
M I N I S T E R U L   S Ă N Ă T Ă Ţ I I
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI MARAMUREŞ

430031, Baia Mare, str. G.Coşbuc nr. 31, România
Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Cod de înregistrare fiscală (CUI) 11317889 * Cod Cont Trezorerie RO48TREZ43620E365000XXXX

NR.553/12.01.2018

RAPORT DE ACTIVITATE DSP MARAMUREŞ PE ANUL 2017

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Maramureş are aprobate un număr de 82 de posturi din care:

-  32 posturi de funcţionari publici (din care 4 functii publice de conducere)
-  50 posturi de personal contractual (din care 3 posturi de conducere)

Pe parcursul anului 2017 s-a vacantat 1 post ca urmare a îndeplinirii  condiţiilor de pensie.

S-au ocupat prin concurs următoarele posturi :

- 1 post asistent medical principal
- 1 post director executiv adj.economic
- 1  post de consilier principal

MONITORIZARE SITUAȚIA   BUGETULUI  PROGRAMELOR  NAȚIONALE  DE  SĂNĂTATE ,
DERULATE ÎN ANUL 2016 LA NIVELUL DSP ȘI UNITĂȚI AAPL:

SURSA DE FINANTARE BUGET DE STAT DSP

DENUMIRE PROGRAM
NATIONAL

Prevedere
Bugetara       lei

Sume Finantate
lei

I.1.PN vaccinare 250000 250000
I.2. PN de supraveghere si control
al bolilor transmisibile prioritare

0

3.PN de prevenire supraveghere si
control al infectiei HIV

5000 4910

II.Programul national de
monitorizare  a factorilor
determinanti din mediul de viata si
munca

0

V. Programul national de evaluare
si promovare a sanatatii

0

VI. PN  mama si copil 34000 33924

SURSA DE FINANTARE VENITURI PROPRII DSP

DENUMIRE PROGRAM
NATIONAL

Prevedere
Bugetara       lei

Sume Finantate
lei
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I.1.PN vaccinare 788000 475825
I.2. PN de supraveghere si control
al bolilor transmisibile prioritare

35000 33702

3.PN de prevenire supraveghere si
control al infectiei HIV

0

II.Programul national de
monitorizare  a factorilor
determinanti din mediul de viata si
munca

29000 28939

V. Programul national de evaluare
si promovare a sanatatii

18000 17978

VI. PN  mama si copil 0
I.5. Programul național
nosocomiale

3000 0

SURSA DE FINANTARE BUGET DE STAT AAPL

DENUMIRE PROGRAM
NATIONAL

Prevedere
Bugetara       lei

Sume Finantate
lei

3. PN de prevenire supraveghere si
control al infectiei HIV

1194000 1191784

Spit Boli Inf 725000 724967
Sp Sighetu M 469000 466817
4. PN de prevenire,
supraveghere si control al
tuberculozei

0

Sp Tbc
Sp Sighetu M
Sp Viseu
Sp Lapus
IV.PN de depistare precoce activa a
cancerului de col uterin

0

Sp Jud
3.1 TRANSPLANT DE ORGANE SI
CELULE DE ORIGINE UMANA

0

Sp Jud
VI. PN-MAMA SI COPILUL 0
Sp Jud
Sp Sighetu M
Sp Viseu
PN INFARCT MIOCARDIC 0
Sp Jud
PN ATI
Sp.Jud.
PN ENDO
Sp Jud
PN NOSOCOMIALE 0
Sp Jud
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SURSA DE FINANTARE VENITURI PROPRII     AAPL

DENUMIRE PROGRAM
NATIONAL

Prevedere
Bugetara       lei

Sume Finantate
lei

3. PN de prevenire supraveghere si
control al infectiei HIV

1161000 1105636

Spit Boli Inf 712000 711315
Sp Sighetu M 449000 394321
4. PN de prevenire, supraveghere
si control al tuberculozei

523000 522736

Sp Tbc 427825 427825
Sp Sighetu M 52800 52536
Sp Viseu 36375 36375
Sp Tg Lapus 6000 6000
IV.PN de depistare precoce activa a
cancerului de col uterin

24000 17764

Sp Jud 24000 17764
3.1 TRANSPLANT DE ORGANE SI
CELULE DE ORIGINE UMANA

996000 996000

Sp Jud 996000 996000
VI. PN-MAMA SI COPILUL 29000 26290
Sp Jud 22000 19609
Sp Sighetu M 7000 6681
Sp Viseu 0 0
PN INFARCT MIOCARDIC 630000 613190
Sp Jud 63000 613190
PN ENDO 55000 5559
Sp Jud 55000 5559
PN ATI 1500000 1499911
Sp Jud 1500000 1499911
PN NOSOCOMIALE 16000 8245
Sp Jud 16000 8245
4.2. PN Sănătate mintală 230000 12824
Sp.Jud. 230000 12824

ORGANIZAREA SISTEMULUI SANITAR DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ

În judeţul Maramureş funcţionează un numar de 8 spitale publice  (Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr.C-
tin Opriș”Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ”Dr.Nicolae Rușdea”Baia Mare, Spitalul de  Boli
Infecțioase si Psihiatrie-Baia Mare, Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei,  Spitalul Orasenesc Viseu de Sus,
Spitalul de Psihiatrie Cavnic, Spital Orasenesc Tg. Lapus şi Spitalul de Recuperare Borşa - în subordinea MS,)
la care se adaugă Serviciul Judeţean de Ambulanţă Maramureş, Centrul de Transfuzii Sanguine Maramureş , 8
unităţi medicale private cu paturi in spitalizare continua si spitalizare de zi : “Euromedica Hospital – Baia Mare,
CHE COSMEDICA Baia Mare, S.C. FORTIS DIAGNOSIS Baia Mare, SC CLINICA SOMESAN S.A, Baia
Mare, SC ONCOPREMIUM SRL Baia Mare , CENTRUL MEDICAL CATALINA SRL, Policlinica
SF.MARIA , Centrul Medical MEDHELP SRL Șomcuta Mare, 2 Centre de hemodializă private : Sc
NEFROCARESIG SRL Sighetu Marmației și Sc NEFROMED DIALISSYS CENTERS SRL Baia Mare  şi 25
laboratoare de analize medicale.
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Asistenţa medicală primară este asigurată prin 254 cabinete de medicină de familie/medicină generală,
precum şi  11 centre de permanenţă.

