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

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

 
Nr. 323 din 22.01.2014 

 
 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BISTRITA-NĂSĂUD 

AN 2013 
 
 
 
Judeţul Bistriţa-Năsăud este situat în partea de nord a României, fiind încadrat de judeţele: 

Maramureş (la nord), Suceava (la est), Mureş (la sud) şi Cluj (la vest). Face parte din regiunea de 
dezvoltare Nord-Vest, alături de judeţele: Bihor, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. 

Judeţul Bistriţa-Năsăud are o populaţie de 315577 locuitori. In ultimii 5 ani populaţia a înregistrat o 
scădere constantă, fără însă a se schimba structura ei pe sexe sau medii de viaţă, rezultatele fiind mai 
vizibile dupa recensamantul populatiei din anul 2011. 
 Populaţia judeţului trăieşte în proporţie de aproximativ 37% în mediul urban şi 63% în mediul 
rural, deci populaţia judeţului Bistriţa-Năsăud este asezata predominant în mediul rural, situatie de care 
trebuie sa se tina cont în ce priveşte distributia serviciilor de sănătate si accesibilitatea la aceste 
servicii. 

In ce priveşte distribuţia pe sexe, populaţia judeţului este formată în proporţie de 50,43% din 
femei şi 49,57% din barbaţi, structură asemănătoare cu cea a ţării. 

Analizând structura populaţiei pe grupe de vârstă, se constată ponderea mai mare a celor cuprinşi 
între 0-14 ani, faţă de populaţia peste 65 ani. Această diferenţă este însă tot mai mica de la un an la 
altul, pe seama creşterii numărului persoanelor cu vârstă peste 65 ani. Acest fapt este important pentru 
organizarea în viitor a serviciilor de sănătate spre asistenţei mamei şi copilului, dar fără a neglija 
asistenţa vârstnicilor, o categorie mare consumatoare de servicii medicale complexe. 

 
In baza Adresei MS nr.EN 7744/30.07.2013, numărul maxim de posturi aprobat pentru DSP 

Bistriţa-Năsăud este de 71 posturi. Dintre acestea, în anul 2013 au fost ocupate 68 posturi din care 30 
funcţionari publici şi 38 personal contractual. 

Laboratorul de Diagnostic si Investigare în Sănătate Publică, din cadrul Direcţiei de Sănătate 
Publică a Judeţului Bistriţa-Năsăud, este acreditat RENAR pentru a efectua 26 proceduri pentru 
microbiologie si 18 proceduri pentru chimie sanitara.  

Vor fi prezentate în cele ce urmează principalele activităţi desfăsurate, în anul 2013, la nivelul 
Direcţiei de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud, pe domenii de acţiune şi rezultatele obţinute. 
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1. Activitatea de supraveghere în sănătate publică 
 

Compartiment Supraveghere şi Control Boli Transmisibile  

I.Programul naţional de imunizare 
În cursul anului 2013 am primit un număr de 37447 doze de vaccine, achiziționate centralizat de către 
MS, destinate imunizării copiilor.  
Au fost vaccinați un număr de 33 387 de copii din care 14 139 copii de vârstă școlară vaccinați în 
cadrul campaniilor școlare de vaccinare derulate în: luna februarie (cl aI- a), luna noiembrie (cl a IX-a 
și a X-a), luna octombrie (cl a I-a) și luna decembrie (clasa pregătitoare și cl a I-a). 
În luna februarie 2013 s-a desfășurat activitatea de evaluare a acoperirii vaccinale la vârsta de 18 luni 
a copiilor născuți în luna iulie 2011. Numărul total de copii aparținând acestei cohorte ale căror 
antecedente vaccinale au fost evaluate a fost de 238 din care 88 în mediul urban și 150 în mediul 
rural. 
În luna august 2013 s-a desfățurat activitatea de evaluare a acoperirii vaccinale la vârsta de 12 luni și 
24 de  luni, (copiii născuți în luna iulie 2012 respectiv luna iulie 2011). Numărul total de copii ale căror 
antecedente vaccinale au fost evaluate a fost de 5509, din care 196 în mediul urban și 313 în mediul 
rural.  

 

 II.Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile 
În ceea ce privește bolile ce se raportează nominal și se înregistreaza în Registrul Unic de Boli 
Transmisibile, s-au primit un numar de 192 de suspiciuni de boală din care : 

 

Confirmate cu 
laboratorul 

171 89,06 % 

Infirmate 11 5,73% 

Posibile  
( diagnostic clinic) 

10 5,21 

 

Indicatori ai activităţii pentru anul 2013: 
 
1. Supravegherea bolilor prevenibile prin vaccinare, a varicelei şi a RAPI 

În județul BN, în anul 2013 nu au fost raportate cazuri de poliomielită, PAF, tetanos neonatal, 
difterie, pertussis.  
Au fost declarate 2 cazuri de infecție urliană la grupa de vârstă 10-14 ani respectiv 25-34 ani și 1 
caz de rujeolă la grupa de vârstă 20-24 ani. 
Nu a fost raportat nici un caz de RAPI. 
Numărul total de cazuri din judetul BN înregistrat în anul 2013 la bolile prevenibile prin vaccinare 
la care s-au raportat cazuri, pe grupe de vârstă OMS este: 
 
  <1 1 2 3 4 5-9 10-
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19 
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55-
64 

65-
74 

75-
84 

≥85  TOTAL 

A80 Poliomielita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 PAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A34-
35 

Tetanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A33 Tetanos 
neonatal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A36 Difteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A37 Pertussis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B05 Rujeola 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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B06 Rubeola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P35.0 Rubeola 

congenitala 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B26 Infectia 
urliana 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

B01 Varicela 11 21 46 51 56 132 115 52 22 32 21 3 3 0 0 0 566 
                   
RAPI Reactii 

adverse 
postvaccinale 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cazul de rujeolă a fost confirmat serologic, proba a fost lucrate la INSP Cluj conform protocolului 
de Supraveghere a rujeolei/rubeolei.  
 

2. Supravegherea meningitelor şi encefalitelor 
În județul BN în anul 2013 au fost raportate un număr de 9 cazuri de meningită din care: 1 caz de 
meningită pneumococică, 6 cazuri de meningită bacteriană cu etiologie neprecizată și 2 cazuri de 
meningită cu lichid clar , probabil de etiologie virală. 
Nu a fost înregistrat nici un caz de encefalită transmisă prin căpușe. 

 
3. Supravegherea infecţiilor respiratorii acute în sezonul 2012-2013 

Supravegherea gripei și a afecțiunilor respiratorii acute,  s-a desfășurat în intervalul octombrie 
2012 (săptămâna 40) – mai 2013 (săptămâna 20) în sistemul de rutină și continuu pentru 
supravegherea în sistem sentinelă.  
 

 Nr. cazuri Din care internate % internate Nr.decese 

GRIPA 55 22 40 0 

IACRS 66406 1105 1,66 0 

PNEUMONII 5949 933 15,68 0 

S-au trimis pentru confirmare la INCDMI Cantacuzino, un număr de  16 exudate faringiene, de la 
pacienți cu afecțiuni compatibile cu gripa  ; dintre acestea 8 (50%) au fost pozitive pentru  virusul 
gripal tip A subtip H1 pdm09. 
 

