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                DIRECTIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEŢULUI  BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 

Adrese: 

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

     Director executiv adj.economic; Serviciul RUNOS: Tel: 0263-232601, 0263-231592,             

     Fax: 0263-231137; 

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

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

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI 

BISTRIȚA-NĂSĂUD 

AN 2020 

 

 

Județul Bistrița-Năsăud are o populație de  386286 locuitori, reprezentând  1,48% din populația 

României și 11,59% din populația regiunii Nord-Vest. Se înregistrează o uoară scădere a populației 

față de anul 2017. 

Populația județului trăieste în proporție de 39,5% în mediul urban și 60,5% în mediul rural. 

Prepoderența populației în mediul rural poate creea probleme în ce privește accesibilitatea la 

serviciile de sănătate. 

Analizând structura populației pe grupe de varstă,  se constată că grupul celor cuprinși între 0-

14 ani este de 54221 persoane, ceea ce reprezinta 16,5% din populația județului, peste media țării, 

care este de 14,6%. La extrema cealaltă, populația peste 65 ani, care reprezinta o categorie mare 

consumatoare de servicii medicale complexe, cuprinde 47910 persoane, ceea ce reprezintă 14,6% 

din totalul populației județului, sub media țării, care este de 16,4%.  Studiind evoluția de-a lungul a 

cinci ani se observă că diferența dintre cele două categorii de vârstă a scăzut, în sensul că s-a redus 

categoria celor între 0-14 ani (datorită scăderii natalității) și a crescut categoria celor de 65 și peste 

65 de ani (reflectată în creșterea speranței de viață). Acest fapt este important pentru orientarea 

serviciilor de sănătate. 

In baza Ordinului MS 2186/22.12.2020, numărul maxim de posturi aprobat pentru DSP Bistriţa-

Năsăud este de 70 posturi. Dintre acestea, în anul 2020 au fost ocupate 64 posturi din care 26 

funcţionari publici şi 38 personal contractual. Avand in vedere situatia de risc epidemiologic si 

biologic, precum si stabilirea masurilor care se aplica pentru prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID -19, Ministerul Sanatatii a aprobat suplimentar prin OMS  nr.569/06.04.2020 si 

OMS nr.1733/09.10.2020 un numar de 9 posturi  de personal contractual . 

În anul 2020, în contextul epidemiologic existent activitatea Direcției de sănătate publice 

Bistrița-Năsăud a fost axată în principal pe măsurile de prevenire și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19. Au apărut noi activități și misiuni la care angajatii DSP au participat, indiferent de 
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compartimentul în care sunt încadrați (anchete epidemiologice, recoltari probe biologice, actiuni de 

carantinare, monitorizare centre de carantinare, call center, etc.) 

 

Vor fi prezentate în cele ce urmează principalele activităţi desfăsurate, în anul 2020, 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 

În anul 2020, aprovizionarea cu vaccinuri destinate populației la vârstele prevăzute în 
calendarul național de vaccinare a fost satisfăcătoare excepție făcând: vaccinul diftero-tetanic-
pertussis acellular-VPI (Tetraxim) pentru copiii de 6 ani; am solicitat 4500 doze și am primit 
6548 de doze; în luna aprilie 2020, am primit 2048 doze cu termen de valabilitate scurt, august 
2020, iar restul de 4500 doze în luna decembrie 2020 având termen foarte scurt de valabilitate 
(3800 doze cu termen de valabilitate până în aprilie 2021 și 700 de doze cu termen de 
valabilitate până în august 2021).  
 

Pe parcursul întregului an am preluat de la nivelul depozitului central, următoarele doze de 

vaccin:  

 

Tip vaccin Nr. doze 
primite  

Nr. doze 
administrate 

BCG 9200 2915 

Vacc. tertavalent (DTPa- VPI) 6548 3852 

Vacc.hexavalent  (DTPa-VPI-HepB-Hib) 8270 7739 

Vacc.Hep B (Euvax) 3000 2967 

Vacc. diftero-tetanic-pertussis acelular  
(Adacel) 

4655 3508 

Vacc.pneumococic (Prevenar 13) 8650 7750 

Vacc.rujeolă-oreion-rubeolă (MMR VAX 
PRO) 

730 6778 

Vacc. Anti HPV (Gardasil 9) 80 73 

 

În lunile februarie și august 2020 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 (135 medici de familie). Acoperirea vaccinală 

realizată în anul 2020 este redată în tabelul următor. 

 

  AV (%) BCG1 AV (%) HB3 

AV 
(%) 

DTPa3 

AV 
(%) 

DTPa3 

AV 
(%) 

VPI3 

AV 
(%) 

VPI3 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 94.50 96.20 88.61 93.67 76.37 90.71 76.37 90.71 59.91 90.29 



 3 

 

Vaccinarea grupelor populaționale la risc 

Pe parcursul anului au fost vaccinate un număr de 24643 persoane cu vaccin gripal, din care 

481 în trimestrul I și  24162 de persoane în ultimele luni ale anului.  

 
II.Supravegherea și controlul bolilor transmisibile 

În ceea ce privește bolile care se raportează nominal și se înregistrează în Registrul Unic de 

Boli Transmisibile situația se prezintă astfel: s-au primit un număr de 38 de suspiciuni de 

boală, care au fost clasificate după cum urmează: 

 

Confirmate cu laboratorul  37 97,36% 

Posibile (diagnostic clinic) 1 2,64% 

Probabile 
(clinic+epidemiologic) 

0 0 

Infirmate 0 0 

 
1. Boli prevenibile prin vaccinare, RAPI 

(difterie, rujeola, rubeola, parotidita epidemică, poliomielită, tetanos, tuse convulsivă, varicela) 

În  anul 2020 au fost raportate 171 cazuri de varicelă (56 în urban și 115 în rural). Nu s-au 

înregistrat focare cu cazuri multiple de îmbolnăvire, contacții familiali și de colectivitate 

supravegheați și investigați conform metodologiei. 

Valorile incidenței la varicelă au înregistrat o ușoară scădere față de anul 2019;  totuși 

incidența se menține ușor crescută, calendarul de vaccinări din România neincluzând 

vaccinarea antivariceloasă. 

Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă OMS este următoarea: 
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În cadrul sistemului de Supraveghere, nu au fost raportate  cazuri de reacții adverse post-
vaccinale indezirabile (RAPI). 
 
2. Meningite 
În anul 2020 au fost raportat un caz de meningită cu LCR clar, etichetat ca fiind posibil de 

etiologie virală.  

 
3. Infecții acute ale căilor respiratorii superioare, pneumonii, gripă în sezonul 2019-2020 

Supravegherea gripei și a afecțiunilor respiratorii acute, în sistemul de rutină, s-a desfășurat în 

intervalul octombrie 2019 (săptămâna 40) – mai 2020 (săptămâna 20).  

 

Distribuția săptămânală a cazurilor de îmbolnăvire prin afecțiuni respiratorii (ILI+ARI) 

comparativ cu ultimele 3 sezoane, este redată în graficul următor. 
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Se observă o evoluție similară a curbelor de incidență, cu creșterea semnificativă a numărului 

de îmbolnăviri din a doua săptămână a fiecărui an, cu un vârf de incidență între săptămânile 

4-7; evoluție mai vizibilă în ultimele două sezoane de supraveghere.  

 
Repartiția pe grupe de vârstă a cazurilor înregistrate în sezonul 2019-2020, 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 
2 30 59 89 39 19 

PNEUMONIE 
398 483 877 1680 828 1322 

IACRS 
4924 8900 20008 16875 4735 3249 

 
 
 

4. Infecții streptococice  

În cursul anului  au fost declarate 1 caz de scarlatina, 1 mediul rural, 3 cazuri de angine 

streptococice și 4 de cazuri de erizipel streptococic. Nu s-au inregistrat focare cu cazuri 

multiple de îmbolnavire. În toate situațiile cazurile au fost confirmate cu laboratorul, contacții 

familiali și de colectivitate supravegheați și investigați conform metodologiei. 

La nivel de județ, pe grupe de vârstă, situația principalelor infecții streptococice se prezintă 

astfel : 
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5. Hepatite virale  

În anul 2020 au fost raportate un număr de total de 4 cazuri de hepatită acută virală din care 3 

cazuri HAV, 1 caz HEV. 

 
6. Boala diareică acută 

Pe perioada întregului an 2020 au fost notificate un număr de 812 cazuri de diaree și 

gastroenterite de natură presupus infecțioasă; cele mai multe cazuri de îmbolnăvire s-au 

înregistrat în sezonul cald, cu o pondere mai mare în mediul rural (546 cazuri) comparativ cu 

mediul urban (266 cazuri). Numărul cazurilor internate nu depășește media cazurilor din ultimii 

ani. 

Din probele lucrate  de către laboratoarele din teritoriu, agentul etiologic a fost pus în evidență 

la 19 bolnavi  S-au identificat germeni din genul Salmonella (18 cazuri) și Campylobacter (1 

caz la copil). 

 

Repartizarea pe medii de proveniență și grupe de vârstă este redată în graficul următor: 

 

 
 

 

 

7. Boala Lyme 

În cursul anului 2020 au fost raportate un număr de 2 cazuri de boală Lyme; 1  caz  în mediul 

urban și 1 caz în mediul rural. Ambele azuri au fost clasificate conform metodologiei ca fiind 

borrelioză Lyme incipientă. 

  

 

8. Listerioza 

În anul 2020 s-a înregistrat 1 caz de listerioză, barbat din mediul rural. Ancheta 

epidemiologică nu a pus în evidență o posibilă sursă de infecție. 

 
9. Boli cu transmitere sexuală 

În anul 2020, au fost declarate un număr de 4 cazuri noi de lues, 3 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 feminin. 

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

fost raportate cazuri de sifilis congenital. 
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10. Tuberculoza 

În cursul anului 2020 au fost luate în evidență (CN și R) un număr de 65 de persoane. 

Cazurile declarate provin 33 din mediul urban, iar 32 din mediul rural. Din totalul cazurilor 1 a 

fost localizat extrarespirator. 

Nu au fost semnalate focare de colectivitate. 

În tabelul următor este redat numărul cazurilor de îmbolnăvire, pe grupe de vârstă și mediu  

de proveniență. 