Asistenţa medicală de specialitate stomtologică este asigurată şi prin 366 cabinete medicină dentară, şi
255 cabinete de specialitate (altele decât medicină de familie şi medicină dentară) , 86 cabinete tehnică dentară .

SUSŢINEREA ASISTENŢEI MEDICALE

Asigurarea documentelor necesare recunoaşterii profesiei medico-sanitare în ţările Comunităţii
Europene (eliberarea certificatelor de conformitate).

S-au depus un număr de 37 dosare de către medici în vederea obţinerii certificatului de conformitate, 3
dosare de către farmacişti si 6 solicitari in vederea adeverintelor de confirmare  medic/farmacist specialist

S-a primit de la Ministerul Sănătăţii un numar de 23 de adeverinţe de confirmare în specialitate ,14 primariat,
58 certificate/recomandări pentru medici, 3 certificate conformitate pentru farmacişti, 1 certificat de kinetoterapeut,
precum si 27 de atestate pentru medici specialisti si primari.

Asigurarea unei asistenţe medicale primare, accesibilă în egală măsură pentru locuitorii tuturor
judeţelor ţării, pornind de la medicina de familie, prin asistenţa medicală ambulatorie şi până la cea
spitalicească.

- activitate de avizare a programelor medicilor de familie, activităţi de consiliere şi control a
compartimentului de inspecţie sanitară privind asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii
medicilor de familie.

- Colaborarea cu Societatea Medicilor de familie Maramureş privind activitatea medicilor de familie din
judeţ.

Programe de instruire pentru reţeaua primară,

- diversificarea competenţelor, atribuţiilor şi responsabilităţilor medicilor de familie,vizând creşterea rolului
asistenţei medicale primare în îmbunătăţirea continuă a perfomanţei sistemului de sănătate prin
Simpozioanele organizate și  creditate de Colegiul medicilor din România pentru medicii de familie:

- organizarea în parteneriat cu Colegiul Medicilor, Camera de Comerț și Industrie Maramureș  a lucrărilor

Maramedica 2017.

Asistența medicală comunitară ,

           Structura asistentei medicale comunitare cuprinde un număr de 42 asistenți medicali comunitari, care
desfasoara activitate in cadrul a 26 primării din județ și 5 mediatori sanitari : 4 pentru municipiul Baia Mare și 1
mediator pentru Localitatea Coltău.
           Monitorizarea asistentei medicale comunitare în vederea reducerii inechitatilor si cresterii accesului la
servicii de sănătate pentru populația defavorizată s-a realizat prin întâlniri trimestriale cu mediatorii sanitari si
asistenții medicali comunitari, în cadrul cărora a fost analizată activitatea desfașurată de aceştia si au fost
instruiţi pe probleme de planificare familială, urmarirea gravidei, lăuzei, copilului si a cazurilor de boli cronice,
colaborarea cu medicul de familie si unitatea spitalicească teritorială.
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A fost acordata asistenta tehnică si metodologică pentru autoritățile publice locale pentru dezvoltarea
asistenței medicale comunitare. Astfel, dupa o evaluare a situației privind nevoia de dezvoltare a serviciilor
comunitare de sănătate conectate la nevoile grupurilor vulnerabile si dezavantajate, autoritățile publice locale au
solicitat 6 posturi de asistenți medicali comunitari și 1 post mediator sanitar, posturi care au fost aprobate de
Ministerul Sănătății și care sunt în curs de ocupare la nivelul autoritatilor publice locale .

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Maramureș a desfăşurat în anul 2017 un ansamblu de activităţi
care vizeaza îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale comunitare prin :
- participarea periodică, în cadrul Prefecturii Maramureș, la activităţile Grupului de lucru mixt pe probleme de
romi
- coordonarea mediatorilor sanitari pe raza judeţului , urmărirea activităţilor lor prin rapoarte periodice şi
instruirea periodică a acestora privind campaniile de sănătate organizate :
- Campaniile de promovare a normelor de igienă şi a alimentaţiei sănătoase - Campanie de educaţie sanitară
privind igiena primară în cadrul comunităţilor cetăţenilor români de etnie romă,
- Campanie de educaţie pentru sănătate privind prevenirea cancerului de col uterin, cancer de sân, avortul şi
implicaţiile lui pentru sănătatea femeii şi hipertensiunea arterială – informarea populaţiei, în colaborare cu
medicii de familie si asistentii comunitari si mediatorii sanitari
- Campanii de vaccinare a copiilor nevaccinaţi din comunităţile de romi
- Campanii de educaţie sanitară privind preventia HIV/SIDA în comunitățile de romi.