4. Supravegherea infecțiilor streptococice  
În cadrul supravegherii active a infecțiilor streptococice au fost investigați un numar de 663 de 
copii, din 10 de unități de învățământ preșcolar și școlar, cărora li s-au recoltat exudate faringiene. 
Supravegherea s-a derulat după începerea anului scolar și în perioada următoare vacanței de 
iarnă. 
Au fost investigate un număr de  7  focare de scarlatină și angina streptococică, apărute în 
colectivități de copii. S-au recoltat un număr de 319  exudate faringiene la contacți și s-au 
supravegheat focarele conform metodologiei. 
 

5. Supravegherea hepatitelor virale acute 
La nivelui județului BN s-au înregistrat un număr de 35 de cazuri de hepatită acută virală din care, 
7 cazuri HBV , 25 de cazuri HAV și 3 cazuri hepatite virale de etiologie neprecizată. 
Cazurile de HAV au fost cazuri singulare; nu au fost semnalate focare cu cazuri multiple sau 
focare de colectivitate. La cazurile  HBV nu s-a putu identifica sursa de infecție, posibil 
transmitere sexuală sau prin manopere medicale. 
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6. Boli transmise prin aliment, apă sau mediu şi boli severe de import 
Pe perioada întregului an 2013 au fost notificate un număr de 1673 îmbolnăviri prin diaree și 
gastroenterite de natură presupus infecțioasă; cele mai multe cazuri s-au înregistrat în 
sezonul cald.  
Din probele lucrate  de către laboratorul DSP , agentul etiologic a fost pus în evidență la 19 
bolnavi; în 17 cazuri s-a identificat Salmonella și în 2 cazuri Stafilococ coagulazo pozitiv.  
În cursul anului au fost raportate 5 focare de TIA, 2 în mediul urban și 3 în mediul rural,  îsumând 
un  număr total de 75 de îmbolnăviri.  
Dintre acestea 3 focare s-au datorat consumului de alimente contaminate cu Salmonella și 2 
focare focare s-au datorat consumului de alimente contaminate cu Stafilococ coagulază pozitiv.  
Examinarea bacteriologică a probelor de alimente prelevate din focare s-a făcut la nivelul 
laboratorului DSP . Toate cazurile au fost investigate în colaborare cu DSVSA; nu au fost 
semnalate cazuri de TIA în sectorul public. 
Raportat la numărul mare de cazuri declarate, cazurile investigate bacteriologic este mic, marea 
majoritate a cazurilor sunt tratate doar pe baza simptomelor clinice.  
 
În luna octombrie a fost anunțat un caz de malarie la un bărbat în vârstă de 26 ani, din comuna 
Mărișelu, angajat al Legiunii străine. Agentul etiologic identificat a fost Plasmodium falciparum. 
Cazul a fost internat și tratat în Clinica de Boli infecțioase Cluj. 
 

7. Supravegherea unor zoonoze 
 
Listerioza 
La sfîrșitul anului am declarat două cazuri de listerioză, mamă-nou născut, din comuna Ilva Mare.  
Diagnosticul a fost stabilit bacteriologic, hemocultură efectuată nou născutului, la Clinica 
Pediatrite I Cluj.  
Am colaborat cu rețeaua  veterinară pentru stabilirea rezervorului de infecție și a căii de 
transmitere.  
 
Boala Lyme 
În cursul anului 2013 au fost raportate un număr de 4 cazuri de boală Lyme ; 2 cazuri în mediul 
urban și 2 cazuri în mediul rural.  
Dintre acestea 3 cazuri  borrelioză Lyme incipientă  și 1 caz de borelioză Lyme diseminată și 
cronică. Toate cazurile au fost confirmate serologic. 
 
Rabia 
În cursul anului 2013 s-au înregistrat un număr de 158 de plăgi prin mușcătura de animal; dintre 
acestea 105 au necesitat doar profilaxie cu vaccin antirabic iar în 53 de cazuri s-a efectuat 
tratament asociat cu vaccin și ser antirabic.  
Dintre animale, în 3 cazuri infecția cu virus de stradă a fost dovedită dovedită prin examen de 
laborator (DSV). 
 

Mușcătura de câine 112 

Mușcătură(zgârietură ) de pisiscă 21 

Mușcătură de urs 7 

Mușcătură de șobolan 7 

Mușcătură de vulpe 4 

Mușcătură alte animale 7 
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8. Supravegherea bolilor cu transmitere sexuală 
Au fost declarate un număr de 8 cazuri noi de sifilis , 12 cazuri de infecție gonococică, 2 infecție 
HIV și 16 cazuri  de afecțiuni minore, cu transmitere sexuală. 
 
La nivelul laboratorului DSP si al laboratoarelor rețelei DV au fost testate serologic pentru 
depistarea infecției luetice un număr de 1261 de gravide; nu au fost serologii pozitive. 
În vederea reducerii transmiterii verticale a infecției HIV , în maternități au fost testate un număr 
de 2826 de femei nu au fost serologii pozitive. 
 

9. Supravegherea tuberculozei 
 
Pentru depistarea cazurilor de infecţie/îmbolnavire de tuberculoză au fost examinate un număr de 
3302 persoane  (suspecţi, simptomatici, contacti, grupuri cu risc crescut) și au făcut 
chimioprofilaxie un număr de 135 persoane. 
În cursul anului au fost depistate  un număr de 135 de cazuri noi și readmise de tuberculoză . 
Dintre acestea 111 cu localizare respiratorie si 24 cu localizare extrarespiratorie. 
Comparativ cu anii precedenți , se menține tendința de scădere a cazurilor de tuberculoză, 
numărul de îmbolnăviri din 2013 fiind aproximativ egal cu cel din anul 2012.  

 
III. Supravegherea infecțiilor nosocomiale în sistem de rutină 

 
În continuare raportarea cazurilor de IN este deficitară, medicii nu-si declară cazurile apărute de 
teama de a fi discreditați sau trași la răspundere pentru acestea. La toate acestea  se adauga 
administrarea de AB postoperator cu sau fara rost ingreuneaza posibilitatea identificarii 
germenilor din spital. 
În anul 2013 au fost declarate 2 cazuri de IN; afecțiuni respiratorii apărute pe parcursul internării. 
 
În ceea ce privește accidentele post expunere la produse biologice în rândul personalului 
sanitar, au fost raportate un număr de 8 cazuri din care 6 la spitalul județean de urgență Bistrița și 
2 la spitalul Năsăud.  
Mecanismul de producere al accidentului , în toate cazurile a fost autoaccidentare  în timpul 
manevrelor medicale sau în momentul manipulării deșeurilor înțepătoare/tăietoare. 
 