 

 
 

 
11. Tetanos 
 În anul 2020 s-a înregistrat 1 caz de tetanos, copil de gen masculin din mediul urban. Copilul 

a primit, conform amtecedentelor vaccinale 5 doze de vaccin antitetanos. Ancheta 

epidemiologică nu a pus în evidență o posibilă sursă de infecție. 

 

12. Infecția cu SARS Cov 2 – COVID 19 

În anul 2020 s-au înregistrat 7393 cazuri de infecție cu SARS Cov 2 – COVID 19, cu pondere 

mai mare în mediul urban (4758) față de mediul rural (2635). S-au efectuat anchete 

epidemiologice pentru fiecare caz în parte cu aplicarea măsurilor de izolare/ carantinare în 

funcție de situație. Din totalul infecțiilor confirmate, s-au înregistrat 338 decese.    

 
III. Infecțiile asociate actului medical 

În anul 2020 au fost declarate în total 225 cazuri IAAM după cum urmează: 

 

 Infecții 
respiratorii 

Infecții 
digestive 

Infecții de 
plagă 
chirurgicală  

Infecții 
genitourinar 

Alte 

Spital județean 
Bistrița 

5 94 4 1 4 

Spital orășenesc 
Năsăud 

0 1 1 0 1 

Spital orășenesc 
Beclean 

108 3 0 2 0 

Clinica Sanovil 0 0 1 0 0 

Toate cele 98 cazuri de IAAM cu localizare digestivă sunt enterocolite cu Cl. Difficile.  

 

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

raportate un număr de 28 cazuri din care 24 la spitalul județean de urgență Bistrița, 4 la 
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spitalul orășenesc Beclean.  Mecanismul de producere al accidentului, în toate cazurile a fost 

autoaccidentare  în timpul manevrelor medicale sau în momentul manipulării deșeurilor 

înțepătoare/tăietoare.  

 
 
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 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. 
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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 reglementări legale specifice domeniului de activitate și asistenţă de 

specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice şi juridice.  

Aceste activităţi sunt efectuate de 2 medici primari igienă şi 7 asistenţi de igienă. 

 
 
Activităţile desfășurate în anul 2020 
 
 
1. Supravegherea sănătăţii în relaţia cu calitatea apei potabile 

 Au fost monitorizate 26 zone de aprovizionare cu apă (ZAP), din care 8 sisteme de 

aprovizionare cu apă potabilă mari şi 18 aprovizionări cu apă potabilă mici și reteaua de 

distribuție a apei potabile din Silvașu de Câmpie-Urmeniș (ZAP Târgu Mureș).  

 S-au prelevat 672 probe apă, au  fost necorespunzătoare 21 probe pentru enterococi şi 

25 pentru E. Coli. Au fost anunţați administratorii acestor sisteme de aprovizionare cu 

apă potabilă pentru a lua măsuri de remediere necesare restabilirii calităţii apei. 

 Nu s-au înregistrat epidemii hidrice în judeţul Bistriţa-Năsăud. 

2. Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generate de apa de 

fântână  

 În anul 2020 nu s-a înregistrat niciun caz de methemoglobinemie acută infantilă generat 

de apa de fântână, în judeţul Bistriţa-Năsăud. 

3. Supravegherea calității apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică 

 În anul 2020 s-au prelevat, în cadrul PNS II, 37 probe apă de fântâni/izvoare publice, au  

fost necorespunzătoare 22 probe pentru enterococi, 13 pentru E. Coli, 2 pentru amoniu 

și 8 pentru nitrați 

4. 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 13 bazine de înot, recoltându-se 52 probe de apă din 

care au fost necorespunzători următorii parametrii analizați: 1 pentru pseudomonas 

aeruginosa, 1 pentru  pentru coliformi totali, 2 pentru E.coli și 19 pentru enterococi 

5. Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate 

 în judeţul nostru funcţionează o societate comercială care îmbuteliază şi comercializează 

apă sub formă de apă de izvor, cu denumirea „D’ORA”, fiind autorizată sanitar; 

 analizele de laborator a probelor de apă îmbuteliată au fost corespunzătoare în raport cu 

valorile admise din Legea 458/2002 pentru apa de izvor „D’ORA” 

6. Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor atmosferici  
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 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 şi raportate la CNMRMC București 

7. 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, SC Diaverum România SRL – Centrul de dializă din Bistriţa, Serviciul 

de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud și Direcția de Sănătate Publică a Județului Bistrița-

Năsăud şi raportate trimestrial la CRSP Cluj, în conformitate cu prevederile OMS 1226/2012; 

8. Monitorizarea intoxicaţiilor acute accidentale neprofesionale  

 în anul 2020 s-au înregistrat 38 intoxicaţii acute accidentale cu monoxid de carbon, băuturi 

alcoolice, ciuperci și alte produse care nu se încadrează în categoria produselor chimice. 

9. Supravegherea produselor cosmetice în relatie cu sănătatea umană 

 au fost prelevate 3 produse cosmetice care au fost trimise pentru analize de laborator; toate 

rezultatele s-au încadrat în limitele legale. 

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

 au fost prelevate materiale care vin în contact cu alimentele, 8 probe, care au fost trimise 

pentru analize de laborator la  CRSP București; toate rezultatele s-au încadrat în limitele 

legale. 

11. Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consum uman 

 s-au prelevat 20 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. 

12. Supravegherea  stării  de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei  

 au fost aplicate un număr de 150 chestionare referitoare la starea de sănătate, consumul de 

alimente/24 ore, frecvenţa consumului  alimentar, frecvenţa consumului  de băuturi alcoolice 

şi de suplimente alimentare la 50 persoane din mediul rural și trimise datele obținute la 

CRSP Cluj 

13. Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinatie  nutriţională  

specială  

 s-au prelevat 13 probe de alimente care au fost analizate în laboratoarele DSPJ Bistriţa-

Năsăud (nitrați), CRSP Iași (Salmonella, 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. 

14. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari 

 s-au prelevat 4 probe de alimente care au fost analizate în laboratoarele CRSP Târgu Mureș 

15. Monitorizarea  calităţii  suplimentelor alimentare 

 s-a făcut verifiarea 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 

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

 s-au identificat 10 alimente din acestă categorie, cu raportare la CRSP Timișoara şi prelevat 

1 probă aliment care au fost trimis la laboratorul CRSP Cluj 

17. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii 

 s-au prelevat 2 probe alimente care a fost trimis la analize la Institutului de Igienă și Sănătate 

Publică Veterinară din București, aceastea nefiind iradiate 



 10 

18. Activităţi de protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din 

mediul de muncă 

 Expunerea profesională la radiaţii ionizante – raport anual trimis la INSP București 

 Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală 

profesională: 2 cazuri de boală profesională  

 Evaluarea factorilor de risc profesional în mediul de viață și de muncă (determinări noxe 

fizice: zgomot, iluminat și microclimat - 169) 

 Acțiuni de evaluare și promovare a sănătății la locul de muncă – 47 unități 

 Expertizarea locurilor de muncă în vederea încadrării acestora în condiții de muncă 

periculoase, deosebit de periculoase sau vătămătoare și condiții deosebite de muncă – 267 

locurilor de muncă expertizate  

 Monitorizare și raportare locuri de muncă pentru gravide – 64  

 

19. Evaluarea stării de sănătate şi a dezvoltării fizice a copiilor şi tinerilor 

Au fost centralizate  rapoartele primite de la cabinetele medicale şcolare din mediul urban şi 

de la cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie din mediul rural și au rezultat 

următorele date: 

 În mediul rural, au fost examinaţi 55 copii, din care 53 cu dezvoltare fizică armonică și 4 

cu afecțiuni cronice. 

 În mediul urban, au fost examinaţi 4354 copii, din care 3660 cu dezvoltare fizică 

armonică și 1174 cu afecțiuni cronice. 

Au fost evaluate pentru verificarea respectării măsurilor de prevenție COVID 19 un număr de 

31 unități de învățământ 

 

20. Activitatea cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ 

În judeţul nostru funcţionează un număr de 10 cabinete medicale şcolare şi 6 cabinete şcolare 

de medicină dentară  

Indicatorii fizici realizaţi, în anul 2020, 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 

1110 

2. Număr măsurători somatometrice (înălţimea şi greutatea la preşcolarii din toate 

grupele şi la elevii din toate clasele şi din toţi anii). 
1743 

3. 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). 

58755 

4. Număr cazuri de boli transmisibile depistate cu ocazia triajului epidemiologic  (angine, 

pediculoză, scabie, micoze, alte boli transmisibile ). 

654 

5. Număr cazuri noi de boli dispensarizabile depistate cu ocazia examenelor medicale 

de bilanţ al stării de sănătate. 

19 

6. Număr cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la elevii din alte clase decat 

cele de bilanţ al stării de sănătate. 

14 

7. 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). 

57 
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8. Număr cazuri boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere. 5183 

9. Numar elevi examinaţi periodic stomatologic.  1784 

10. Număr elevi trataţi pentru carii dentare. 1356 

 

21. Activități de supraveghere pentru obiectivele ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea 

de sănătate a populaţiei: 

a) Autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare – 27 obiective  

b) Certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări legale 

specifice domeniului de activitate – 48 obiective 

c) Asistenţă de specialitate de sănătate publică – 163 obiective 

d) Au fost prelevate: 187 probe de apă potabilă, 173 teste de salubritate, 126 probe produse 

alimentare de la unități alimentare/unități de cazare din județul Bistrița-Năsăud 

22. Activități specifice pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: 

a) Serviciul de permanență/call center la sediul ISU BN  

b) Carantinarea persoanelor sosite în România din țările de risc epidemiologic ridicat  

c) Efectuarea anchetelor epidmiologice pentru bolnavii de COVID-19 

 

 Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica 

 

Activitatea  Laboratorului de Diagnostic Microbiologic in anul 2018 insumeaza analize 

efectuate pentru sectorul antiepidemic, analize ale factorilor de mediu  ,precum si analize de 

alimente si teste pentru aprecierea conditiilor de igiena in sectorul alimentar . Activitatea 

laboratorului s-a desfasurat atat in baza programelor de sanatate, cat si la cerere pentru 

persoane fizice sau juridice. 

In Laboratorul de Microbiologie si-au desfasurat activitatea 3 medici si 3 asistenti de laborator.  