Extinderea reţelei de centre medico-sociale care să permită degrevarea spitalelor de pacienţii cu probleme
predominant sociale şi nu medicale :

-  monitorizare activitate şi asigurare fonduri de la MS pentru personal , pentru cele 2 Centre funcţionale :

-  Centrul medico-social Tg. Lăpuş – unitate cu de 56  paturi .
-  Centrul medico-social Dragomireşti – unitate cu 20 paturi

Organizarea și monitorizarea activității centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale
permanente  :

- în județul Maramureș funcționează 11 centre de permanență astfel :

 Centru de permanenţă ARINIŞ
 Centru de permanenţă DRAGOMIREŞTI
 Centru de permanenţă COPALNIC MĂNĂŞTUR
Centru de permanenţă OCNA ŞUGATAG
 Centru de permanenţă RUSCOVA
 Centru de permanenţă SEINI
 Centru de permanenţă POIENILE DE SUB MUNTE
 Centrul de permanenţă STRÂMTURA
Centrul de permanenţă FĂRCAŞA
Centrul de permanenţă BAIA SPRIE
Centrul de permanenţă ULMENI

-  monitorizarea  activității  celor  11 centre de permanenţă din judeţ  :

-   nr. total de pacienți : 48728  din care  45004 asigurați  și 3724  neasigurați  .
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ACTIVITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

1.Programul National de Imunizari:
-nr. vaccinari BCG =3624
-nr. vaccinari HB =1002
-nr. vaccinari cu DTPa-VPI-Hib-HB = 11800
- nr. vaccinari ROR  = 13009
- nr. vaccinari DTPa-VPI =7309
- nr. vaccinari antipneumococic = 1128
- nr. vaccinari dT la 14 ani=629
- nr. vaccinari VTA la gravide =313
- nr. vaccinari dT la gravide=141
- nr. vaccinari antihepatita A = 12
- nr. vaccinari antigripale =23281
Total vaccinari = 62248

RAPI - a fost luat in supraveghere un caz de reactie adversa post vaccinala  la un copil de 6 ani,  vaccinat cu
TETRAXIM. S-a raportat conform Metodologiei de raportare, a fost internat la Sectia Pediatrie a Spitalului Municipal
Sighetu Marmatiei, sub tratament simptomatic s-a remis complet.

Programul National de Prevenire si Control Boli Transmisibile

Boli prevenibile prin vaccinare:
       Gripa - au  fost luate  in supraveghere  22 suspiciuni de gripa, din care 8 cazuri clinice  internate la  Spitalul de Boli
Infectioase Baia Mare,  respectiv 6 cazuri confirmate prin diagnostic de laborator, iar 8 au fost infirmate. In cadrul
supravegherii virologice au fost detectate 5 virusuri gripale AH3 si un virus gripal AH3N2 .
   In anul  2017 au fost raportate 56248  de IACRS, 6700  pneumonii, in cadrul supravegherii in sistem de rutina si
sentinela a afectiunilor respiratorii. Au fost efectuate 23281 vaccinari antigripale la grupele la risc.

  Rujeola
   Au fost luate in supraveghere 6 suspiciuni de rujeola (din care 3 cazuri cu domiciliu in jud. Satu Mare), la 5 persoane
internate la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, respectiv o persoana internata in sectia de Pediatrie a
Spitalului Jud. de Urgenta “Dr. C-tin Opris” Baia Mare. Cazurile  au fost clasificate conform metodologiei de
supraveghere a rujeolei, 5 cazuri confirmate, respectiv 1 caz probabil. Au fost institiuite masuri de limitare a extinderii
infectiei in comunitate, au fost vaccinati contactii de familie si apropiati ai cazurilor, respectiv 19 angajati ai Sectiei de
Boli Infectioase a Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare.

  Rubeola
Au fost luate in supraveghere 2 suspiciuni de rubeola.
Prima suspiciune inregistrata la o fetita , apartinand grupei de varsta 10-14 ani, la care s-a recoltat ser- pt determinarea de
Ig. M specifici antirubeolici, s-a trimis la ICD Cantacuzino.Cazul a fost infirmat, conform metodologiei de supraveghere.
A doua suspiciune de rubeola la un sugar din teritoriul Baia Mare –rural, internat la Spitalul de Boli Infectioase si
Psihiatrie Baia Mare, vaccinat cu ROR in campania suplimentara de vaccinare . S-au recoltat probe biologice ( ser, urina,
exudat faringian) si s-au trimis la ICD Cantacuzino, rezultatele de laborator au infirmat rubeola. S-a confirmat RAPI,  care
a fost raportata conform metodologiei de supraveghere.

Tuse Convulsiva
In anul 2017 au fost luate in supraveghere 7 suspiciuni de tuse convulsiva la 7 sugari , internati in sectia de Pediatrie a
Spitalului Jud. de Urgenta “ Dr. C-tin Opris” Baia Mare.
S-au trimis serurile pentru determinarea de Ac Specifici de tip Ig M pentru Bordetella Pertussis la I.C.N. Cantacuzino.
Cinci cazuri au fost infirmate, un caz a fost confirmat, respectiv 1 caz posibil. S-a luat legatura cu medicii de familie
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pentru a investiga statusul vaccinal al contactilor de familie copii si s-a recomandat vaccinarea acestora .
Infectie cu Streptococcus pneumoniae

  In cursul lunii aprilie 2017 s-a luat in supraveghere o suspiciune de infectie invaziva cu Streptoccocus pneumoniae la un
barbat de 63 ani din Baia Mare, internat la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Ctin Opris” Baia Mare. Probele de laborator
trimise la INC Cantacuzino au confirmat infectia cu Streptoccocus Pneumoniae.

Boli transmise pe cale aeriana:

   Scarlatina – au fost luati in supraveghere 4 suspiciuni de scarlatina la 3 copii prescolari, respectiv un elev din Sighetu
Marmatiei si Baia Mare. Trei cazuri au fost confirmate cu laboratorul. 1 caz s-a infirmat, conform metodologiei de
supraveghere. S-a facut profilaxia RAA prin intermediul medicului de familie.
Meningita virala
     A fost luat in supraveghere un caz suspect de meningita virala, la o persoana de gen masculin, apartinand grupei de
varsta 10-14 ani, din orasul Borsa, internat la Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti, cu
evolutie clinic favorabila. Cazul a fost clasificat conform Metodologiei de supraveghere drept caz posibil.

