; 

 a asigurat luarea măsurilor legale care se impun în vederea punerii în aplicare a hotărărilor 
judecătoreşti privind punerea sub interdicţie a unui număr de 20 de pacienţi;  

 a asigurat monitorizarea şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect 
luarea măsurilor de siguranţă prevăzute in Noul Cod Penal, privind obligarea la tratament 
medical şi internarea medicală pentru un numar de 4 pacienţi; 

 a avizat contracte (prestări servicii, achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări) sau acte 
adiţionale aferente ; 

 a  soluţionat şi rǎspuns la un număr de 20 petiţii/contestaţii adresate D.S.P. Bistrita Nasaud 
de catre instituţii publice, persoane fizice sau juridice; 

 a intocmit şi avizat la cererea conducerii, acte administrative cu caracter individual; 
 

 

8. Activitatea de implementare a controlului intern/managerial  
 

In activitatea de implementare a standardelor de control intern/managerial s-au identificat 134 
de activități procedurabile, în anul 2016 fiind revizuite procedurile operaționale existente. În prezent 
sunt aprobate 132 proceduri și aplicate în cele 16 compartimente ale DSP (reprezentand 98,5% 
proceduri elaborate, fata de activitatile procedurabile inventariate). 

De asemenea, s-a completat registrul riscurilor, urmând ca acesta să devină instrument 
managerial la finalizarea implementării tuturor standardelor în unitate. 

Analizând stadiul implementării controlului intern/managerial s-a constatat ca acesta este 
parțial conform la nivelul DSP, un număr de16 standarde fiind implementate sau parțial implementate, 
conform Ordinului 400/2015. 

 

9. Pregătirea profesională 
 

In cursul anului 2016 un numar de 19 persoane (29%), angajati ai Directiei de Sănătate 
Publica, au participat la programe de pregătire profesională pe domeniile lor de activitate (cursuri, 
instruiri), în limita bugetului alocat, cu această destinatie.  
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Mortalitate si morbiditate în anul 2016 
 

Indicatori demografici 
 

Rata natalităţii: 10,60%o  
Rata mortalităţii generale : 9,36%o  
Sporul natural: 1,24%o 
Rata mortalităţii infantile: 2,80%o  
Mortalitate materna: 0%o 

 
Indicatorii demografici sunt calculați cu datele existente la nivelul județului. După finalizarea 

statisticilor la nivel national în funcție de domiciliu e posibil ca acestea să se modifice. 
Evolutia natalitatii este spre o scadere lenta in ultimii 10 ani, dar relativ constanta in ultimii 

5 ani, in jurul mediei de 10%o. Numărul de născuţi vii a pastrat aceeasi evolutie constanta. 
Natalitatea este peste nivelul țării, iar mortalitatea generală este sub cea a țării, sporul 

natural fiind unul pozitiv. Rata mortalității infantile, un indicator fidel al starii de sănătate este 
scăzută, tendință care s-a menținut în ultimii ani, fiind sub media țării. 

 
Principalele cauze de deces în judeţul Bistriţa-Năsăud, în anul 2016 sunt similare cu cele 

ale ţării. Astfel, primele 5 cauze de deces sunt : 
   Bolile aparatului cardiovascular                                      

               Tumori maligne                                                               
               Accidentele                                                                    
               Bolile aparatului respirator                                           
               Bolile aparatului digestiv                                              
                

În ce priveşte morbiditatea, principalele boli ca incidenţă în judeţul Bistriţa-Năsăud, în anul 
2016 au fost: 

Bolile aparatului respirator                                     
Bolile digestive                                                         
Bolile sistemului osteo-articular                                
Bolile pielii și țesutului celular subcutanat                
Bolile aparatului urinar                                              

 
Incidenta crescuta a afectiunilor respiratorii si a celor ale sistemului osteo-articular se 

justifica si datorita climatului umed al judeţului cu temperaturi reduse in anotimpul rece.  
 

Boli care beneficiază de programe nationale de sănătate: 
 
Cazuri noi de TBC in 2016  = 129 
Incidența TBC în 2016 = 39,20/100000 mii de locuitori 
Pacienți cu TBC în evidență = 101 
Prevalența TBC în 2016 = 0,03% 
 
 
Cazuri noi de HIV în 2016 = 6 
Incidența HIV în 2016 = 1,82/100000 mii locuitori 
Pacienti cu HIV in evidenta = 34 
Prevalenta HIV in 2016 = 0,01% 
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Cazuri noi diabet zaharat 2016 = 623 
Incidenta diabetului zaharat in 2016 = 189,31/100000 mii locuitori  
Pacienți cu dabet zaharat in evidență = 9941 
Prevalenta diabetului zaharat in 2015 = 3,02% 
 
Cazuri noi de cancer 2016 = 862 
Incidenta cancerului in 2016 = 261/100000 mii locuitori  
Pacienți cu cancer în evidență = 5279 
Prevalenta cancerului in 2016 = 1,60% 
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