Alte activități 
 

  au fost verificate prin sondaj un număr de 30 cabinete de medicină dentară , și cele 3 
unități cu paturi din județ, ocazie cu care s-au recoltat  124  probe de salubritate și 140 
probe de sterilitate. În cadrul supravegherii condițiilor igienico-sanitare și a factorilor de 
risc din unitățile sanitare; 

 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;  

 am încheiat contracte cu un număr de 141 de medici de familie pentru administarea 
vaccinurilor conform calendarului de vaccinare; 

 în permanență  medicii vaccinatori din teritoriu sunt instruiți cu privire la buna funcționare a 
Registrului Electronic National de Vaccinări; 

 în luna mai am participat la un instructaj organizat de CNSCBT în ceea ce privețte 
funcționarea RENV; 

 în luna septembrie am efectuat recoltări probe de sânge, în cadru studiului sero-
epidemiologic de prevalență pentru infecția cu virus hepatic B și C ; 
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 culegerea datelor raportate de unitățile sanitare din teritoriu săptămânal, lunar și 
trimestrial;  

 analiza și diseminarea săptămânală a datelor în cadrul sistemului de supraveghere a 
infecțiilor respiratorii acute și gripei și transmiterea lor CRSP Cluj;  

 analiza și diseminarea săptămânală a datelor în cadrul sistemului de supraveghere a BDA 
și transmiterea lor la CRSP Cluj; 

 transmiterea lunară a datelor de morbiditate prin boli transmisibile către CCSSDM 
București; 

 analiza lunară/trimestrială a datelor raportate și transmiterea lor către CRSP Cluj; 
 raportarea  trimestrială/anuală a  indicatorilor de realizare a programelor de sănătate; 
 colaborarea cu laboratoarele de referință ale INCDMI Cantacuzino în cadrul supravegherii 

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

alertei precoce; 
 achiziționarea de materiale sanitare, reactivi, echipamente, necesare derulării programelor 

de sănătate; 
 reîntregirea stocului de materiale sanitare și medicamente din rezerva antiepidemică; 
 colaborarea cu  mediatorii sanitari și asistenții comunitari din cadrul primăriilor în vederea 

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

 colaborarea cu DSVSA în domeniul TIA și al zoonozelor; 
 elaborarea documentelor solicitate în vederea acordării autorizației  sanitare de 

funcționare sau a vizei anuale; - au fost efectuate un număr de 75 de evaluări , la 
solicitarea unităților sanitare, în vederea acordării ASF / viza anuală. 

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

Atribuţiile principale ale angajaţilor Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de 
viaţă şi muncă sunt implementarea şi derularea activităţilor prevăzute în Programul Naţional de 
Monitorizare a Factorilor Determinanţi din Mediul de Viaţă şi Muncă, cu următoarele domenii: Domeniul 
privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă, 
Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul 
de muncă, Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
factorilor de risc alimentari şi de nutriţie şi Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi 
Educaţie pentru Sănătate, Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei, 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 un medic primar igienă şi 10 asistenţi de igienă. 
 
Activităţile desfăsurate în anul 2013 
 
1. Supravegherea sănătăţii în relaţia cu calitatea apei potabile 

 au fost monitorizate 22 zone de aprovizionare cu apă (ZAA), din care 6 sisteme de 
aprovizionare cu apă potabilă mari şi 16 aprovizionări cu apă potabilă mici.  

 au  fost găsite necorespunzătoare 25 probe pentru enterococi şi 18 pentru E. Coli, toate de 
la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă mici, au fost anunţate primăriile care 
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administrează aceste sisteme de aprovizionare cu apă potabilă pentru a lua măsuri de 
remediere necesare restabilirii calităţii apei. 

 activitatea de monitorizare a radioactivităţii apei potabile s-a desfăşurat sub coordonarea 
Laboratorului de Igiena Radiaţiilor din cadrul DSPJ Mureş, toate analizele de laborator a 
probelor de apă potabilă prelevate din reţelele de distribuţie din judeţul nostru, au fost 
corespunzătoare în raport cu valorile admise din Legea 458/2002. 

 nu s-au înregistrat epidemii hidrice, în anul 2013, în judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

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

 nu s-au înregistrat cazuri de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa din fântâni, 
în anul 2013, în judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

3. 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 40 probe de apă din care 
2 au fost necorespunzătoare pentru  pentru coliformi totali.  

 au fost înştiinţat administratorul pentru a lua măsuri de remediere necesare restabilirii 
calităţii apei. 
 

4. Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate 

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

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

5. Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor atmosferici  

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

6. Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei 

 s-au aplicat un număr de 15 chestionare în mediul urban și 15 chestionare în mediul rural și am 
completat fișa județului, conform metodologiei întocmită de INSP 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 şi SC Diaverum România SRL 
– Centrul de dializă din Bistriţa şi raportate trimestrial la CRSP Cluj, în conformitate cu 
prevederile OMS 1226/2012 ; 

 a fost elaborat Planul județean de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatățile medicale 
 

8.  Monitorizarea intoxicaţiilor neprofesionale cu pesticide 

 în anul 2013 s-au înregistrat 16 intoxicaţii acute neprofesionale cu detergenți, pesticide 
neagricole și neagricole, îngrășăminte, vopsele, dezinfectanți, cosmetice. 
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9. Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele   

 au fost prelevate 1 probă obiecte de ceramică care au fost trimise pentru analize de laborator la  
CRSP București și 6 probe materiale şi obiecte plastice ce vin în contact cu alimentele, care au 
fost analizate în laboratorul DSP Bistrița-Năsăud 

 toate rezultatele s-au încadrat în limitele legale. 
 

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

 s-au prelevat 10 probe de sare iodată, din unităţi de alimentaţie publică şi colectivă, unităţi de 
panificaţie şi din unităţi de desfacere a alimentelor. În toate probele analizate în Laboratorul 
DSPJ Vrancea, conţinutul în KIO3, respectiv conţinutul în I2 total (KIO3+KI), s-a încadrat în 
limitele prevăzute de lege. 
 

11.  Monitorizarea toxiinfecţiilor alimentare 

 în anul 2013 s-au înregistrat 5 focare de toxiinfecţii alimentare, în judeţul Bistriţa-Năsăud. În două 
focare au fost 50 cazuri de îmbolnăvire de TIA cu stafilococ coagulazo-pozitiv și în trei focare au 
fost 23 cazuri de îmbolnăvire de TIA cu Salmonella, toate cu evoluție favorabilă. 

 am raportat, la inchiderea fiecărui focar de TIA, fișa OMS la CRSP București și la CRSP Cluj  
 

12. Supravegherea  stării  de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei  

 au fost aplicate un număr de 100 chestionare referitoare la starea de sănătate, consumul de 
alimente/24 ore, frecvenţa consumului  alimentar, frecvenţa consumului  de băuturi alcoolice şi 
de suplimente alimentare   ale unor persoane din mediul urban şi rural 

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

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

 alimentele au fost analizate în laboratorul DSPJ Bistriţa-Năsăud (nitrați și Salmonella), în 
laboratorul CRSP Bucureşti (reziduurile de pesticide), în laboratorul CRSP Iași (Listeria 
monocytogenes și Cronobacter sakazakii) și în laboratorul CRSP Cluj (metale Pb, Cd, Al,Sn), 
rezultatele încadrându-se în limitele legale. 
 