Maladii transmise sexual:

HIV
  Au fost luate in supraveghere 10 cazuri noi de infectie HIV/SIDA, respectiv 1 caz actualizat.
  Au fost trimise 15 seruri  pt confirmare Western Bloot a infectiei HIV la INC Cantacuzino.
     Sifilis
  Au  fost luate  in supraveghere 3 cazuri de sifilis secundar, 1 caz de sifilis primar, 7 cazuri  de sifilis recent latent si 1 caz
de sifilis tardiv latent,  confirmate  prin dgs. de laborator, cu instituirea de tratament etiologic conform metodologiei.
     Gonoree
Au fost luate in supraveghere 5 cazuri de gonoree la 5 persoane apartinand grupei de varsta 20-24 ani, 35-39 si 55-64 ani,
confirmate prin dgs. de laborator, cu instituirea de tratament etiologic conform metodologiei.

Hepatite  virale:
     Hepatita acuta virala tip A
    A fost luat in supraveghere un focar de HAV  cu 9 cazuri  la 9 copii de etnie rroma, din teritoriul Baia Mare –rural,
apartinand grupei de varsta 0-4 ani, 5-9 ani , respectiv 10-14 ani,  internati  la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie
Baia Mare.
    Au fost luate  in supraveghere si raportate  9 cazuri  de hepatita acuta virala tip A, 8 cazuri internate  la Spitalul de
Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, apartinand grupelor de varsta 5-9 ani, 9-14 ani, 25-34 ani, 45-64 ani, respectiv 1
caz apartinand grupei de varsta 30-35 ani, rezident in Spania, internat la Clinica de Boli infectioase Cluj Napoca,
confirmate prin dgs. serologic.
DSP Maramures a dispus in vederea limitarii extinderii infectiei cu virus HAV, masuri  de profilaxie nespecifice,
identificarea si supravegherea clinica a contactilor de familie/colectivitate  prin medicul de familie, respectiv au fost
vaccinati 12 contacti din focar cu vaccin antihepatita A.
     Hepatita acuta virala B
      Au fost luate  in supraveghere si raportate  2 cazuri  de hepatita acuta virala tip B  la 2 persoane de gen feminin, grupa
de varsta 35-44 ani si 45-64 ani,  internate  la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare.

Alte hepatite
      A fost luata in supraveghere o hepatita de etiologie virala-cytomegalovirus si trei cazuri de alte hepatite acute virale,
raportate si tratate conform metodologiei.

Boli transmise prin aliment, apa sau mediu:

          BDA
In anul 2017  au fost raportate in sezonul de supraveghere a BDA,  2197 cazuri de BDA, din care  1184 cazuri
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internate  (53 cazuri cu etiologie precizata: 27 Rotavirus, 5 Campylobacter, 4 Salmonella spp, 3 E. Coli, 2 Shigella, 1
Yersinia, 11 alti agenti precizati) si 780 raportate de medicii de familie. Laboratoarele publice si private au raportat  23277
probe analizate, din care 5560 coproculturi -  120 coproculturi pozitive (13 Salmonella, 5 Campylobacter, 34 Rotavirus,
18 E.Coli, 50 alti agenti precizati),  9743 ex. coproparazitare, din care 4554 pozitive ( 409 Giardia lamblia, 145 alti agenti
coproparazitari).
         Salmoneloza

   Au fost luat in supraveghere 10 cazuri de salmoneloza: la un adult apartinand  grupei de varsta 45-64 ani, respectiv 9
copii internati in Sectia Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Dr. C-tin Opris Baia Mare, respectiv Spitalul Orasenesc
Viseu de Sus, confirmate prin coprocultura.
 S-a luat legatura cu medicul de familie pentru contactii de familie, adulti si copii, pentru a fi investigati la Laboratorul de
Sanatate Publica DSP Maramures si intensificarea masurilor de igiena in familie.

Campylobacterioza
     Au fost luate  in supraveghere 11 cazuri de campylobacterioza la 10 copii  internati in Sectia Pediatrie a Spitalului
Judetean de Urgenta “Dr. Ctin Opris”Baia Mare, respectiv 1 caz internat in Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia
Mare. Rezultatele coproculturilor fiind pozitive pentru Campylobacter spp. S-au identificat prin medicul de familie
contactii si s-a recomandat investigatii de laborator.

Shigeloza
     In anul 2017 au fost luate in supraveghere 2 cazuri de shigeloza la un copil de 15 ani  din Viseu de Sus, internat in
sectia Pediatrie a Spitalulului Orasenesc Viseu de Sus, si un nou-nascut, din teritoriul Baia Mare (urban), internat in sectia
Pediatrie a Spitalulului Jud.”Dr. C-tin Opris” Baia Mare. Rezultatele coproculturilor au fost  pozitive, in ambele cazuri
pentru Shigella flexneri. S-au identificat prin medicul de familie contactii si s-a recomandat investigatii de laborator.

Yersinioza
   A fost luat in supraveghere un caz de yersinioza la un sugar, din teritoriul Baia Mare (rural), internat in sectia Pediatrie
a Spitalulului Jud. “Dr. C-tin Opris” Baia Mare. S-au identificat contactii prin medicul de familie si s-a recomandat
investigarea acestora prin coprocultura.

     Leptospiroza
    A fost luat in supraveghere o suspiciune de leptospiroza la un muncitor de la o ferma de porci din jud. Maramures, cu
domiciliul in judetul Satu Mare, confirmat cu laboratorul. S-a luat legatura cu DSP Satu Mare, cazul a fost clasificat si
raportat conform metodologiei de supraveghere.

Infectia cu Listeria monocytogenes
    In cursul lunii decembrie  2017 a fost luat in supraveghere 1 caz confirmat de listerioza la un pacient internat in Spitalul
Judetean de Urgenta “Dr. Ctin Opris” Baia Mare,  gen masculin, apartinand grupei de varsta 65-74 ani.
Ancheta epidemiologica este in curs de desfasurare.