Numarul total de probe efectuate  = 2683 

Numar total de parametri (analize) = 7984 

 

A. Analize efectuate pentru sectorul anti epidemic  

         Insumeaza  determinari cu o paleta variata de germeni  pentru stabilirea diagnosticului 

bacteriologic sau virusologic la bolnavi sau la persoane din focare de boli infectioase , precum 

si pentru investigarea starii de sanatate a persoanelor cu ocazia angajarilor sau in contextul 

controalelor periodice.  

Numarul total de probe efectuate = 755 

Numar total de parametri (analize) = 2200 

 1 .COPROCULTURI 

 - numar total de probe  = 310  pentru controale periodice  
- numar total de analize = 930 
 -germeni investigati: Salmonella,  Shigella, E.coli enteropatogen 
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2 .EXUDATE FARINGIENE  
   - numar total de probe = 55 
   - numar total de analize = 165   din care - 47  pentru diagnosticul bolnavilor (cu 4 cazuri  
pozitive cu  Streptococ   beta hemolitic de grup A) 
                   - 8 control periodic                                               
-germeni investigati : streptococi beta hemolitici ( grup A, C, G),  candida albicans     
                           
  3 .EXUDATE NAZALE 
    - numar total de probe = 13 pentru diagnostic (cu 4 cazuri  pozitive cu  Staphylococcus 
aureus) 
   - numar total de analize = 39   
    - germeni investigati : streptococi beta hemolitici, Staphylococcus aureus, candida albicans    
                                                                                     
  4 .SECRETII 
      - numar total de probe = 8 ( cu 3 cazuri pozitive) 
      - numar total de analize = 24 
       - germeni investigati:  enterobacterii, pseudomonas, coci Gram-pozitivi    
 
  5. UROCULTURI 
    - numar total de probe = 5 ( cu 2 cazuri pozitive ) 
     - numar total de analize = 15                                                                                                                                        
    - germeni investigati : enterobacterii, pseudomonas, coci Gram –pozitivi 
 
  6 .EXAMENE COPROPARAZITOLOGICE 
       - numar total de probe = 322 
      - numar total de determinari = 966                                                                                                                                       
       - paraziti cautati : chisturi de protozoare, oua si larve de helminti  
 
  7. ANTIBIOGRAME   
-numar total  efectuate = 9        
 
  8. ANALIZE PENTRU INVESTIGAREA INFECTIILOR NOSOCOMIALE 
  - numar total de probe = 4 din care  - 3  teste de salubritate (cu 9 determinari) 
                                                                   - 1 aeromicroflora (cu 3 determinari) 
      - numar total de determinari = 12   
                                                                                                                                    
  9 .ANALIZE SEROLOGICE 
Serologie virusologica: numar total de probe = 38  cu 40 determinari 
 din care:     - HIV =        27 ( cu 1 pozitiv) 
                    - AgHBs =     6 probe (negative) 
                    - HCV  =        6 probe (negative) 
                    - VDRL =       1 proba negativa 
                        
B.Analize ale factorilor de mediu 
 
Numarul total de probe efectuate =   1194 
Numar total de parametri (analize) = 3846 
 
Ape potabile: - numar total de probe =  1033 probe (cu 223 necorespunzatoare)                                                                
                         - numar total de analize = 3099   (cu 669 necoraspunzatoare)                                                                                            
 
Alte ape         - numar total de probe = 73 probe (cu 3 necorespunzatoare) 
                       - numar total de analize = 438 (cu 18 necorespunzatoare) 
 



 13 

Microclimat (aeromicroflora) : - numar total de probe =  88 (cu 88 necorespunzatoare) 
                                                 - numar total de analize = 264 (cu 264 necorespunzatoare) 
                                                                                                                                                                                   
C. Analize alimente si conditii de igiena sector alimentar 
 
Numarul total de probe efectuate =   228                                                                                                                   
Numar total de parametri (analize) = 456 
 
Alimente:  - numar total de probe =  228  
                   - numar total de analize = 456 
Din care  
- lapte si derivate = 25 probe, cu 50 analize  
- carne si derivate = 14 probe, cu 28 analize  
- conserve = 2 probe cu 4 analize 
- alte produse alimentare= 187 probe, cu 374 analize 
 
Conditii de igiena sector alimentar 
                           - numar total de probe =  512 
                           - numar total de analize = 1536 
 
Din care : - teste de salubritate  =  511 probe, cu 1533 analize 
                 - aeromicroflora  = 1 proba,  cu 3 analize 

  

       Laboratorul de chimie sanitară 

 

I. Numar  total  probe  efectuate  2020 = 1 202 
 

1. Probe  ape  efectuate  2020 = 1 025 
a) Ape  potabile  2020 = 1 018 
b) Alte  ape (apa  distilata, apa  reala – control  extern) 2020 = 7 
 
2. Probe  alimente  efectuate  2020 = 177 
a) Lapte  si  produse  lactate  2020 = 1 
b) Carne  si  produse  din  carne  2020 = 1 
c) Conserve  de  legume-fructe  sterilizate  2020 = 3 
d) Adjuvanti  (sare  iodata, boia) 2020 = 21 
e) Alte  produse  alimentare (faina, paine  si  produse  de  panificatie, produse  de  

patiserie  si  cofetarie, bauturi  alcoolice  si  nealcoolice) 2020 = 151 
 

 
II. Numar  total  parametrii efectuati  2020 = 3 741 

 
1. Parametrii  ape  efectuati  2020 = 3294 

 
a) Ape  potabile  2020 = 3 258 
b) Alte  ape (apa  distilata, apa  reala – control  extern) 2020 = 36 
 
2. Parametrii  alimente  efectuati  2020 = 447 
a) Lapte  si  produse  lactate 2020 = 1 
b) Carne  si  produse  din  carne  2020 = 1 
c) Conserve  de  legume-fructe  sterilizate  2020 = 5 
d) Adjuvanti  (sare  iodata, otet) 2020 = 42 
e) Alte  produse  alimentare (faina, paine  si  produse  de  panificatie, produse  de  

patiserie  si  cofetarie, bauturi  alcoolice  si  nealcoolice) 2020 = 398 
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III. Activitati  legate  de  “Sistemul  de  management  al  calitatii”  implementat  in  

laboratorul  de  Chimie  Sanitara  si  Toxicologie: 

- 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 : 2018; 

- 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. 

      

 

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 2019 din Calendarul evenimentelor OMS, internationale si 

europene celebrate în România conform acordului incheiat de tara noastra,  pentru mentinerea unor 

standarde europene de intelegere si mentinere a sanatatii colective dar si pentru a face fata 
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pandemiei, activitate care a inlocuit in buna masura activitatea obisnuita a  Compartimentului 

Promovarea Sanatatii si Educatie pentru Sanatate al DSP-BN. 

   Evaluarea  tine cont de toate aceste determinari in activitatea compartimentului.  

 
3. Evaluarea si monitorizarea asistentei comunitare. 
 

Activităţile în anul 2020  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 - 8 campanii). 

2. Susţinerea programelor de educaţie pentru sănătate în şcolile din mediul rural – materiale 

tiparite distribuite (aprox 2500 pliante, afise, fluturasi), materiale structurate in mediu 

informatic -  in medie 35/luna (pe pagina web a institutiei si adresa de Facebook 

Promovarea Sanatatii). 

3. Realizarea de parteneriate interinstituţionale locale in vederea sustinerii activitatii 

informative a populatiei in perioada pandemiei  (16). 

4. Promovarea mai agresiva a sănătăţii dentare în comunitati vulnerabile cum ar fi cele 22 de 

localitati rurale in care exista activitate medicala comunitara si 2 scoli de integrare (cu 

suportul Colgete si Asociatia Asccendent) ceea ce a insemnat introducerea programului 

Colget in judetul Bistrita-Nasaud. Activitatea proiectului a constat in distribuire de materiale 

de igiena orala, informatii privind igiena ptr copii, asigurarea informatiilor pentru parinti.   

5. Participare în cadrul proiectului gestionat de Agentia Nationala Antidrog – prevenirea 

consumului de droguri si a fumatului in scoli.      

6. Evaluarea nevoilor privind elaborarea materialelor IEC (pliante, afise, suporturi de curs, 

prezentari power-point sau alte structuri vizuale) structurarea  si tiparirea lor. 

7. Participare la solicitarile de activitate consultativa ale  Institutiei Prefectului/ 3 

activitati/saptamina.  

8. Participare la cursul de formare organizat de Institutul National de Sanatate Publica (INSP) 

cu privire la programul de educatie pentru sanatate, cursul UBB despre Educatie in 

pandemie,  

9. Sustinerea asistentei medicale comunitare prin indrumare tehnica si metodologica.  

10. Sustinerea activitatilor principale ale DSP in pandemie: carantinare (pe toata perioada 

carantinei generale), anchete epidemilogice (cind a fost cazul), activitate in call center ISU 

(de cite ori a fost cazul, toate cele 3 persoane din compartiment).  

 

Număr acţiuni în cadrul tuturor activităţilor:   

 Compartimentul Promovarea Sănătății și Educație pentru Sănătate al DSP-BN a desfășurat: 8 

campanii de sănătate pe an cu 80 de activități, a elaborat  6 titluri pliante + 20 alte titluri de 

materiale IEC propii/an (ex. Calendarul sanatatii 2021, Calendar triptic cu mesaj iar ptr probleme 

locale Alimentatia la sin, Scrisorica pentru mame, Metode contraceptive, materiale de prezentare ptr 

cursuri – ex. Problematica adictiei) a preluat  45 materiale IEC format informatic MS/an. In 2020 

numarul materialelor multiplicate (5.200)  si distribuite .  

 

 Acţiuni desfăşurate de IEC , din care: 

în campanii naționale – 80  

în campanii specifice – 43 

in  campania de prevenire a raspindirii virusului -  260 postari pagina Faceb Invatam sa 

fim sanatosi (in medie 1/zi)  
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  alte activități de promovare a sănătății și educație pentru sănătate- 10 . 

 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 – activitati de carantinare, 

anchete epidemiologice, sustinerea activitatii din call center 

-număr participări întâlniri de lucru – 9  

-număr participări sesiuni de instruire/manifestări ştiinţifice – 3 (on –line) 

-număr participări cursuri de perfecţionare – 1 . 

 Valorificarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor derulate, inclusiv prin publicarea pe 

pagina web a instituţiei: 71 

 Activităţi de consultanţă în domeniul IEC: 56 (prefectura judetului, zonele industriale)  

 Participarea la proiecte naţionale si locale din domeniul IEC: 1  

 Număr acţiuni de distribuire de materiale informativ-educative – 37   

 Număr apariţii mass-media –  41 

 Număr de instituții implicate in desfășurarea activităților -12 

 Intilniri metodologice cu formare si informare ptr mediul rural si grupurile defavorizate 1 

 

 

  Printre actiunile si activitatile desfasurate sistematic in plan local, in strinsa corelatie cu 

problemele stilul de viata specific zonei, se numara, participarea la sesiuni de instruire şi 

perfecţionare, intilniri metodologice competente cu reprezentantii asistentei medicale 

comunitare platiti de catre MS,   *  contributie la realizarea raportului anual, registrului 

Regional de Cancer pentru regiunea N-V,   * 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.  

 

 

Monitorizarea si evaluarea asistentei medicale comunitare 

in judetul Bistrita Nasaud 

 

I. Situatia actuala si nevoia de dezvoltare a asistentei medicale comunitare  

             In anul 2020, in judetul Bistrita Nasaud au activat: 

 - 26 asistenti medicali comunitari, din care 3 posturi in cadrul proiectului POCU si 4 posturi 

finantate din bugetul propriu al APL. Din cei 26 AMC, 2 persoane s-au aflat in concediu de 

ingrijire copil;   

- 9 mediatoare sanitare.  

             Exista  angajati in 4 localitati urbane (Bistrita, Beclean, Nasaud si Sangeorz Bai/ 

finantare locala) si in 27 de comune (Bistrita Bargaului, Budesti, Caianu Mic, Cetate, Chiochis, 

Chiuza, Dumitrita, Feldru, Ilva Mare, Ilva Mica, Lechinta, Lesu, Livezile, Maieru, Mariselu, 

Petru Rarse, Prundu Bargaului, Rodna, Spremezeu, Sant, Sieu Odorhei, Tarlisua, Teaca, Tiha 

Bargaului, Uriu, Parva si Romuli). Astfel, in timp ce 63,32% din populatia judetului traieste in 
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mediul rural, in mai putin de jumatate (46,55%) din UAT din mediul rural exista angajat 

personal AMC. 

             Ponderea populatiei vulnerabile din punct de vedere al varstei si etniei (copii 0-14 ani; 

varstnici peste 65 de ani si romi) la nivelul judetului este de 37,32%, respectiv 29,15% in 

mediul urban si 42,05% in mediul rural. Din cele 31 de comune in care nu exista personal 

angajat in AMC, in 19 dintre acestea ponderea grupurilor vulnerabile este intre 40,71% si 

63,14%, iar 10 sunt comune mari, cu o populatie totala intre 3037 si 5798. 

 

              In anul 2020 a continuat proiectul POCU 122607 - “Crearea și implementarea 

serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, inceput in 

octombrie 2019, in trei UAT (Parva, Romuli si Teaca).  

             S-au inregistrat noi solicitari din partea unor UAT din judet (Telciu, Magura Ilvei si 

Nuseni) pentru a obtine alocare bugetara de la Ministerul Sanatatii pentru angajarea de 

asistenti medicali comunitari. Acestea se adauga la solicitarile anterioare (Poiana Ilvei, Lunca 

Ilvei, Sintereag, Bistrita, Salva, Sangeorz Bai, Tarlisua, Sanmihaiu de Campie si Branistea). S-

a trimis solicitare catre MS pentru alocare bugetara suplimentara (in anul 2021) pentru noi 

posturi de asistenti medicali comunitari (pentru 9 posturi in mediul rural si 3 posturi in mediul 

urban).  

        In luna decembrie 2020, Primaria Telciu a organizat examen de ocupare a    unui post de 

asistent medical comun itar cu finantare de la bugetul local.                                                                                                                                                 

 

      II. Principalele activităţile realizate în anul 2020 in asistenta medicala comunitara la 

nivelul judetului: 

- Campanii de promovare a sănătăţii la nivel comunitar şi al unor grupuri ţinta (inclusiv 

activităţi dedicate Zilelor Mondiale din Calendarul Sănătăţii si problematicii infectiei COVID-

19):  8 campanii; 

- Formare (curs online, sustinut de UBB si UNICEF)  si activitati specifice problematica 

COVID-19; 

- Formare (instruire online, Colgate si UNICEF) si initiere activitati in Programul Scolar 

Colgate in 23 UAT din judet; 

- Actiuni de sanatate publica conform prioritatilor de sanatate specific nationale si/sau 

locale: 649 actiuni; 

- Intalniri metodologice si indrumare metodologica pe diverse canale de comunicare 

(telefonic, internet, grup Whats App) pentru personalul angajat in AMC. 

   II. Principalele activităţile realizate în anul 2020 in asistenta medicala comunitara la nivelul 

judetului: 

- Campanii de promovare a sănătăţii la nivel comunitar şi al unor grupuri ţinta (inclusiv 

activităţi dedicate Zilelor Mondiale din Calendarul Sănătăţii si problematicii infectiei COVID-

19):  8 campanii; 

- Formare (curs online, sustinut de UBB si UNICEF)  si activitati specifice problematica 

COVID-19; 

- Formare (instruire online, Colgate si UNICEF) si initiere activitati in Programul Scolar 

Colgate in 23 UAT din judet; 

- Actiuni de sanatate publica conform prioritatilor de sanatate specific nationale si/sau 

locale: 649 actiuni; 

- Intalniri metodologice si indrumare metodologica pe diverse canale de comunicare 

(telefonic, internet, grup Whats App) pentru personalul angajat in AMC. 
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Parteneriate judetene: s-au realizat conexiuni cu alte domenii/ alte institutii judetene, prin 

implicarea in derularea unor proiecte locale:  

- Parteneriat cu Colgate Romania -  Programul Scolar Colgate; 

- Parteneriat cu DGASPC in programul de educatie pt sanatate in Centrele de Tip 

Familial;  

- Parteneriate cu UNICEF si Crucea Rosie – Filiala BN. 

 

III. Contributia retelei de AMC din judet la cresterea accesului populatiei  defavorizate la 

servicii de sanatate 

Activitatea desfasurata in anul 2020 a adus beneficii comunitatilor, reflectate prin evolutia 

principalilor indicatori:  

- Cresterea nr. total de beneficiari catagrafiati (16 274 in anul 2020, fata de 14 764 in 

anul  2020);  

- Cresterea numarului de persoane (inclusiv gravide si nou-nascuti) inscrise la medicul 

de familie prin implicarea AMC; Nr gravide minore monitorizate: 31; 

- Cresterea nr de beneficiari cu boli cronice monitorizati (inclusiv din categoria pacientilor 

cu boli rare: 24); 

- Cresterea numarului de cazuri medico-sociale identificate si monitorizate impreuna cu 

asistentul/ referentul social;  

- Cresterea nr de persoane sprijinite pentru emiterea actelor de identitate si pt obtinerea 

unor beneficii sociale;  

- Cresterea numarului de servicii la domiciliu/ administrare medicamente persoanelor 

vulnerabile;  

- Monitorizarea si asigurarea produselor alimentare, medicamente, materiale de 

protectie (masti) persoanelor aflate in izolare sau carantina (COVID-19); 

- Cresterea nr de beneficiari ai triajului epidemiologic in unitati de copii si elevi;  

- Cesterea nr persoanelor informate privind stilul de viata sanatos si evitarea factorilor 

de risc (ex. prevenirea/ limitarea transmiterii infectiei SARS-CoV-2, etc),  

- Aprox. 5000 de copii 6-12 ani au benficiat de Programul Scolar Colgate. 

 

 

2. Activitatea de control în sănătate publică  

 

 Resursele umane care au participat la realizarea atribuţiilor sunt 10 inspectori sanitari. 

Serviciul control în sănătate publică nu mai are niciun medic, cele două posturi de medici existente 

în anul precedent vacantându-se prin pensionare pentru limită de vârstă și respectiv prin plecare din 

instituție. Din luna mai 2017 medicul coordonator al Serviciului control a incetat activitatea prin 

pensionare pentru limita de varstă, coordonarea fiind preluata de catre directorul executiv. 

 
       În cursul anului 2020 Serviciul Control în Sănătate Publica a efectuat 3525 controale și 

87 recontroale.  

      În urma acestor acțiuni s-au aplicat următoarele sancțiuni: 221 avertismente, 74 amenzi 

în valoare de 254100 lei,  a fost retrasa 1 autorizaţie sanitara de functionare și au fost retrase din 

consum  45,15 Kg si 20,6 l produse neconforme. 
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Activităţi desfăşurate pe domenii în anul 2020: 

 

IGIENĂ ALIMENTARĂ 

In anul 2020 au fost efectuate  1056  de controale în sectorul alimentar (612 unităţi 

inspectate si 444 actiuni de inspectie) din totalul de 2213 unităţi cu profil alimentar existente în baza 

de date. 

Din numărul total de neconformităţi (161) cele mai frecvente au fost pentru neefectuarea 

pentru neefectuarea controlului medical periodic (55), pentru neinsusirea noţiunilor fundamentale de 

igiena (41), și pentru igienă generală (4). 

Pentru deficienţele constatate au fost date 131 avertismente, 26 amenzi in valoare de 56200 

lei, au fost scoase din consum uman 42,5 kg ș 32,5 litri produse neconforme.  

APĂ 

 In anul 2020 au fost efectuate 89 controale privind calitatea apei potabile din care: instalaţii 

centrale de alimentare cu apa 89: 21 controale la producători,28 controale la distribuitori , 40 

controale la utilizatori. 

 S-au prelevat 36 probe de apă, din care 13 necorespunzatoare fizico-chimic și 14 

necorespunzatoare bacteriologic.  

 In urma controalelor efectuate s-au dat 6 avertismente și 3 amenzi in valoare de 18000 lei . 

APA DE IMBAIERE  

Au fost efectuate 5 controale: 2 bazine de inot, 1 piscuina, 2 stranduri; 2 recontroale la 

termen. 

Pentru deficientele constatate a fost aplicat 1 avertisment si 1 amenda contraventionala in valoare 

de 6000 lei. 

 

IGIENA SCOLARĂ 

In cursul anului 2020 s-au efectuat 601 controale in unitatile de invatamant si  28 

recontroale la termene. 

Pentru deficienţele constatate (control medical periodic, neefectuarea cursurilor de igienă, 

igienă generală, depozitare necorespunzătoare a produselor lapte-corn, neasigurarea apei potabile ) 

au fost date 22 avertismente si 7 amenzi contraventionale in valoare de 7000 lei şi a fost retrasa 1 

autorizaţie sanitara de functionare. 