14. Monitorizarea  calităţii  suplimentelor alimentare 

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

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

 au fost aplicate un număr de 100 chestionare referitoare la consumul de alimentelor cu adaos 
de vitamine, minerale şi alte substanţe 

 am centralizat datele din chestionare și le-am raportat la CRSP Timișoara 
 

16. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari 

 am prelevat 5 probe de băuturi alcoolice şi 5 probe de băuturi răcoritoare din unităţi de 
desfacere din Bistriţa, pe care le-am trimis pentru analize la Labortorul CRSP Cluj 

 am prelevat 4 probe de sucuri naturale de fructe din unităţi de poducere din județul Bistriţa-
Năsăud, pe care le-am trimis pentru analize la Labortorul CRSP Târgu Mureș 

 toate rezultatele s-au încadrat în limitele legale 
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17. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii 

 s-a recoltat, conform metodologiei de lucru, o probă ceai de slăbit cu Ganoderma, produs 
importat din China, care a fost trimis la analize la Laboratorul de Încercări Fizico-Chimice din 
cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia 
Hulubei” Măgurele, aceasta fiind neiradiată 
 

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

anul 2013 ca domeniu principal de activitate, protejarea sănătăţii la locul de muncă , supravegherea 
condiţiilor de muncă şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţional: 

 Supravegherea expunerii profesionale la agenţi cancerigeni, mutageni, azbest şi controlul 
măsurilor pentru protejarea sănătăţii faţă de acest risc – 2 unități industriale 

 Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor agricoli expuşi la pesticide  

 Supravegherea respectării cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă în condiţiile unei 
activităţi cu efort fizic mare, transport şi manipulare de greutăţi – 10 unități industriale 

 Supravegherea expunerii la factori de risc ocupaţionali a personalului medico-sanitar – 3 spitale 

 Evaluarea expunerii ocupaţionale la câmpuri electromagnetice – 5 unități industriale 

 Expunerea profesională la radiaţii ionizante – raport anual 

 Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală profesională:                                  
4 cazuri de boală profesională cercetate și declarate 

 Evaluarea factorilor de risc professional în mediul de viață și de muncă (determinări noxe fizice: 
zgomot, iluminat și micrclimat - 410) 

 Acțiuni de evaluare și promovare a sănătății la locul de muncă – 110 

 Expertizarea locurilor de muncă în vederea încadrării acestora în condiții de muncă periculoase, 
deosebit de periculoase sau vătămătoare și condiții deosebite de muncă – 250  

 Monitorizare și raportare locuri de muncă pentru gravide – 8  
 

19. Evaluarea stării de sănătate şi a dezvoltării fizice a copiilor şi tinerilor 
Au fost centralizate  datele primite de la cabinetele medicale şcolare din mediul urban şi de 

la cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie din mediul rural, au rezultat următorele 
date: 

 în mediul rural, au fost examinaţi 3509 copii, din care 2974 cu dezvoltare fizică armonică. 

 În mediul urban, au fost examinaţi 6360 copii, din care 5612 cu dezvoltare fizică armonică. 

 În cadrul sintezei naţionale “Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific 
pentru  sănătate generat de comportamentele cu risc” au fost aplicate 99 de chestionare la 
elevi din clasele a VII-XII, din orașul Năsăud, datele centralizate au fost trimise la CRSP Cluj 

 În cadrul sintezei naţionale “Evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţi şcolare” 
au fost aplicate 57 de chestionare la cadrele didactice și 325 de chestionare la elevi din 
două licee din orașul Năsăud, datele centralizate au fost trimise la CRSP Cluj 

 În cadrul sintezei naţionale “Utilizarea modelului ecologic pentru intervențiile de prevenire a 
violenței la elevi” au fost aplicate 164 de chestionare la elevi din mediul rural, datele 
centralizate au fost trimise la CRSP Cluj 
 

20. Activitatea cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ 
În judeţul nostru funcţionează un număr de 10 cabinete medicale şcolare (7 în Bistriţa şi 

câte unul în oraşele Beclean, Năsăud şi Sângeorz-Băi) şi 6 cabinete de medicină dentară şcolare 
(5 în Bistriţa şi unul în Năsăud).  
Indicatorii fizici realizaţi, în anul 2013, de aceste cabinete şcolare sunt prezentaţi în tabelul de mai 
jos: 
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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 

 
4510 

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

4805 

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

500 

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

 
72607 

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

828 

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

143 

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

487 

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

279 
 

9. Număr cazuri boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere. 15640 

10. Numar elevi examinaţi periodic stomatologic.  1921 

11. Număr elevi trataţi pentru carii dentare. 3215 

12. Număr elevi la sfârşitul ciclului primar şi gimnazial la care li s-a întocmit bilanţul de 
sănătate orodentar. 

212 

 
21. Activități de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi 

pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a 
populaţiei 
a) Autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare – 22 obiective  
b) Certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări legale 
specifice domeniului de activitate – 30 obiective 
c) Asistenţă de specialitate de sănătate publică – 139 obiective 

 
 
Compartimentul de evaluare si promovare a sanatatii  
 

În Compartimentul de Evaluare şi Promovarea Sănătăţii activează 3 persoane (un medic 
primar sănătate publică și management, un sociolog principal și un asistent medical principal). 
 
         Activitatea compartimentului s-a desfăşurat în mai multe direcții: 
1. Promovarea unui stil de viaţă sănătos.  
2. Prevenirea şi combaterea consumului de tutun. 
3. Monitorizarea si coordonarea unor Programe de Boli Netransmisibile (BNT). 
 
Activităţile realizate în anul 2013 au fost: 
 
1. Campanii de promovare a sănătăţii la nivel comunitar şi al unor grupuri ţinta (inclusiv activităţi 

dedicate Zilelor Mondiale din Calendarul Sănătăţii). 
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2. Organizarea de cursuri de formare în educaţia pentru sănătate la nivel judetean - un curs / 
semestru - cursuri de formare pentru asistenții medicali comunitari, mediatori sanitari “Prevenire si 
depistare precoce in cancer”. 

3. Susţinerea programelor de educaţie pentru sănătate în şcolile din mediul rural. 
4. Realizarea de parteneriate interinstituţionale locale şi implicarea în proiectele iniţiate în parteneriat 

cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale (21). 
5. Monitorizarea programelor BNT  la nivel judeţean, cel de PN Sănătate Mintală  și Registrul de 

Cancer și Subprogramul de Screening pentru cancerul de col uterin. 
6. Analiza şi evaluarea indicatorilor de morbiditate şi mortalitate prin principalele programe BNT  la 

nivel judeţean. 
7. Iniţierea unei caravane de promovare a sănătăţii dentare în cartierele mărginașe ale municipiului 

Bistrița. 
8. Activităţi de promovare a sănătăţii pentru grupuri de populaţie defavorizată (copii, adolescenţi, 

vârstnici). 
9. Monitorizarea programului de asistenţă medicală comunitară (15 asistenți medicali comunitari și 9 

mediatori sanitari angajați de către 21 de primării). 
10. Participare în cadrul proiectului Iniţiativa Globală Susan G. Komen for the Cure la realizarea 

Profilului Comunitatii pentru conştientizarea cancerului de sân. 
 

Număr acţiuni în cadrul tuturor activităţilor:   

 Acţiuni desfăşurate în cadrul Campaniilor de IEC 394, din care: 
în campanii naționale – 105  
în campanii specifice - 125 

    alte activități de promovare a sănătății și educație pentru sănătate- 154. 