Infectia cu Clostridium Difficile –ICD au fost raportate si luate in supraveghere  107 cazuri de ICD  la bolnavi
internati la Spitalul de Urgenta “Dr. C-tin Opris” Baia Mare, Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, Spitalul
Municipal Sighetu-Marmatiei, Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare, Centrul Medical Catalina. Cazurile au fost
tratate, au fost raportate si clasificate conform Metodologiei de supraveghere.

Toxiinfectie alimentara (TIA)
       In cursul lunii august 2017 au fost luate in supraveghere 2 focare de TIA.
       Primul focar colectiv cu 41 cazuri de TIA  la 41 persoane – participante la o nunta in data de 15.08.2017/16.08.2017
la Pensiunea Ancuta din localitatea Borsa, care au consumat produse preparate in blocul alimentar al pensiunii.
Formele clinice au fost usoare si medii,  iar evolutia a fost favorabila.
        Al doilea focar colectiv cu 17 cazuri de TIA la 17 persoane – participante la o nunta in data de
23.08.2017/24.08.2017  la aceeasi  Pensiune Ancuta din localitatea Borsa, care au consumat produse preparate in blocul
alimentar al pensiunii.
Formele clinice au fost usoare si medii,  iar evolutia a fost favorabila.
Masuri in focare:

- Serviciul control in sanatatea publica si Compartimentul supraveghere si control boli transmisibile a
declansat investigarea focarului in data de 16.08.2017, respectiv in data de 24.08.2017;

- s-a comunicat suspiciunea de TIA, telefonic/ prin fax in data de 16.08.2017, respectiv in 24.08.2017 la
INSP-CNSCBT si CRSP Cluj, Ministerul Sanatatii si Institutia Prefectului;
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-  a fost anuntata Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Maramures      in data de
16.08.2017 si respectiv 24.08.2017;

- s-au recoltat probe de alimente conform metodologiei– rezultat pozitiv pentru E.Coli, enterobacteriaceae;
- s-au recoltat  probe de scaun pentru coprocultura – rezultate negative  si  probe lichid de  varsatura –

rezultate pozitive pentru Stafilococ aureu;
- s-au recoltat exudat faringian si exudat nazal la angajati din sectorul alimentar – rezultate pozitive pentru

Stafilococ aureu.
Conform Metodologiei de Supraveghere a focarelor de TIA, cele 2 focare  au fost infirmate, neindeplinindu-se
criteriile epidemiologice si de laborator.

 Zoonoze:

   Boala Lyme –in anul 2017 au fost luate in supraveghere 38 suspiciuni de Boala Lyme, 36 confirmate prin dgs de
laborator ( Ig M +), 1 caz infirmat, raportate conform metodologiei de supraveghere; pentru 1 caz probele sunt in lucru.
   Leptospiroza
    In anul 2017 a fost raportat de DSP Cluj un caz de leptospiroza la o eleva de 15 ani internata la Clinica Pediatrie II
Cluj-Napoca, cu domiciliul in judetul Maramures.

Trichineloza
In cursul anului 2017 au fost luate in supraveghere 2 focare de trichineloza.
In luna ianuarie 2017 au fost luate in supraveghere 5 cazuri suspiciuni de trichineloza care fac parte din focarul  de
trichineloza din localitatea Ilba  care au consumat carne de porc infestata cu Trichinella spp.din aceeasi sursa. Pacientii au
fost consultati ambulator la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, au primit tratament specific si
simptomatic sub observatie.

S-au recoltat probe biologice pentru determinarea Ac. specifici anti Trichinella.
Formele clinice sunt usoare.

    Compartimentul supraveghere si control boli transmisibile din cadrul DSP Maramures a declansat investigarea
focarului in data de 27.12.2016:

- Asigurarea circuitului informational;
- Identificarea tuturor consumatorilor si supravegherea lor prin serviciile medicale de specialitate;
- S-a recomandat analiza la LSVSA Maramures a probelor din carnea incriminata pentru detectia larvelor de

Trichinella spiralis.
    In luna septembrie 2017 a fost luat in supraveghere o suspiciune de focar de trichineloza din localitatea
Somcuta Mare, cu 11 cazuri cu varsta cuprinsa intre 9- 60 de ani, care au consumat carne de porc infestata cu
Trichinella spp.din aceeasi sursa. Pacientii au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, au
primit tratament specific si simptomatic sub observatie.
S-au recoltat probe biologice pentru determinarea Ac. specifici anti Trichinella.
Formele clinice au fost usoare si medii..
Compartimentul supraveghere si control boli transmisibile din cadrul DSP Maramures a declansat investigarea
focarului in data de 12.09.2017:

- a asigurat circuitul informational;
- a identificat toti consumatorii si supravegherea lor prin serviciile medicale de specialitate;
-  s-a recomandat unitatii sanitare efectuarea testarii de anticorpi specifici Ig G impotriva  Trichinella

spiralis- probele sunt in lucru;
- s-a recomandat analiza la LSVSA Maramures a probelor din carnea incriminata pentru detectia larvelor

de Trichinella spiralis – s-a inregistrat rezultat pozitiv la examenul trichineloscopic.

In luna iulie 2017 a fost luat in supraveghere un caz sporadic de trichineloza din localitatea Baia Mare,  cu varsta cuprinsa
intre 45- 50 de ani, care a consumat carne de vanat infestata cu Trichinella spp. Pacientul a fost internat la Clinica de Boli
Infectioase Cluj Napoca.
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Boli parazitare

           Malaria
    In cursul anului  2017 a fost luata in supraveghere o suspiciune de malarie la un copil de sex masculin,  de 13 ani,
refugiat din Afganistan, aflat in Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Maramures, internat la
Sectia Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Ctin Opris”Baia Mare. Frotiurile din sangele periferic au fost
trimise la ICD Cantacuzino pentru comfirmare. Rezultatul a fost pozitiv pentru infectia cu Plasmodium vivax.