S-au efectuat de asemenea 46 controale pe produs și meniu conform Legii 123 la: 18 

societati comerciale, 26 blocuri alimentare, 2 unități care asigură catering. Au fost efectuate 2 

recontroale la termene. Pentru deficiențele constatate s-au dat 4 avertismente, 1 amenda 

contraventionala  în valoare de 1000 lei și au fost retrase din consum 2,655 kg și 17,1 litri de 

produse necorespunzătoare. 

 

MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI DE MUNCĂ 

In cursul anului 2020 s-au efectuat 295 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). Au fost efectuate 8 recontroale la termene. 

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 12 avertismente si 19 

amenzi contraventionale in valoare de 101500 lei.  
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EPIDEMIOLOGIE 

In anul 2020 au fost efectuate un număr de 490 controale din care: 62 controale la unităţi de 

asistenţa medicală primară, 47 controale la unităţi de asistenţa medicală ambulatorie, 69 controale la 

unităţi de asistenţă de medicină dentară, 5 controale la unităţi de asistentă medicală de urgenţă 

prespitalicească (serviciul judetean de ambulanta si SMURD), 8 controale in laboratoare de analize 

medicale,2 unitati de radiologie, 29 controale la unități socio-medicale pentru vârstnici, 2 centre 

socio-medicale ale ANPH, 9 laboratoare de tehnica dentara, 11 cabinete de optica medicala, 4 

controale integral in spital, 236 sectii. 

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 32 avertismente și 8 amenzi, în valoare de 38400 lei. 

 

UNITĂȚI DE TRANSFUZII 

In anul 2020 s-au efectuat 6 controale, din care 5 in unitati de transfuzie sanguina din spitale 

si 1 control la centrul judetean de transfuzie sanguina. A fost efectuat 1 recontrol. 

Pentru deficientele constatate au fost aplicate 2 avertismente. 

 

DEȘEURI PERICULOASE 

 In anul 2020 au avut loc 300 controale privind modul de colectare si depozitare a 

deseurilor periculoase, la producatori mici, mijlocii și mari, transportatori de deșeuri. A fost efectuat 1 

recontrol la termen. 

Pentru deficientele constatate au fost aplicate 1 avertisment si 1 amenda contraventionala in 

valoare de 2400 lei. 

 

COSMETICE 

In anul 2020 s-au controlat 21 unităţi din care: 4 unități de producere, 15 unităţi de 

desfacere a produselor cosmetice, 1 unităte de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, 1 

distribuitor. În ceea ce privește produsele cosmetice, au fost verificate 161 tipuri de produse toate 

conforme. Au fost recoltate 3 probe, rezultatele fiind conforme. 

Au fost verificate 236 cabinete de infrumusetare, saloane de tatuaj, saloane de bronzare si  

21 recontroale la termene. Pentru deficientele constatate au fost aplicate 8 avertismente si 3 amenzi 

contraventionale in valoare de 5600 lei. 

 

BIOCIDE 

In cursul anului 2020 au fost efectuate 202 controale în unităti: 6 controale la producători, 6 

controale la distribuitori și 190 de controale la utilizatori profesionali. Au fost efectuate 3 recontroale 

la termene. 

Pentru deficientele constatate (depozitare necorespunzătoare a produselor biocide, lipsă 

aviz sanitar, control medical periodic) unităţile au fost sancţionate cu 1avertisment și 1 amendă in 

valoare de 2000 lei. 

În ceea ce priveste produsele biocide, au fost verificate 482 produse, din care 17 au fost 

neconforme. S-a aplicat 2 amenzi contraventionale in valoare de 12000. și s-a dispus distrugerea a 

9.53 litri produs biocid neconform. 
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TURISM 

In anul 2020 au fost controlate 67 unitati turistice (17 unitati de cazare hoteliera, 50 

pensiuni). A fost efectuat 1 recontrol la termen. Pentru deficientele constatate au fost aplicate 1 

avertisment si 2 amenzi contraventionale in valoare de 6000 lei. 

 

ALTE ACTIVITĂȚI  

In cursul anului 2020 au fost rezolvate 111 sesizări privind mediul de viaţă şi de muncă a 

populaţiei, colectarea şi depozitarea reziduurilor, asistenţa medicală acordată persoanelor. Au fost 

inregistrate 7 plângeri impotriva proceselor verbale de constatare a contraventiei. 

 In anul 2020 au mai avut loc 3 controale pe PNDR și POP, 4 alerte rapide, 43 actiuni 

tematice, 11 actiuni comune cu alte autoritati. 

 

 

3. Activitatea de avizare si autorizare 

 

Activitatea compartimentului avize şi autorizaţii în anul 2020 a fost următoarea: 

 

Denumire documente ANUL 2019 

Autorizaţii sanitare de funcţionare 97 

Vize anuale 26 

Certificarea conformităţii 67 

Asistenta de specialitate 170 

Adrese (PNDR – AFIR, Ordin 1030) 488 

Evidenta a cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă 1853 

Inregistrare Registrul Unic al Cabinetelor 49 

Autorizaţii de liberă practică  2 

Autorizaţii/vize de funcţionare Policlinici (OMS 1015) 3 

 

4. Activitatea în domeniul programelor naţionale de sănătate 

 

Pentru derularea programelor de sănătate au fost prelungite conform actelor normative in 

vigoare, prin acte adiționale, contractele din anul 2017, cu medii de familie, cu unitătile sanitare cu 

paturi si cu autoritatile locale.  

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 2020 (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 = 91 

Profilaxia malnutritiei la prematuri = 96 nou-născuți 

Copii beneficiari de lapte praf = 537 sugari 

Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si a hipotiroidismului congenital la 2943      

nou-născuti si 1975 screening auditiv 
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Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin 

(PN 4.1) 

      In judet au functionat doua rețele de screening: una organizată de catre Spitalul Judetean 

de   

Urgenta Bistrița și alta de către Clinica Sanovil Bistrita – spital privat.  

        

Pana la 31 decembrie 2020 au fost testate 1946 femei intre 25 si 64 ani.    

 

 

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, Colegiilor medicilor. 

In ce priveşte asistenţa primară, în județ au funcționat 135 cabinete medicale ale 

medicilor de familie din care 133 cabinete individuale si 2 cabinete asociate. Există, de asemenea, 

5 puncte de lucru ale cabinetelor medicilor de familie. Este de menţionat faptul ca  2 localități din 

judeţ (Ciceu Mihăeşti și Monor) nu au cabinete medicale sau puncte de lucru ale acestora. Populația 

din aceste localități s-a adresat medicilor din localitățile învecinate.  

In anul 2020 au functionat patru centre de permanenţă ale medicilor de familie, două în 

urban (Bistrița și Năsăud) şi 2 în mediul rural (Teaca, Valea Bârgăului). In aceste centre au 

beneficiat de consultații medicale un numar de 10968 de pacienți pe tot parcursul anului.  

In anul 2020 au fost completate specialitatile deficitare din judet, cu 26 de noi medici 

specialiști (pediatrie, ATI, neonatologie, chirurgie, gastroenterologie, pneumologie, medicină internă, 

ortopedie, obstetrica-ginecologie, psihiatrie).  

Acoperirea cu cabinete de medicină dentară este bună în teritoriu, dar, din păcate, foarte 

putini medici, respectiv 37  din cele 187 cabinete de medicină dentară din județ au încheiat 

contract cu Casa Judeteană de Asigurări de Sănătate pentru serviciile prestate.  

In anul 2020 și-au desfasurat activitatea in judetul Bistrita-Nasaud un numar de 26 

asistenti medicali comunitari si 9 mediatori sanitari pentru comunitatile de romi.  

 

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 6 echipaje de prim 

ajutor (EPA) – la Bistrita, Lechința, Năsăud, Sângeorz Băi, Beclean si Prundu-Bargaului. 

 



 23 

In anul 2020, începând cu luna martie coordonarea operațională a serviciilor publice de 

ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, s-a facut de către Inspectoratul pentru 

Situații de Urgența, în contextul pandemiei Covid-19. 

 

Dispeceratul Medical de Urgenta Judetean Integrat a înregistrat, in anul 2020 un număr total 

de 46.256 apeluri cu caracter medical, prin sistemul SNUAU 112, ceea ce reprezintă  o scădere de 

8% față de anul 2019.  

Media zilnică, calculată pe baza numărului total de apeluri, relevă că media apelurilor a fost de 

circa 126,72 apeluri/24h, ceea ce reprezintă o medie de cca. 63,36 apeluri/tură de 12h 

Unul din cei mai importanți indicatori de calitate ai activității operative este timpul mediu de 

ajungere la caz (promptitudinea). În anul 2020 a fost obținut un timp mediu de ajungere la caz de 6 

min 58 sec. în urban si 19 min 16 sec, în rural.  

 

Asistenta medicala spitaliceasca 

În anul 2020 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” 

 

In contextul pandemiei Covid-19 a fost emis Ordinul 555/2020 privind aprobarea Planului 

de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei 

spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I 

și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul 

SARS-CoV-2 . In această listă au fost incluse două spitale din judetul Bistrita-Nasaud, si anume: 

 Spitalul Județean de Urgență Bistrița, pentru pacientii confirmati cu forme medii și 
grave, precum și pentru pacienți cu comorbidități sau alți factori de risc, fiind și 
singurul spital cu secție ATI 

 Spitalul Orășenesc „Dr.George Trifon” Năsăud, pentru pacienți asimptomatici sau cu 
forme ușoare și medii de boală 

 
Numarul total de pacienti internati in aceste compartimente a fost de 2213 în Spitalul Judetean de 
Urgenta, respectiv 402 la Spitalul Orasenesc „Dr.George Trifon” Năsăud. 

 
Aceste spitale au inființat compartimente Covid, desfăurând în paralel și activitate medicală pentru 
pacienți non-Covid.  

 

În judet există şi doua unităţi de asistenţă medico-socială (la Susenii Bârgăului şi la 

Teaca). Unitatea de la Teaca s-a aflat în anul 2020 în reabilitare, prin Programul Operațional 

Regional, reabilitare care va oferi pacienților internați condiții deosebite hoteliere, la standarde 

europene. Pe perioada reabilitarii, o parte dintre pacienții care necesitau îngrijire au fost transferați 

la Unitatea medico-socială din Susenii Bârgăului. Cheltuielile de personal aferente medicilor şi 

asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare pentru UAMS 

Susenii-Bârgăului au fost suportate în continuare din bugetul Ministerului Sănătăţii.  
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Numărul total de paturi din judeţ este de 1570, ceea ce realizează o medie de 4,78 paturi 

la 1000 de locuitori. 