 Numar de acțiuni/activitați desfașurate la nivel județean în concordanța cu planurile de 
acțiune județene privind alimentația sănătoasă și activitatea fizică - 70. În cadrul lor au fost 
implicați 510 copii și tineri, sau făcut 3 acțiuni de evaluare a planurilor județene. 

 Alte acţiuni specifice activității de promovare a sănătății (inclusiv campanii/activități destinate 
priorităților de sănătate specifice naționale și responsabilitaților rezultate din alte 
reglementări), din care:  
-activități IEC destinate priorităților de sănătate specifice - 91 
-număr participări întâlniri de lucru – 32 
-număr participări sesiuni de instruire/manifestări ştiinţifice – 2   
-număr participări cursuri de perfecţionare - 4 

    Valorificarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor derulate, inclusiv prin publicarea pe 
pagina web a instituţiei: 36  
  Activităţi de consultanţă în domeniul IEC: 2  

Participarea la proiecte naţionale si locale din domeniul IEC: 5 
   Număr acţiuni de distribuire de materiale informativ-educative –  129  
   Număr apariţii mass-media –  61 
   Număr de instituții implicate in desfășurarea activităților -11 

Tipărirea materialelor de informare, educare, comunicare – conceperea a 8 materiale din 
care 4 au fost multimplicate cu banii din alt program,  4 multiplicate la xerox și  1 participare 
concepție material complex pentru tineri în cadrul unui parteneriat.  

Total: 632 activități. 
 

2. Activitatea de control în sănătate publică  
 

Resursele umane care participă la realizarea atribuţiilor sunt 13 inspectori sanitari (3 medici, 7 
inspectori cu studii superioare şi 3 asistenţi inspectori). 
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Activităţi desfăşurate în anul 2013: 
 
IGIENA ALIMENTARĂ 

In anul 2013 au fost efectuate  976 controale în sectorul alimentar (398 unităţi inspectate şi 578 
acţiuni de inspecţie) din totalul de 1094 unităţi cu profil alimentar existente în baza de date. 

Din numărul total de neconformităţi (403) cele mai frecvente au fost pentru neefectuarea 
controlului medical periodic (146), pentru neefectuarea cursurilor privind noţiunile fundamentale de 
igiena (123), pentru igienă generală (39) şi pentru etichetare și prezentare (15) . 

Pentru deficienţele constatate au fost date 226 avertismente, 5 amenzi în valoare de 7800 lei, 
au fost scoase din consum uman 55,85 kg, 30 buc și 14 litri produse neconforme şi s-au emis 5 decizii 
de suspendare de activitate. 
APA 
 In anul 2013 au fost efectuate 271 controale privind calitatea apei potabile din care : instalaţii 
centrale de alimentare cu apa 217: 26 controale la producători, 24 controale la distribuitori , 167 
controale la utilizatori; 28 controale de monitorizare de audit şi 26 controale de monitorizare de control. 
 S-au prelevat 5 probe de apă, din care 4 corespunzatoare, 1 necorespunzatoare fizico-chimic si 1 
bacteriologic. S-au dat 6 avertismente. 
 
TUTUN 

In anul 2013 au fost efectuate 287 controale pentru fumat în spaţiile publice, 73 controale în 
unităţi care comercializează produse din tutun, 353 controale în unităţile de invăţământ şi 473 controale 
în unităţi sanitare. Pentru nerespectarea Legii 349/2002 , 10 unităţi au fost sancţionate cu avertisment 
si , de asemenea s-a dat o amenda contraventionala in valoare de 250 lei. 
 
IGIENA SCOLARĂ 

S-au efectuat 634 controale in unitatile de invatamant. 
Pentru deficienţele constatate (control medical periodic, neefectuarea cursurilor de igienă, igienă 

generală, depozitare necorespunzătoare a produselor lapte-corn, neasigurarea apei potabile ) au fost 
date 116 avertismente şi au fost retrase 5 autorizaţii sanitare. 

S-au efectuat de asemenea controale pe produs și meniu conform Legii 123 la  24 societati 
comerciale, 46 blocuri alimentare, 4 cantine, 2 unități care asigură catering. Pentru deficiențele 
constatate s-au dat 8 avertismente și au fost retrase din consum 2,05 kg și 14,94 litri de produse 
necorespunzătoare. 
 
COSMETICE 

In anul 2013 s-au controlat 430 unităţi din care: 1 unitate de producere, 2 distribuitori de 
cosmetice, 142 unităţi de desfacere a produselor cosmetice, 270 unităţi de frizerie coafură şi 15 unităţi 
de intreţinere corporală. Pentru neregulile constatate (control medical periodic, igienă generală) s-au 
aplicat 31 avertismente. În ceea ce privește produsele cosmetice, au fost verificate 588 produse 
conform Legii178/2000 republicată privind produsele cosmetice. Pentru neregulile constatate 
(etichetare incompletă, termen de valabilitate depăsit,  ingrediente nepermise) au fost aplicate 24 
avertismente şi au fost retrase de la comercializare 460 produse cosmetice neconforme. 
 
MEDICINA MUNCII 

In cursul anului 2013 au fost controlate 133 unităţi. S-a urmărit respectarea normelor de medicina 
muncii (dotarea personalului cu echipament de protecţie corespunzator, efectuarea controlului medical 
periodic, existenţa dotărilor de interes igienico-sanitar). 
 Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 9 avertismente si 2 amenzi in valoare 
de 9000 lei. 
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EPIDEMIOLOGIE 
In anul 2013 au fost efectuate un număr de 414 controale din care: 254 controale la unităţi de 

asistenţa medicală primară, 34 controale la unităţi de asistenţa medicală ambulatorie, 53 controale la 
unităţi de asistenţă de medicină dentară, 12 controale la unităţi de asistentă medicală de urgenţă 
prespitalicească, 3 controale in unitati de turism balnear si recuperare, 25 controale la unităţi de 
medicină alternativă, 28 controale la unități socio-medicale si camine pentru vârstnici, 5 controale în 
unităţi ingrijiri la domiciliu. 

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 sancţionate cu avertisment 39 unităţi de asistenţă medicală.  

In unităţile sanitare cu paturi au fost efectuate 653 controale având drept obiectiv verificarea 
respectării prevederilor legale în vigoare privind desfăsurarea activităţii în secţiile cu diferite profiluri, 
spălătorii, blocuri alimentare, managementul infecţiilor nosocomiale, sterilizarea şi gestionarea 
deşeurilor periculoase, precum şi 26 controale în ambulatoriul integrat. Cu ocazia recontroalelor, au fost 
acordate 9 avertismente, recomandările făcute fiind îndeplinite în termenele stabilite. 
 
BIOCIDE 
In cursul anului 2013 au fost efectuate 628 controale în unităti: 4 controale la distribuitori, 576 de 
controale la utilizatori si 48 controale la retaileri.  

Pentru deficientele constatate (depozitare necorespunzătoare a produselor biocide, lipsă aviz 
sanitar, control medical periodic) unităţile au fost sancţionate cu 38 avertismente. 

 
 
ALTE ACTIVITATI 

In cursul anului 2013 au fost rezolvate 71 sesizări privind mediul de viaţă şi de muncă a 
populaţiei, colectarea şi depozitarea reziduurilor, asistenţa medicală acordată persoanelor. Nu s-au 
inregistrat plangeri impotriva proceselor verbale de constatare a contraventiei. 