Probleme medicale speciale:

     Activitati desfasurate in cadrul Planului de masuri cu privire la prevenirea riscului de raspandire a virusului
polio salbatic in contextul Starii de Urgenta de Sanatate Publica de Importanta internationala - USPII- declarat de
catre OMS:
- a fost prelungita cu inca 3 luni USPII, s-a realizat circiut informational cu Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontira
Sighetu Marmatiei, SC Vital Baia Mare, Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Maramures,
Cabinetul de Vaccinare Internationala din cadrul Spitalului de Boli Infectioase Baia Mare.
-supravegherea circulatiei  enterovirusurilor in apele uzate, prin recoltarea lunara a 3 probe de ape reziduale de la statiile
de epurare Sighet, Viseu, Borsa  si trimiterea  lor la INCD Cantacuzo.

Activitati desfasurate in vederea implementarii Planului de masuri privind limitarea extinderii epidemiei de rujeola
din Romania:
Se continua activitatea de vaccinare a copiilor catagrafiati cu varste intre 9 luni-9 ani fara nici o doza de vaccin ROR.

Infectii Asociate Asistentei Medicale (IAAM)

 Supravegherea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale, a riscurilor ocupationale biologice la
personalul medical si profilaxiei postexpunere:

Supravegherea , controlul, prelucrarea si monitorizarea  in sistem de rutina a unui numar  de 133 infectii
asociate asistentei medicale: 8 septicemie, 28 respiratorii , 77 digestive ( din care 75 ICD),  9 plaga chirurgicala,
7 urinare , 3 cutanate, 1 org. genital fem.,  in unitatile sanitare cu paturi din judet., inregistrandu-se o incidenta
generala de 0,165 %.
Incidenta pe sectii: Pediatrie: 0.032%, Obstetrica: 0.058%, Ginecologie: 0.018%, Chirurgie 0,053% , ATI :
1.249%, Urologie: 0.083%, Alte sectii 0,179%   .
Distributia I.N. pe unitati sanitare:
Spital Judetean Baia Mare: 85
Spital de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare : 4
Spital Municipal Sighet : 33
Spital de Pneumoftiziologie Baia Mare: 6
Spital Orasenesc Tg. Lapus :1
Spital de Recuperare Borsa: 1
Clinica Catalina: 2
Oncopremium: 1

Supravegherea si controlul a 36 accidente  cu expunere la produse biologice (AES) la personalul care lucreaza
in domeniul sanitar, reprezentand o incidenta de 0.66% :
- Spital Jud. De Urgenta „dr. C-tin Opris” Baia Mare : 14
- Spital Municipal  Sighetu Marmatiei: 8
- Spital de Recuperare Borsa: 5  .
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- Spital Orasenesc Viseu de Sus: 3
- Spital Orasenesc Tg Lapus : 1
- Spital de Psihiatrie Cavnic: 1
- Spital de Boli Infectioase Baia Mare: 1
- Euromedica Hospital: 1
- Clinica Somesan : 1

Incidenta AES pe categorii profesionale: Medici  0,06 %, Asistente 0.91 %, Personal de ingrijire     0,18%,
Personal auxiliar  1,01 %, Personal tehnic  0,14 %, Eleve la scoala sanitara postliceala   1,32 % .
Rata incidentei pe sectii / compartimente :
ATI: 1,16% , Psihiatrie: 2,12%, Chirurgie: 2,16% , Diabetologie: 2.50%, Bloc operator: 4,83% , Interne – 0.43
% , UPU : 2.73%, Cardiologie: 0.88% , Ambulanta: 0.41 %  , Obst-Ginecologie: 0.37%, Ambulator: 0.41%,
Dializa: 2.50%, Nou nascuti: 2.60%, Administrativ: 1.27% .

Indicatori de evaluare a sistemului :

- Procentul fiselor completate corect : 100 %
- Procentul de accidentati investigati corect cu laboratorul :100 %
- Procentul de accidentati cu monitorizare completa : 100 %

   conform metodologiei : 100 %    .

3.Activitati de reglementare sanitara:

Au fost efectuate 187 activitati de evaluarea ricscului pentru:
- Autorizari sanitare = 68
- Notificare privind asistenta de specialitate in sanatate publica = 59
- Reautorizari sanitare = 22
- Refuzuri pentru Autorizari sanitare = 8
- Refuzuri pentru Notificari privind asistenta de specialitate in sanatatea publica = 30
- Refuzuri pentru Reautorizari sanitare = 0
- Certificarea comformitatii = 0

Numar probe / determinari

Tip proba Numar probe /
Numar parametri

Probe neconforme TOTAL
probe

0 0
26/78 15

Alimente – la cerere
Alimente – toxiinfectii
Alimente - programe 2/2 0

28

Ape – parametrii
microbiologici

1358/ 4291 484 1358

280/971 82

315/1575 4

143/429 0

Conditii de  igiena :
Teste de sanitatie –unitati
alimentare + alte
Teste de sanitatie –unitati
sanitare
AMF - Unitati sanitare
AMF - Unitati alimentare 50/100 3

788

Teste de sterilitate 548/1032 11 566
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Teste biologice eficienta
sterilizare

18 0

14/28 3Exudate – suprav.
Exudate – la cerere 198/260 10 212

59 19Coproculturi – suprav.
Coproculturi – la cerere 426/852 1 485

Ex. coproparazitar 321 2 321
HAV   IgM/ 0 0
HBc   IgM/ 0 0

HCV/ 0 0
Ag  HBs/ 0 0

HIV/ 949 9 949
VDRL/ 0 0
TPHA/ 0 0
Total 4707 probe /  10965

determinari
643 probe 4707

 1. Supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de aprovizionare mari:
- nr. zone monitorizate: 9 / anul 2017 / judet Maramures
( localitati monitorizate: Baia Mare - 4 ZAP, Baia Sprie, Borsa, Sighet, Viseu, Tg. Lapus)
- nr. probe prelevate: 241 / ZAP mari  de aprovizionare
- nr. probe neconforme: 69 - ( 28,63 %)