Spitalul Județean de Urgență a fost inclus in programul POR 2014-2020 axa 8 

(modernizarea/extinderea/ dotarea UPU) în anul 2020, demarând lucrările de reabilitare. 

 

 

6. Activitatea financiara  

 

Contul de executie pentru anul 2020 la Directia de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud 
 
Pentru anul 2020, creditele bugetare aprobate pentru Directia de Sanatate Publica Bistrita 
Nasaud sunt in valoare totala de 67.081.000 lei, repartizat pe urmatoarele surse: 
- Buget de stat  de 66.672.000 lei; 
- Venituri propri de      409.000 lei. 
        
Cont  executie a bugetului institutiei publice -buget de stat 
 
Din prevederile anuale aprobate DSP Bistrita-N,pe sursa de buget de stat, finantarea primita 
in perioada raportata este de 64.879.197 lei iar platile curente de 64.634.258 lei.Platile 
efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sunt in suma de -799.539 lei(se scad). 
 
 
 
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 20 Cheltuieli materiale, creditele bugetare aprobate in sumă totala de 46.875.000 lei 

se detalieaza dupa cum urmeaza: 

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

Titlu Prevederi 
anuale 

Finantat Plati nete Executie 
plati / 

prevederi 
% 

Executie 
plati/ 

finantari 
% 

TOTAL 
BUGET DE STAT 

D.S.P. 
din care: 

66.672.000 64.879.197 64.634.258 
 

96,94 99,62 
 

1.Cheltuieli 
de personal 

6.703.000 6.703.000 6.692.865 
 

99,85 99,85 

2.Cheltuieli 
materiale 

46.875.000 45.082.197 44.873.209 95,73 99,54 

 3.Transferuri 12.734.000 12.734.000 12.708.923 99,80 99,80 

    4.Cheltuieli                              
de capital 

360.000 360.000 359.261 99,79 99,79 

           5.Plati efectuate in  
anii  precedent si 

        recuperate in anul 
curent 

  -799.539   
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-    413.000 lei pentru cheltuielile de intretinere si functionare 

-    681.000 lei pentru plata tratament in strainatate, pacient din Judetul Bistrita-Nasaud  

 

 

-     2.032.000 lei pentru programele de sănătate derulate de DSP Bistrita-Nasaud; 

- 43.749.000 lei  reprezintă valoarea contractelor încheiate in anul 2020 de Directia de 

Sanatate Publica pentru finantarea unor activitati de sănătate astfel: 

             

Lei 

 
Din creditele bugetare deschise de MS, pentru desfasurarea activitatatii proprii DSP, la Titlul 
20 Bunuri si servicii, in suma de 2.802.389 lei s-au facut plati nete de 2.772.112 lei astfel: 
-    404.032 lei pentru cheltuielile de intretinere si functionare 
-    659.704 lei reprezinta plata tratament in strainatate pentru 1 pacient minor din Judetul 
Bistrita-Nasaud; 
- 1.708.376 lei reprezinta plata pentru programele de sănătate derulate de DSP Bistrita-
Nasaud; 
 
Situatia detaliata in anul 2020 privind programele de sanatate si tratamentul in strainatate se 
prezinta astfel: 
 

           Lei 

Unitatea Suma Programe de 
Sanatate 

Actiuni de 
Sanatate 

Cabinete 
medicale de 
invatamant 

Stimulent 
risc 

% 
din 

Total 

Spitalul Judetean 
Bistrita 

36.962.000 8.764.000 
 

27.573.000  625.000 84,48 

Spitalul Orasenesc 
Nasaud 

1.269.000 18.000 1.246.000  5.000 2,90 

Spitalul Orasenesc 
Beclean 

232.000 
 

 232.000 
 

  0,53 

Preventoriu TBC 
Ilisua 

      

Primaria Bistrita 3.757.000   3.757.000  8,59 

Primaria Nasaud 480.000   480.000  1,10 

Primaria Beclean 574.000   574.000  1,31 

Primaria Sg.Bai 475.000   475.000  1,09 

Total 43.749.000 8.782.000 29.051.000 5.286.000 630.000 100 

  DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM 

Credite 
bugetare 
aprobate 

2020 

Credite 
bugetare 

finantate in 
anul 2020 

Plati 
efectuate in 
anul 2020 

  1 2 3 4 

BUNURI ŞI SERVICII pentru PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU 
IMPACT MAJOR ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI -

TOTAL din care: 2,713,000.00 2,389,389.00 2,368,080.00 

A. PROGRAME DE SANATATE 2.032.000 1.708.389 1.708.376 

I. PROGRAM NATIONAL PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE -TOTAL din 
care : 1,857,000.00 1,552,154.00 1,552,145.00 
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Din creditele bugetare deschise de MS, în baza contractelor si  actelor aditionale încheiate de 
DSP Bistrita Năsăud, în sumă de 42.279.808 lei, s-au făcut plăti nete de 42.101.097 lei, astfel: 
 

Lei 

 
 
Situatia detaliata in anul 2020 privind programele de sanatate  derulate de unitatile sanitare 
din reteaua APL se prezinta astfel: 

1 Programul national de  imunizare 1,306,000.00 1,132,878.00 1,132,876.00 

2 
 Programul national de supraveghere şi control al bolilor 
transmisibile prioritare  549,000.00 418,216.00 418,209.00 

3  Programul national de supraveghere şi control al infecţiei HIV     2,000.00 1,060.00 1,060.00 

4 Programul de supraveghere şi control al tuberculozei  0.00 0.00 0.00 

5 
Programul de supraveghere si limitare a infectiilor asociate 
asit.med. 

   
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

   II. PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR 
DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA 

16,000.00 15,563.00 15,561.00 

   IV. PROGRAMUL NAŢIONAL PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE -
TOTAL din care: 145,000.00 127,488.00 127,488.00 

1 

Programul national de depistarea precoce activa a cancerului 
de col uterin  145,000.00 127,488.00 127,488.00 

V. P N DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII SI EDUCATIE PT SANATATE -
TOTAL  14,000.00 13,184.00 13,183.00 

 VI.PN DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI -TOTAL  0.00 0.00 0.00 

1 Subprogramul de nutritie si sanatate a copilului 0.00 0.00 0.00 

1.1 

Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 
luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrare de 
lapte praf 0.00 0.00 0.00 

1.2 Profilaxie a malnutriţiei la copii cu greutate mica la nastere       

2 Subprogramul de sanatate a femeii 0.00 0.00 0.00 

2.4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh       

  B.TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE  681,000.00 681,000.00 659,704.00 

Unitatea Suma Program Actiuni de 
Sanatate 

Cabinete 
medicale de 
invatamant 

Stimulent 
risc 

% 
din 

Total 

Spitalul Judetean 
Bistrita 

35.450.270 7.294.869 
 

27.532.901  622.500 84,20 

Spitalul Orasenesc 
Nasaud 

1.178.564 17.893 1.155.671  5.000 2,80 

Spitalul Orasenesc 
Beclean 

224.849 
 

 224.849 
 

  0,53 

Preventoriu TBC 
Ilisua 

      

Primaria Bistrita 3.731.276   3.731.276  8,86 

Primaria Nasaud 479.272   479.272  1,14 

Primaria Beclean 567.827   567.827  1,35 

Primaria Sg.Bai 469.039   469.039  1,12 

Total 42.101.097 7.312.762 28.913.421 5.247.414 627.500 100 
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                     Lei 

  DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM 

Credite 
bugetare 
aprobate 

2020 

Credite 
bugetare 
finantate 
pana la 

31.12.2020 

Plati 
efectuate 
pana la 

31.12.2020 

  1 2 3 4 

BUNURI ŞI SERVICII pentru PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU 
IMPACT MAJOR ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI -TOTAL 

din care: 8,782,000.00 7,312,808.00 7,312,762.00 

I. PROGRAM NATIONAL PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE -TOTAL din 
care : 7,521,000.00 6,055,543.00 6,055,541.00 

1 Programul national de  imunizare       

2 
 Programul national de supraveghere şi control al bolilor transmisibile 
prioritare  6,448,000.00 5,007,800.00 5,007,800.00 

3  Programul national de supraveghere şi control al infecţiei HIV     966,000.00 940,797.00 940,796.00 

4 Programul de supraveghere şi control al tuberculozei  107,000.00 106,946.00 106,945.00 

   II. PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR 
DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA 0.00 0.00 0.00 

   IV. PROGRAMUL NAŢIONAL PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE -
TOTAL din care: 30,000.00 29,465.00 29,465.00 

1 

Programul national de depistarea precoce activa a cancerului de col 
uterin  30,000.00 29,465.00 29,465.00 

V. P N DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII SI EDUCATIE PT SANATATE -
TOTAL  0.00 0.00 0.00 

 VI.PN DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI -TOTAL din care: 34,000.00 30,800.00 30,798.00 

1 Subprogramul de nutritie si sanatate a copilului 19,000.00 18,849.00 18,848.00 

1.2 Profilaxie a malnutriţiei la copii cu greutate mica la nastere 10,000.00 9,994.00 9,994.00 

1.5 Prevenirea deficientei de auz prin sceening auditiv 9,000.00 8,855.00 8,854.00 

2 Subprogramul de sanatate a femeii 15,000.00 11,951.00 11,950.00 

2.4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 15,000.00 11,951.00 11,950.00 

ACTIUNI PRIORITARE ATI 577,000.00 577,000.00 576,996.00 

ACTIUNI PRIORITARE AVCac 140,000.00 140,000.00 139,962.00 

ACTIUNI PRIORITARE IE/RE 480,000.00 480,000.00 480,000.00 

 
 

La Titlul 51 Transferuri, creditele bugetare aprobate in anul 2020 sunt in sumă de 12.734.000 
lei si se detalieaza dupa cum urmeaza: 

Lei 

Unitatea Suma Transfer 
buget 
local 

ptr.finant 
UMS 

 

Transfer 
buget 
local 

ptr.finant 
sanatatii 

 

Transfer 
buget 

local ptr. 
decontare

ch.de 
carantina 

Transfer 
buget local 

ptr. 
finant. 
aparat. 
urgenta 

% 
din 

Total 

Consiliul Judetean Bistrita 
(ptr.SJU Bistrita) 

2.925.000    2.925.000 22,97 

Oras Beclean 
(ptr.SO Beclean) 

      

Oras Nasaud 
(ptr.SO Nasaud) 

2.232.000    2.232.000 17,53 

Comuna Teaca 
(ptr.UMS Teaca) 
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Din creditele bugetare  deschise la titlul Transferuri în sumă de 12.734.000 lei  s-au făcut plăți 
nete de 12.708.923 lei, astfel: 

            
            Lei 

 
 
La Titlul 70 Cheltuieli de capital creditele bugetare aprobate in anul 2020 sunt in sumă de 
360.000 lei iar platile nete sunt de 359.261 lei. 
 