 In anul 2013 au avut loc 26 actiuni tematice stabilite de ISS judetean, 19 actiuni de indrumare si 
consultanta, 4 actiuni comune cu alte autoritati, s-au emis 26 comunicate mass-media. 

 
 

3. Activitatea de avizare si autorizare 
 

Activitatea compartimentului avize şi autorizaţii în anul 2013 a fost următoarea: 
 

Denumire documente ANUL 2013 

Autorizaţii sanitare de funcţionare 184 

Vize anuale 14 

Certificarea conformităţii 33 

Avize/Notificări 141 

Adrese (FRADR, răspunsuri) 105 

Declaraţii pe propria răspundere de la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
Lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

 
4457 

Evidenta a cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă 3056 

Inregistrare Registrul Unic al Cabinetelor 41 

Autorizaţii de liberă practică  18 

Autorizaţii de funcţionare Policlinici OMS 1015 5 
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4. Activitatea în domeniul programelor naţionale de sănătate 
 

Pentru derularea programelor de sănătate au fost încheiate contracte de furnizare produse 
achizitionate prin licitatie natională cu medicii de familie (142 contracte) si cu unitătile sanitare cu paturi 
(4 contracte).  

Indicatorii fizici si de eficientă ai programelor nationale de sănătate derulate în judetul Bistrita-
Năsăud si rapoartele medicale au fost transmise trimestrial Serviciului Programe de Sănătate din cadrul 
Ministerului Sănătătii. 
 
Indicatori de activitate 2013 (pentru programele care nu au fost amintite anterior): 

 
Programul de sănătate a femeii şi copilului (PN 6) 
 
Utilizatori activi de metode contraceptive = 538 
Gravide beneficiare de tratament profilactic cu fier = 585 
Gravide beneficiare de profilaxia sindromului de izoimunizare Rh = 54 
Copii beneficiari de tratament profilactic pentru anemie = 1304 
Copii beneficiari de tratament profilactic pentru rahitism = 2942 
Profilaxia malnutritiei la prematuri = 144 beneficiari 
Copii beneficiari de lapte praf = 677 
Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si a hipotiroidismului congenital la 2926      
nou-născuti 
 
Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin 
(PN 4.1) 

 
Programul de screening s-a derulat in judetul Bistrita-Nasaud incepand cu luna septembrie 2012. 
Au fost organizate doua retele de screening: una de catre Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita si alta 

de catre Clinica Sanovil Bistrita – spital privat.  
La program participa un număr de 140 medici de familie din 143 existenti in judet (97%). 
Pana la 31 decembrie 2013 au fost testate 4947 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, Patronatului medicilor de familie, Colegiilor medicilor. 

In ce priveşte asistenţa primară, este de menţionat faptul ca o singură localitate din judeţ (Ciceu 
Mihăeşti) nu este acoperită cu cel puţin un medic de familie (141 cabinete medicale individuale).  

In anul 2013 au functionat trei centre de permanenţă ale medicilor de familie, unul în urban 
(Năsăud) şi 2 în mediul rural (Teaca, Valea Bîrgăului). 

In anul 2013 s-au inființat cabinete medicale dentare si puncte de lucru ale acestora: 
- 6 în mediul urban  
- 7 în mediul rural  
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Acoperirea cu cabinete de medicină dentară este bună în teritoriu, dar, din păcate foarte putini 
medici, respectiv 23 au încheiat contract cu Casa Judeteană de Asigurări de Sănătate pentru serviciile 
prestate. 

In asistenta ambulatorie de specialitate, s-au înfiintat 2 cabinete de specialitate (medicina muncii 
si urologie) si un punct de lucru al unui laborator de analize medicale.  

In anul 2013 si-au desfasurat activitatea in judetul Bistrita-Nasaud un numar de 16 asistenti 
medicali comunitari si 10 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 5 echipaje de 
prim ajutor (EPA) – la Bistrita, Năsăud, Sângeorz Băi, Beclean si Prundu-Bargaului. 

 
Ultimele doua echipaje de prim ajutor de la Beclean si Teaca au inceput sa functioneze in anul 

2012, in cadrul noilor subunitati de pompieri din aceste localitati. 
Incepand cu 1 august 2012, la Bistrita s-a infiintat Dispeceratul Medical de Urgenta Judetean 

Integrat, prin comasarea dispeceratelor Serviciului Judetean de Ambulanta si a Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta Judetean. 

Analiza pe o perioada de 6 ani (2007-2013) a activitatii Serviciului Judetean de Ambulanta arata o 
crestere constanta a numarului de solicitari de urgenta, de la un numar de 13868 solicitari in anul 2007 la 
20816 solicitari in anul 2012, si 25527 in anul 2013 din care, in medie 70% sunt pentru mediul rural, unde 
traieste majoritatea populatiei judetului. 

In paralel, timpul de raspuns la solicitare a scazut constant pentru aceeasi perioada, de la 17 
minute in urban si 44 minute in rural, in anul 2007, la 10 minute in urban si 30 minute in rural in anul 2012 
si 5 minute 21 secunde in urban si 19 min si 24 secunde in anul 2013.                  

Explicatia acestei imbunatatiri a timpului de reactie consta in faptul ca in judetul Bistrita-Nasaud 
si-a inceput activitatea Serviciul Medical de Urgenta Reanimare si Descarcerare (SMURD), in timp s-a 
extins numarul de echipaje in teritoriu atat la SAJ cat si la SMURD si s-a realizat dispeceratul integrat. 

 

Asistenta medicala spitaliceasca 
 

În anul 2013 a fost asigurată prin: 

 3 Spitale  
          - Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita 

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

 Preventoriul TBC de copii Ilisua  

 Spitalul privat: “Clinica Sanovil” 
 
Spitalul Judetean de Urgenta acorda cele mai complexe ingrijiri, fiind spital incadrat in nivelul III 

de competenta. Spitalul s-a dezvoltat in ultimii ani, prin imbunatatirea conditiilor hoteliere, achizitionarea de 
aparatura performana, angajarea unor medici din specialitatile deficitare. 

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

Preventoriul TBC de copii Ilisua este o unitate de interes regional, asigurand asistenta copiilor 
contacti TBC din 4 judeţe invecinate. Este clasificat în nivelul V de competență. 

În judet există şi doua unităţi de asistenţă medico-socială (la Susenii Bârgăului şi la Teaca). 
Cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi 
materiale sanitare din unităţile de asistenţă medico-socială sunt suportate în continuare din bugetul 
Ministerului Sănătăţii. 

Numărul total de paturi din judeţ este de 1570, ceea ce realizează o medie de 4,97 paturi la 1000 
de locuitori. 

In ultimii ani au fost completate cateva specialitati care lipseau din judet, cum ar fi: neurologia, 
psihiatria si chirurgia infantila, si, de asemenea s-au completat unele specialitati deficitare: urologie, 
chirurgie, ortopedie, urgenta, ATI, diabet. De asemenea, se afla in pregatire, dupa sustinerea 
rezidentiatului pe post, un numar mare de rezidenti, care vor acoperi toate specialitatile deficitare din judet. 