2.  Evaluarea  calitatii apei de îmbăiere
- colectarea datelor pentru inventarierea zonelor de îmbăiere amenajate și neamenajate

- 76 unitati administrativ teritoriale din județ .
3. Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila, generate de apa de fantana

-  numar de cazuri de methemoglobinemie acuta infantile raportate:
- 0 / anul 2017 / judet Maramures

-  numar de analize efectuate din apa de fântana suspectata in evolutia cazului de
methemoglobinemie raportat/judet:

- 0 / anul 2017 / judet Maramures
4. Monitorizarea apelor potabile imbuteliate altele dacat apele minerale naturale sau decat apele de izvor

- inventarierea producatorilor de ape de masa din judet, care detin sortimente inregistrate in Registrul
apelor potabile imbuteliate:

- 1 producator din județ, detine notificare din anul 2010; sortimentul de apa notificata la MS a  fost
trimis pentru efectuarea analizei a 11 metale la CRSP Tg Mures.

- colectare datelor privind implementarea legislatiei in domeniul apelor potabile imbuteliate,
referitoare la producatorii de ape de masa din judet, care detin sortimente inregistrate in Registrul apelor
potabile imbuteliate - 1 producător SC APA VIE SRL, completarea chestionarelor pentru CRSP Tg. Mures (
anexele 1-4a.b.) ;
5. Supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de aprovizionare mici:

- nr. zone monitorizate: 47/ anul 2017 /judet Maramures
( localitati monitorizate:
- din CAT1/- 10 zone/- Asuaju de Sus, Baia Sprie-  Borcut, Baita de sub Codru, Basesti, Cupseni, Ieud,

Miresu Mare-Lucacesti, Seini- zona Viile Apei, Stramtura, Valea Chioarului-Mesteacan;
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- din CAT2/- 30 zone/- Ardusat, Baia Mare-Blidar,  Baia Sprie-sursa Ciontolan, Baiut, Barsana, Boiu
Mare, Botiza, Cavnic- 2 zone (  Berbincioara si Roata) , Copalnic, Farcasa, Miresu Mare, Moisei -2 Zone, Ocna
Sugatag- 2 zone, Remetea Chioarului, Rozavlea, Ruscova, Sacel, Salsig, Satulung, Sapanta, Seini, Somcuta
Mare, Tg. Lapus, Tautii Magheraus- 2 Zone , Ulmeni)

- din CAT3/- 7 zone/- ( Baia Mare-Microuzina Baraj, Baia Borsa, Borsa-Repedea, Salistea de Sus,
Suciu-Grosi, Tautii Magheraus, Viseu de Jos );

- nr. probe prelevate: 503 / zonele mici de aprovizionare
- nr. probe neconforme: 314 - ( 62,42%)

6. Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din mediul ambiant
- colectarea datelor pentru  emisiile de poluanti din aer, monitorizati de APM Maramures in anul 2017
- colectarea datelor de sanatate in raport cu emisiile de poluanti din aer si transmiterea acestora la INSP-

CNMRMC Bucuresti
7. Supravegherea produselor cosmetice în relație cu sănătatea umană

- nr. produse prelevate și trimise spre analiză la DSP BUZĂU, CLUJ, CRSP IAŞI
- 8 probe ( produse de îngrijirea tenului și părului )

8. Monitorizarea intoxicatiilor acute neprofesionale cu produse chimice
- numar de cazuri/  anul  2017 - 25
- numar de decese/  anul  2017 - 0

9. Monitorizarea intoxicaţiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, bauturi alcoolice, ciuperci sau
alte produse care nu se incadreaza in categoria produselor chimice

- numar fișe (cazuri) completate si transmise/ trim IV 2017 - 126 –
- numar de decese/  trim IV 2017 - 0 –
( Trimestrial se raporteaza la CRSP Iasi )

10. Elaborarea unor criterii de evaluare a riscurilor generate de obiective socio-economice asupra starii
de sanatate si confort al populației:

- colectarea datelor pentru obiective socio-economice la care s-a solicitat in perioada 2014-2016
elaborarea unor studii de impact asupra mediului și stării de sănătate a populației

- nr. obiective inventariate : 24
11. Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala

- colectarea datelor pentru  machetele de raportare lunara:
- 22 unitati medicale publice si private ( 8 spitale  publice şi 4 spitale private, 3 spitalizari de zi, 2

dialize, 2 UMS,  SAJ, SML, CTS ).
12. Evaluarea proiectelor si obiectivelor cu risc în vederea emiterii unor documente de reglementare sanitară,
un număr de 503  în cursul anului  2017 / judet Maramures, din care:

- evaluari de risc in proiecte de amplasare, construire, extindere, modernizare obiective in care se vor
desfasura activitati cu risc pentru sanatatea populatiei in vederea eliberarii de notificari/ negatii/ de asistenta
de specialitate - 366 -

- evaluari de risc pentru obiective in care se desfasoara activitati cu risc pentru sanatatea populatiei in
vederea autorizarii sanitare - 22 -

- evaluari de risc in obiective in care se desfășoară activități cu risc pentru sănătatea populatiei
in vederea acordarii vizei anuale - 16 -

- evaluari de risc in proiecte si obiective in vederea certificarii de conformitate cu normele legale de
igiena si sanatate publica - 97-

Teste de sanitatie ( de verificarea eficientei operatiunilor de dezinfectie si sterilizare in cabinete de
infrumusetare ) efectuate cu ocazia evaluarii obiectivelor in vederea certificarii conformitatii cu normele de
igiena si sanatate publica : - 5 teste prelevate - 0 teste neconforme
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S-a analizat si evaluat conformarea proiectelor la normele de igiena si sanatate publica  in vederea eliberarii
notificarii pentru asistenta de specialitate in sanatate publica privind respectarea legislatiei sanitare in vigoare -
166 documentatii (din care 9 au fost respinse, iar pentru 34 s-a trimis adresa prin care s-au solicitat diverse acte
in vederea completarii dosarului de obiectiv).