Angajamentele bugetare  si legale inregistrate la 31 decembrie 2020 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 64.634.258 lei, astfel : 
 
 -   6.692.865 lei pentru cheltuieli de personal; 
 - 44.873.209 lei pentru cheltuieli materiale; 

Comuna Prundu Birgaului 
(ptr.UMS Susenii B.) 

967.000 967.000    7,59 

Primarii- Asistenti 
comunitari si mediatori 

sanitari 

1.608.000  1.608.000   12,63 

Primarii-Centre carantina 5.002.000   5.002.000  39,28 

Total 12.734.000 967.000 1.608.000 5.002.000 5.157.000 100 

Unitatea Suma Transfer 
buget 
local 

ptr.finant 
UMS 

 

Transfer 
buget 
local 

ptr.finant. 
sanatatii 

 

Transfer 
buget 

local ptr. 
decontare

ch.de 
carantina  

Transfer 
buget local 

ptr. 
finant. 
aparat. 
urgenta 

% 
din 

Total 

Consiliul 
Judetean Bistrita  
(ptr.SJU Bistrita) 

2.925.000    2.925.000 23,01 

Oras 
Beclean(ptr.SO 

Beclean) 

      

Oras 
Nasaud(ptr.SO 

Nasaud) 

2.231.372    2.231.372 17,56 

Comuna 
Teaca(ptr.UMS 

Teaca  

      

Comuna Prundu 
Birgaului(ptr.UM

S Susenii B.). 

967.000 967.000    7,61 

Primarii-Asistenti 
comunitari si 

mediatori sanit. 

1.584.681  1.584.681   12,47 

Primarii-Centre 
carantina 

5.000.870   5.000.870  39,35 

Total 12.708.923 967.000 1.584.681 5.000.870 5.156.372 100 
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 - 12.708.923 lei pentru transferuri; 
 -      359.261 lei pentru cheltuieli de capital. 
 -     -799.539 lei plati din anii precedenti si recuperate in anul curent(se scad) 
 
 
Contul de executie a bugetului institutiei publice – venituri proprii DSP 

 
Prevederile bugetare aprobate in anul 2020 la Directiei de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud 
pentru activitatea finantata din venituri proprii sunt de 409.000 lei. Incasarile la finele 
trimestrului IV 2020 sunt de 337.706 lei iar platile efective  de 198.941 lei, inregistrandu-se un 
excedent in perioada raportata de 138.765 lei. Excedentul anilor precedenti al bugetului 
activitatilor finantate integral din venituri proprii a fost de 357.827 lei. Excedentul total cumulat 
inregistrat de unitate la sfarsitul trimestrului IV 2020 este de 496.592 lei. 
Drepturile totale constatate din activitatea la cerere in anul 2020 sunt de 351.618 lei,iar 
incasarile realizate sunt de 337.706 lei , ramanand  drepturi constatate de incasat de 13.912 
lei. 
 
Situatia detaliata a Contului de executie-Venituri se prezinta astfel : 
 
           Lei 

Denumire 
indicator 

Program 
2020 

Total 
drepturi 

constatate, 
din care : 

din 
anii 

precedenti 

din 
anul 

curent 

Incasari 
realizate 

Drepturi 
constatate 
de incasat 

Alte venituri 409.000 351.618 21.355 330.263 337.706 13.912 

 
 
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: 

409.000 198.941 
 

48,64 100,00 100 

1.Cheltuieli     de 
personal 

172.000 50.000 29,07 42.05 25,13 

2.Cheltuieli materiale 132.000 64.139 48,59 32,28 32,24 

   3.Capital 105.000 84.802 80,76 25,67 42,63 

 
 
Angajamentele bugetare  si legale inregistrate la 30 decembrie 2020 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 198.941 lei, astfel: 
 
-     50.000 lei pentru cheltuieli de personal; 
-     64.139 lei pentru cheltuieli materiale; 
-     84.802 lei pentru cheltuieli de capital. 
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7. Activitatea compartimentului RUNOS 

 

În compartimentul RUNOS își desfășoară activitatea două persoane. 

 

Activitatile  desfasurate  in anul 2020 de Compartimentul RUNOS, sunt urmatoarele: 

- S-au intocmit la solicitarea Ministerului Sanatatii,  Statele de functii pentru aparatul 

propriu al DSP BN si pentru posturile suplimentare ; 

- S-au organizat in conformitate cu prevederile OMS nr.905/2020, ocuparea, fara 

concurs, a posturilor vacante si temporar vacante din cadrul institutiei, pe perioada 

determinate, in contextual prevenirii si combaterii  efectelor pandemiei de COVID -

19; 

- A fost indeplinita activitatea de relatii publicul 

- S-au intocmit rapoartele de evaluare anuale ale functionarilor publici ( 23 rapoarte) 

- S-au intocmit fisele de apreciere pentru personalul contractual (39 fise de 

apreciere) 

- S-a facut planificarea concediilor de odihna si s-a tinut evidenta efectuarii acestora  

- S-au intocmit adeverinte pentru dosarele de pensie al personalul din cadrul DSP 

care a indeplinit condiile de pensionare pentru limita de varsta  

- (5 angajati ) 

- S-au facut raportarile privind evidenta functionarilor publici din DSP la ANFP 

- S-au facut raportarile in REVISAL privind personalul contractual din DSP BN  

- S-au facut inscrieri pentru concursurile si examenele organizate de Ministerul 

Sanatatii pentru medici si alt personal sanitar superior 

- S-au preluat dosarele pentru obtinerea certificatelor de conformitate pentru 

recunoasterea calificarii profesionale in UE pentru personalul medico-sanitar din 

judet si transmiterea lor la Ministerul Sanatatii ( 4 dosare) 

- S-a actualizat evidenta medicilor din judet si s-a transmis la Centrul de calcul, 

Statistica Sanitara si Documentare medicala  

- S-au atribuit coduri de parafa pentru medicii specialisti care isi desfsoara activitatea 

in judetul Bistrita-Nasaud  (32 coduri) 

- S-a intocmit planul annual privind perfectionarea personalului din cadrul DSP BN  

- S-au redactat  dispozitiile care intra in atributiile comp.RUNOS(128  dispozitii) 

S-a intocmit pontajul lunar pentru personalul care isi desfasoara activitatea la 

sediul din Bistrita, strada Granicerilor, nr.5 

- S-a urmarit respectarea legislatiei privind salarizarea personalului conform -       

prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

- La solicitarea Ministerului Sanatatii s-au efectuat toate situatiile legate de structura, 

numar de   personal, fond de salarii, posturi scoase la concurs, etc., atat pentru 

unitatile sanitare din subordinea DSP BN cat si pentru unitatile sanitare al caror  

management a fost preluat de catre administratia publica locala. 

- S-au intocmit adeverinte la solicitarea angajatilor (154 adeverinte) 

- S-au intocmit rapoartele trimestriale si semestriale  privind respectarea normelor de 

conduita a functionarilor prublici; 

- S-au  intocmit lunar statele de plata pentru personalul din cadrul DSP ,cat si 

centralizatoarele aferente acestora; 
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- S-au  intocmit lunar situatia recapitulativa si borderoul aferent salariilor; 

- S-au intocmit ordinele de plata privitoare la salarii si contributiile care deriva din 

acestea; 

- S-au intocmit statele de plata a concediilor de odihna si ordinele de plata pentru 

alimentarea cardurilor salariale; 

- S-au intocmit actele de decontare cu Trezoreria Bistrita si alte unitati bancare a 

cheltuielilor salariale; 

- S-au intocmit  lunar darea de seama cuprinzand cheltuielile salariale ale unitatii si 

ale unitatilor sanitare din subordine catre Directia judeteana de Statistica si catre 

Ministerul Sanatatii; 

- S-au intocmit lunar raportul privind retinerea si virarea de contributii catre ANAF – 

declaratia 112 

- Posteaza pe site-ul institutiei veniturile salariale pentru angajatii DSP BN  conform 

Legea nr.153/2017 

- S-au intocmit lunar, trimestrial, anual rapoarte statistice privind numarul mediu de 

personal, repartizarea pe venituri salariale si grupe ocupationale; 

- Intocmirea situatiilor specifice solicitate de catre Structura teritoriala pentru problem 

speciale, cat si structura NATO din MS 

- A fost condusa evidenta militara a angajatilor unitatii 

- Compartimentul RUNOS a participat si a indeplinit toate atributiile solicitate de 

conducerea DSP BN.  

 

 

8. Activitatea copartimentului statistică/informatică în sănătate 

publică 

 

În compartimentul statistică/informatică în sănătate publică își desfășoară activitatea 2 

persoane. 

În domeniul statistică s-au desfășurat următoarele activități: 

- Organizarea bazei de date județene,  

- Completarea rapoartelor SAN și SINTEZA - starea de sănătate a populației din județ, 

- Completarea rapoartelor anuale către ISP privind populația, morbiditatea și 

mortalitatea, pe cauze de boala și grupe de vârstă: 

- Au fost puse la dispozitia structurilor externe si interne date statistice, cu acordul 

directorul executiv;  

- Informări operative transmise la Centrul National de Statistica si Informatica in 

Sanatate Publica Bucuresti,  

- Monitorizarea bolnavilor inregistrati cu TBC si trimiterea fiselor la Institutul National de 

Pneumoftiziologie Marius Nasta 

- Evidența primară, indiferent de forma de organizare, privat sau public,medicina 

primara sau de specialitate 

- Validarea rapoartelor cu evidente primare si centralizatoare raportate 

- Centralizarea darilor de seama pe județ și copletarea centralizatoarelor de prevalența 

și incidență  

- Codificarea cauzelor de deces  
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- Verificarea și codificarea fiselor de deces perinatale, sub 1 an si 1-4 ani, fise de deces 

mamă, trimiterea lor la CNS ISP 

- Verificarea, centralizarea și transmiterea la Centrul National de Statistică și 

Informatică în Sanatate Publică a darilor de seama trimestriale și anuale, precum și situația 

unităților publice și private (unităti, paturi, personal, activitati)  

 

In domeniul IT 

Activitatea TIC se desfasoara in cadrul DSPJ BN conform prevederilor legale in 

vigoare, respectand atat legislatia specifica activitatii medicale (inclusiv Ordinele ministrului 

sanatatii), cat si cea referitoare la activitatile TIC, inclusiv cu respectarea prevederilor Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. 