In anul 2013 Spitalul Judetean Bistrita si-a completat personalul medical cu 3 specialisti in 
medicina de urgenta, un medic ortoped si un medic radiolog. 

Unele specialitati medicale lipsesc in continuare la nivelul judeţului: alergologie, neurochirurgie, 
ortopedie infantila, chirurgie plastica, pentru rezolvarea cazurilor pacientii fiind indrumati spre spitalele din 
judeţele invecinate (Cluj, Mures). 

In ceea ce priveste incadrarea cu medici a spitalelor, 69% dintre medicii specialisti ai judetului se 
regasesc in aceste structuri, 77% dintre ei in Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita. 

In ceea ce priveste incadrarea cu personal mediu a spitalelor, 47% dintre asistentii medicali ai 
judetului se regasesc in aceste structuri, 72% dintre ei in Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita. 

Personalul medical continuă să fie insuficient în unele spitale, mai ales in spitalele mici, 
orasenesti si preventoriu; în cursul anului 2013 au avut loc angajări de noi specialişti, dar acestia se 
indreapta mai mult spre spitalul judetean: ortopedie, obstetrica-ginecologie, medicina de urgentă.  

In judetul Bistrita-Năsăud, serviciul de tomografie computerizata este asigurat în cadrul unui 
parteneriat public-privat. In anul 2013 au inceput, de asemenea, activitatea, in acelasi regim a serviciului 
RMN. 

In anul 2013, s-au derulat si sunt aproape de finalizare lucrarile in „Proiectul reforma sectorului 
sanitar – faza a II a, APL II” componenta de reabilitare a maternitatilor si a unitatilor de asistenta medicala, 
in cadrul caruia va fi reabilitata maternitatea Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita. 

Prin implicarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud si a Consiliului Local Nasaud au fost 
castigate doua Proiecte pe programul Operational Regional, respectiv Reconditionare si dotare a 
ambulatoriilor de specialitate din Bistrita si Nasaud. La Ambulatoriul de Specialitate Nasaud lucrarile de 
reabilitare au inceput si sunt in curs de derulare. La Ambulatoriul de Specialitate Bistrita s-a desfasurat 
licitatia si se afla in perioada de evaluare a ofertelor, urmand ca in anul 2014 sa inceapa lucrarile. 

  
 

6. Activitatea financiara  
 

6.1. Cont  execuție buget de stat 
 
 

Pentru anul 2013 Ministerul Sanatatii a repartizat Directiei de Sanatate Publica Bistrita Nasaud un 
buget in valoare totala de -10.925.000 lei pentru activitatea proprie a D.S.P. Bistrita – Nasaud 

Din prevederile anuale aprobate, finantarea primita in perioada raportata este de 8.126.921 lei iar 
platile efectuate de 8.110.157 lei. 
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Situatia detaliata se prezinta astfel:  
                                                                                                                                   Lei 

 
La Titlul Cheltuieli materiale, creditele bugetare aprobate in sumă totala de 8.024.000 lei se 

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

-    248.000 lei pentru cheltuielile de intreținere și funcționare si 
-      74.000 lei pentru programele de sănătate derulate; 

-7.702.000 lei  reprezintă valoarea contractelor încheiate de Directia de Sanatate Publica pentru 
finanțarea unor activitati de sănătate astfel: 
                                                                                                                                             Lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titlu Prevederi 
anuale 

Finantat Plati nete Executie 
plati / 

prevederi 
% 

Executie 
plati/ 

finantari 
% 

I. B    I. BUGET DE STAT 
D.      D.S.P.BISTRITA-N 

din care: 

10.925.000 10.923.407 10.908.250 99.85 99,86 

1.Cheltuieli 
de personal 

2.183.000 2.183.000 2.179.669 99,85 99,85 

2.Cheltuieli 
materiale 

8.024.000 8.022.407 8.017.464 99,92 99,94 

3.Transferuri 718.000 718.000 711.117 99,04 99,04 

 
Unitatea 

Suma Programe de 
Sanatate 

Actiuni de 
Sanatate 

Cabinete 
medicale de 
invatamant 

% 
din 

Total 

Spitalul Judetean 
Bistrita 

5.521.000 143.000 
 

5.378.000  71,68 

Spitalul Orasenesc 
Nasaud 

289.000 7.000 282.000  3,75 

Spitalul Orasenesc 
Beclean 

317.000 2.000 315.000  4,12 

Clinica Sanovil 0 0   0,00 

Primaria Bistrita 1.213.000   1.213.000 15,75 

Primaria Nasaud 130.000   130.000 1,69 

Primaria Beclean 122.000   122.000 1,58 

Primaria Sg.Bai 110.000   110.000 1,43 

Total 7.702.000 152.000 5.975.000 1.575.000 100,00 
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Din creditele bugetare repartizate în baza contractelor încheiate de DSP Bistrița Năsăud în sumă 
de 7.702.000 lei, s-au făcut plăti nete de 7.699.424.000 lei astfel: 

                                                                                                                                                  Lei 

 
 
La Titlul Transferuri, creditele bugetare aprobate in sumă de 718.000 lei se detalieaza dupa cum 

urmeaza: 
Lei 

 
 
 
 
 

Unitatea Suma Program Actiuni de 
Sanatate 

Cabinete 
medicale de 
invatamant 

% 
din 

Total 

Spitalul Judetean 
Bistrita 

5.521.000 143.000 5.378.000  71,71 

Spitalul Orasenesc 
Nasaud 

289.000 7.000 282.000  3,75 

Spitalul Orasenesc 
Beclean 

317.000 2.000 315.000  4,12 

Clinica Sanovil 0 0   0,00 

Primaria Bistrita 1.213.000   1.213.000 15,75 

Primaria Nasaud 130.000   130.000 1,69 

Primaria Beclean 120.327   120.327 1,56 

Primaria Sg.Bai 109.097   109.097 1,42 

Total 7.699.424 152.000 5.975.000 1.572.424 100,00 

Unitatea Suma Program  
Actiuni 

de 
Sanatate 

Transfer 
buget 
local 

 

Transfer 
buget 
local 

aparatura 
medicala 

 

Transfer 
buget 
local 

investitii 
RK 

% 
din 

Total 

Spitalul Jud. 
Bistrita 

       

Serv.de 
Ambulanta Jud. 

B-N 

39.000 0 39.000    5,43 

UMS Teaca 
 

142.000   142.000   19,78 

UMS Susenii B. 145.000   145.000   20,19 

Primarii-Asistenti 
comunitari si 

mediatori sanit. 

392.000   392.000   54,60 

Total 718.000 0 39.000 679.000   100 
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Creditele deschise la titlul Transferuri in perioada raportata sunt în sumă de 718.000 lei și s-au 
făcut plăți nete de 711.117 lei astfel: 

            Lei 

 
 

 
6.2. Cont de executie a bugetului venituri proprii – accize MS 

 
Pentru anul 2013 Direcția de Sănătate Publică a Județului Bistrita – Nasaud a avut prevederi 

bugetare aprobate din accize  de 3.309.000 lei, iar finanțarea  primita a fost de 3.191.000 lei astfel : 
 

Lei 

 
Pentru anul 2013 prevederile bugetare aprobate din accize  sunt de 3.309.000 lei si sunt 

repartizate astfel: 
-367.000 lei sunt sume necesare desfasurarii activitatii curente in DSP, detaliate astfel: 

-   367.000 lei pentru programele de sănătate derulate de institutia noastra 
-2.942.000 lei reprezintă valoarea contractelor încheiate de Directia de Sanatate Publica pentru 

finanțarea unor activitati de sănătate, detaliate astfel : 
           Lei 

Unitatea Suma Program  
Actiuni 

de 
Sanatate 

Transfer 
buget 
local 

 

Transfer 
buget 
local 

aparatura 
medicala 

 

Transfer 
buget 
local 

investitii 
RK 

% 
din 

Total 

Spitalul Jud. 
Bistrita 

       

Serv.de 
Ambulanta Jud. 

B-N 

37.510 0 37.510    5,27 

UMS Teaca 
 

142.000   142.000   19,97 

UMS Susenii B. 145.000   145.000   20,39 

Primarii-Asistenti 
comunitari si 

mediatori sanit. 

386.607   386.607   54,37 

Total 711.117 0 37.510 673.607   100 

Titlu 
 

Prevederi 
anuale 

Finantat Plati nete Executie 
plati / 

prevederi 
% 

Executie 
plati/ 

finantari 
% 

TOTAL 
din care: 

3.309.000 3.191.000 3.187.871 96,34 99,90 

1.Cheltuieli 
materiale 

3.309.000 3.191.000 3.187.871 96,34 99,90 

2.Transferuri 0 0 0   
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 Din sumele repartizate de Ministerul Sanatatii, în baza contractelor încheiate de DSP Bistrița 

Năsăud, în sumă de 2.932.000 lei s-au facut plati de 2.931.993 lei,astfel : 
 

Lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Drepturile totale constatate la DSP Bistrita-Nasaud din finantarea unor cheltuieli de 
sanatate , conform Legii 95/1996, ( Accize incasate din vanzarea de alcool…. si  taxe asupra unor 
activitati daunatoare sanatatii) sunt de 2.678.831 lei din care 107.580 lei sunt drepturi constatate din anii 
precedenti si 2.571.213 lei sunt drepturi constatate din anul curent.Incasarile realizate in perioada 
analizata sunt de 2.678.831 iar stingerile pe alte cai, care reprezinta declaratii rectificative ale anilor 
precedenti ale agentilor economici de diminuare a sumelor declarate initial  si care au facut si plata 
sumelor initiale(Adresa ANAF-DGFP BN nr.13991/06.06.2013),in suma de -38 lei.Intrucat veniturile 
incasate au fost mai mari decat drepturile constatate,coloana de drepturi constatate(total si an curent) s-a 
completat la nivelul incasarilor realizate(Adresa MS 1279/10.01.2014),astfel ca drepturile constatate de 
incasat la sfarsitul perioadei  sunt de 0 lei. 

            DSP Bistrita Nasaud a virat in anul 2013 Ministerului Sanatatii sume pentru finantarea 
unor cheltuieli de sanatate,conform Legii 95/1996, de 2.697.357 lei.Suma reprezinta soldul de la 31 
decembrie 2012 in valoare de 18.526 lei si virat in ianuarie 2013,ca operatiuni ale anului 2012 si 
incasarile din cursul anului curent in valoare de 2.678.831 lei. 

 
 
6.3. Contul de executie a bugetului institutiei publice – venituri proprii 

Prevederile bugetare aprobate la venituri in perioada analizata au fost de 439.000 lei iar 
incasarile de 413.028 lei.Drepturile constatate de incasat sunt de 15.063 lei si reprezinta 
creantele din conturi purtatoare de venituri respectiv din ct.411.  

 
 
 

Unitatea Suma Program Actiuni de 
Sanatate 

% 
din 

Total 

Spitalul Judetean Bistrita 2.932.000 251.000 2.681.000 99,66 

Spitalul Orasenesc Nasaud 9.000 9.000 0 0,31 

Spitalul Orasenesc Beclean 1.000 1.000 0 0,03 

TOTAL 2.942.000 261.000 2.681.000 100 

Unitatea Suma Program Actiuni de 
Sanatate 

% 
din 

Total 

Spitalul Judetean Bistrita 2.921.993 240.993 2.681.000 99,66 

Spitalul Orasenesc Nasaud 9.000 9.000 0  0,31 

Spitalul Orasenesc Beclean 1.000 1.000 0  0,03 

TOTAL 2.931.993 250.993 2.681.000 100 
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Situatia prevederilor,disponibilului de la inceputul anului,incasarilor si platilor nete pe 
fiecare unitate analizata se prezinta astfel : 

                   lei                                                                                                                                                                                           

  
Prevederile bugetare aprobate in anul 2013 la Directiei de Sanatate Publica Bistrita-

Nasaud pentru activitatea din venituri proprii sunt de 439.000 lei.Incasarile la finele trimestrului IV 
2013 sunt de 413.028 lei iar platile de 412.084 lei. 

Drepturile totale constatate in anul 2013 sunt de 428.091 lei, din care 21.073 lei din anii 
precedenti si 407.018 lei din anul curent. Incasarile in perioada au fost de 413.028 lei. 

Din incasarile anului 2013 si din disponibilul de la inceputul anului de 125.207 lei, DSP 
Bistrita-Nasaud a efectuat plati nete de 412.084 lei,ramanand un disponibil la sfarsitul perioadei 
de raportare de 126.151 lei,disponibil care se va utiliza in anul 2014 pentru plata unor cheltuieli 
necesare desfasurarii activitatii la cerere. 

   
                   Platile totale din veniturile proprii la finele trimestrului IV 2013 in suma de 
412.084 lei  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: 

439.000 412.084 93,87 100 100 

1.Cheltuieli     
de personal 

120.000 120.000 
 

100.0 27.33 29.12 

2.Cheltuieli 
materiale 

219.000 197.673 90,26 49.89 47.97 
 

   3.Capital 100.000 94.411 94,41 22.78 22.91 

             
                                                                     

                    

7. Activitatea de implementare a controlului intern/managerial  
 

In activitatea de implementare a standardelor de control intern/managerial s-au identificat 121 de 
activități procedurabile, fiind elaborate în anul 2013 înca 4 noi proceduri față de cele 116 proceduri 
operaționale existente. În prezent sunt aprobate 120 proceduri și aplicate în cele 16 compartimente ale 
DSP. 

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

Analizând stadiul implementării controlului intern/managerial s-a contatat ca acesta este parțial 
implementat la nivelul DSP, un număr de 21 de standarde fiind implementate sau partial implementate. 

UNITATEA Prevederi 
anuale 

Disponibil la 
inceputul 

anului 

Incasari Plati nete % 
Realizari 
incasari/ 
prevederi  

1.Directia de 
Sanatate Publica 
Bistrita-Nasaud 

439.000 125.207 413.028 412.084 94,08 
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8. Pregătirea profesională 
 

In cursul anului 2013 un numar de 13 persoane (19%), angajati ai Directiei de Sănătate Publica, 
au participat la programe de pregătire profesională pe domeniile lor de activitate (cursuri, instruiri), în 
limita bugetului alocat, cu această destinatie.  
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