Referitor la activitatea personalului IT din DSPJ BN in anul 2020, aceasta s-a 

desfasurat ca o continuare a activitatilor din anii anteriori pentru mentinerea in functiune a 

sistemului informatic al DSPJ BN in vederea asigurarii suportului tehnic necesar unui bun 

sistem informational atat in interiorul DSPJ, cat si pentru colaborarea cu Ministerul Sanatatii, 

cu furnizorii de servicii medicale, cu celelalte institutii cu care exista schimb de informatii, dar 

si cu cetatenii care solicita informatii publice referitoare la activitatile din cadrul DSPJ BN, prin 

publicarea acestora pe website-ul DSPJ BN.  

In domeniul IT s-a avut in vedere ca atributiile prevazute in fisa postului sa fie realizate 

in procent de 100%, supraveghind permanent functionarea retelelor de calculatoare,  

rezolvarea cat mai rapida si eficienta a evenimentelor aparute in retelele de calculatoare si de 

telefonie, precum si in utilizarea aplicatiilor informatice utilizate in cadrul compartimentelor din 

DSPJ BN. 

Echipamentele si tehnologiile IT evolueaza intr-un ritm foarte rapid si in cativa ani 

uzura morala este foarte avansata. Dar pentru o cheltuire eficienta a banului public, este 

necesara o comparare permanenta a gradului de uzura fizica, a gradului de uzura morala si a 

eficientei functionarii hardware-ului din dotare, astfel incat printr-o utilizare corecta inlocuirea 

lor sa se faca dupa o perioada cat se poate de lunga, dar care sa nu puna in pericol 

functionarea sistemului informatic si informational. 

Pe parcursul anului 2020 s-au efectuat lucrari de intretinere a echipamentelor 

informatice si pe masura ce au aparut probleme in functionare, au fost efectuate reparatii ale 

echipamentele existente. Pentru siguranta pastrarii datelor si informatiilor prelucrate in cadrul 

activitatilor desfasurate in DSPJ BN, s-au efectuat salvari periodice ale datelor, inclusiv salvari 

ale datelor echipamente de stocare si pe un hard disc extern cu criptare.  

Conform bugetului de investitii aprobat, s-a achizitionat o ssrsa de curent 

neintreruptibila, care este necesara pentru functionarea continua si asigurarea protectiei 

serverului principal, precum si a echipamentelor de retea de la sediul DSP BN, impotriva 

socurilor de curent electric. 

De asemenea, s-a achizitionat un pentru securitate informatica tip firewall Sonicwall 

TZ570. Acest echipament (tip Next Generation Firewall) este necesar pentru asigurarea 

conectarii in conditii de securitate a calculatoarelor la reteaua de internet. In conditiile actuale 

in care atacurile cibernetice sunt indreptate tot mai des impotriva institutiilor din sanatate, este 

obligatorie o protectie tot mai ridicata impotriva acestor atacuri. 

Toate aplicatiile utilizate au fost initializate la inceput de an, actualizate conform 

modificarilor legislative aparute si s-au facut salvarile periodice necesare.  
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Colaborand cu compartimentele din institutie, s-au trimis atat raportarile periodice 

(lunare si trimestriale), dar si cele pentru care s-au primit solicitari in timpul anului, catre 

Ministerul Sanatatii, Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica, 

Ministerul de Finante si ANAF, Institutul National de Statistica, Prefectura BN, Consiliul 

Judetean BN etc. 

S-au primit si centralizat raportarile legate de activitatea spitalelor si a altor furnizori 

medicali, care apoi au fost transmise Ministerului Sanatatii. 

S-a realizat inventarierea anuala a hardware-ului si a licentelor utilizate in cadrul DSPJ 

BN. 

Permanent s-a realizat actualizarea informatiilor publicate pe website-ul institutiei care 

poate fi accesat la adresa dspbn.bistrita.ro, pentru transparenta activitatilor desfasurate in 

cadrul DSPJ BN, precum si pentru informarea populatiei cu privire la activitatea DSP BN. 

De asemenea, in coditiile specifice generate de pandemia de Covid 19,  au fost 

realizate activitati suplimentare privind instalarea, utilizarea si supravegherrea echipamentelor 

informatice primite de la STS pentru gestionarea activitatilor legate de colectarea datelor 

medicale si relatia cu isntitutiile implicate in aceste activitati (Centrul Judetean pentru Situatii 

de Urgenta, DJTS, Inspectoratul de Politie) si persoanele fizice din judet. 

 

 

9. Activitatea juridica 

 

In compartimentul juridic al DSP isi desfasoara activitatea o persoana. 

 

Pe parcursul anului 2020,  Compartimentul juridic din structura D.S.P. Bistrita Nasaud 

şi-a îndeplinit obiectivele asumate în conformitate cu regulamentul de organizare şi 

funcţionare al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti aprobat prin 

Ordinul MS nr. 1078/2010, îndeplinind urmǎtoarele atribuţii cu caracter permanent: 

 

 a avizat, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a 

instituţiei, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice; 

 a redactat cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modificare, 

renunţare la pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii instituţiei; 

 a reprezentat şi apărat interesele instituţiei 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 D.S.P. 

Bistrita Nasaud; 

 a urmărit, semnalat şi transmis organelor de conducere şi serviciilor, birourilor şi 

compartimentelor interesate noile acte normative apărute şi atribuţiile ce le revin din 

acestea; 

 a contribuit prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii 

publice şi private a statului aflate în administrarea instituţiei, a unităţilor sanitare din 

judeţul BN, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din 

patrimoniu; 

  a semnalat organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative; 

 a asigurat consultanţă juridică tuturor compartimentelor instituţiei precum şi, la cerere, 

unităţilor sanitare publice din judeţul BN; 
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 a asigurat informarea personalului privind actele normative din domeniul de activitate al 

autorităţii de sănătate publică nou-apărute; 

 a asigurat monitorizarea şi coordonarea activităţilor specifice privind punerea în 

executare a măsurilor de siguranţă prevăzute de Noul Cod Penal privind obligarea la 

tratament medical şi internarea medicală; 

 a îndeplinit diferite lucrări cu caracter juridic; 

 a întocmit diverse situaţii şi raportări solicitate de instituţiile statului; 

  a participat la  şedinţele Consiliilor de Administraţie la nivelul Spitalului orasenesc 

Nasaud, în calitate de membru titular, reprezentant al D.S.P. Bistrita Nasaud 

 a  soluţionat şi rǎspuns la petitii, contestaţii/memorii adresate D.S.P. Bistrita Nasaud de 

catre institutii publice, persoane fizice sau juridice, care au legatură cu specificul 

activităţii Compartimentului Juridic şi au fost repartizate spre soluţionare 

compartimentului. 

 a organizat activitatea specifica institutiei privind gestionarea informaţiilor clasificate ale 

D.S.P. Bistrita Nasaud , in conformitate cu legislaţia specifică aplicabilă; 

Din punct de vedere statistic, la nivelul Compartimentul juridic s-au realizat 

urmǎtoarele activitǎţi: 

     ● a asigurat reprezentarea instituţiei în calitate de parte procesuală la judecarea unui 

număr de 15  litigii civile si 2 cauze penale; 

      ● a asigurat luarea măsurilor legale care se impun în vederea punerii în aplicare a 

hotărărilor judecătoreşti privind punerea sub interdicţie a unui număr de 15 de pacienţi;       

      ● a asigurat monitorizarea şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti având ca 

obiect luarea măsurilor de siguranţă prevăzute de Noul  Cod Penal, privind obligarea la 

tratament medical şi internarea medicală pentru un numar de 17 pacienţi; 

a asigurat luarea măsurilor legale care se impun în vederea punerii în aplicare a hotărărilor 

judecătoreşti privind punerea sub interdicţie a unui număr de 15 de pacienţi;       

     ● a avizat contracte (prestări servicii, achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări) sau 

acte adiţionale aferente( administrativ, programe de sanatate, igiena mediului, sanatate 

publica) ;a asigurat luarea măsurilor legale care se impun în vederea punerii în aplicare a 

hotărărilor judecătoreşti privind consumul de sttupefiante a unui număr de 12 de inculpati;  

     ● a avizat juridic Dispozitii ale Directorului Executiv al DSP BN,  in numar de 128;  

     ● a  soluţionat şi rǎspuns la un număr de 22 petiţii/contestaţii/cereri 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. 

 

 

10. Activitatea compartimentului de audit public intern 

 
În compartimentul de audit public intern își desfășoară activitatea o persoană. 

 

În anul 2020 compartimentul de audit public intern din cadrul DSPJ Bistrița-Năsăud a 

realizat un numar de 4 misiuni planificate pe urmatoarele domenii auditabile:             

            -activitatea de resurse umane, pe anul 2019 

            -stadiului de implementare a SCIM,pe anul 2019  

           - activitatea de control in sanatate publica,pe anul 2019 

           - activitatea de achizitii publice,pe anul 2019 
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11. Activitatea de implementare a controlului intern/managerial  

 
In activitatea de implementare a standardelor de control intern/managerial există 142 de 

activități procedurabile, în anul 2020 fiind revizuite procedurile operaționale existente. În prezent 

sunt aprobate 142 proceduri și aplicate în cele 16 compartimente ale DSP (reprezentand 100% 

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 limitat la nivelul DSP, un număr de 16 standarde fiind implementate sau parțial 

implementate, conform Ordinului 600/2018. 

 

 

 

                                         DIRECTOR EXECUTIV 

                                         DR.ANCA ANDRITOIU 