S-a analizat documentatia si s-a efectuat evaluarea a 172 obiective eliberandu-se 109 notificari scrise pentru
certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica si 63 notificari pentru unitatile cu activitati
neconforme.

S-a facut expertiza condiţiilor igienico  sanitare la blocul alimentar din cadrul Spitalului
Judetean de Urgenta Dr. Constantin Opris Baia Mare si expertiza condiţiilor igienico  sanitare la blocul
alimentar din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Dr. Nicolae Rusdea din Baia Mare, de unde s-au prelevat
teste de salubritate pentru verificarea eficientei operatiunilor de igienizare, dezinfectie si curatenie de pe
suprafete de lucru, ce vin in contact cu produsul alimentar, ustensile si maini, AMF si probe de apa pentru
analize microbacteriologice.

S-a facut expertiza condiţiilor igienico sanitare la blocul alimentar din cadrul Spitalului de Boli Infectioase si
Psihiatrie Baia Mare, de unde s-au prelevat teste de salubritate pentru verificarea eficientei operatiunilor de
igienizare, dezinfectie si curatenie de pe suprafete de lucru, ce vin in contact cu produsul alimentar, ustensile si
maini, AMF si probe de apa pentru analize microbacteriologice.

S-au prelevat 265 teste de salubritate pentru verificarea eficientei operatiunilor de igienizare, dezinfectie si
curatenie de pe suprafete de lucru, ce vin in contact cu produsul alimentar, ustensile, maini (recipiente si utilaje-
65; suprafete-59; maini-60 si cesti/pahare-79), din care 58 nu corespund normelor microbiologice conform
ORD. MS 976/1998 (recipiente si utilaje-20, suprafete-11,maini-8 si cesti/pahare-18), 43 AMF (2-
necorespunzatoare) si 25 probe de apa (5 pentru analize fizico-chimice din care 2 necorespunzatoare si 20
pentru analize microbacteriologice din care 9 sunt necorespunzatoare din punct de vedere al cerinţelor din
Legea nr. 458/2002).

Examene privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena – au fost examinati 2968 cursanti din totalul de
4661 inscrisi in cataloagele depuse de scolile de instruire profesionala.

In cadrul obiectivului 4–actiunea 1–Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte
substante-au fost identificate si catalogate, 4 cereale si produse pe baza de cereale, 3 sucuri de fructe si 3
produse lactate.

In cadrul obiectivului 4–actiunea 3– “Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare“- au fost identificate
si catalogate, 5 suplimente alimentare cu vitamine si/sau minerale, 4 suplimente alimentare cu vitamine si/sau
minerale cu alte substante cu rol fiziologic si/sau nutritional si 7 suplimente alimentare cu alte substante.

Avand in vedere prevederile metodologiei de lucru din cuprinsul Sintezelor Nationale
pentru anul 2017 – obiectivul 4–actiunea 9-proiect “ Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru
consumul uman”; in cadrul activitatilor, au fost recoltate 20 probe de sare iodata din unitati comerciale care au
fost trimise catre DSP Suceava in vederea determinarii continutului de iodat de potasiu.

In conformitate cu metodologia pentru elaborarea sintezei nationale pe anul 2017 privind
“Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare”, in cadrul activitatilor, au fost prelevate 2 probe de
suplimente alimentare care au fost trimise catre CENTRUL REGIONAL DE SANATATE PUBLICA
TIMISOARA in vederea efectuarii analizelor precizate (Pb şi Cd):

- “PROPOLIS C – dropsuri (miere + lamaie)” – Supliment alimentar cu zahar si indulcitori
- “DIGEX FORTE – super enzime” – Supliment alimentar – capsule gastrorezistente
In conformitate cu metodologia pentru elaborarea sintezei nationale pe anul 2017 in

cadrul obiectivului 4–actiunea 12 privind “Evaluarea aportului de substante excitante din bauturi energizante”,
au fost prelevate 2 probe de bauturi energizante care au fost trimise catre CRSP Cluj in vederea efectuarii
urmatoarelor analize:

- determinarea cantitativa a cafeinei – “MAXIMUM SPEED” – Bautura energizanta
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carbogazoasa cu taurina, cofeina si vitamine
- determinarea cantitativa a carnitinei, cafeinei si a colorantilor sintetici – “MONSTER

ENERGY” – Bautura energizanta carbogazoasa cu taurina, L-Carnitina, cafeina, Ginseng si vitamine.
  S-a analizat si evaluat conformarea proiectelor la normele de igiena si sanatate publica:

 evaluari de risc pentru conformarea la normele de igiena si sanatate publica:
- 114 documentatii proiecte (din care 32 respinse, iar pentru 22 au fost trimise adrese prin care s-au

solicitat diverse acte in vederea completarii dosarului de obiectiv);
- 15 documentatii ASF (din care 2 respinse si  pentru 3 au fost trimise adrese prin care s-au

solicitat diverse acte in vederea completarii dosarului de obiectiv).
Supravegherea starii de sanatate a copiilor si tinerilor prin indicatori de dezvoltare fizica,

adaptabilitate precum si urmarirea factorilor din mediul de viata si activitate:
- La triajul epidemiologic al colectivitatilor de copii si adolescenti  efectuat în perioada 16.01-31.01.2017 ;
13.02-24.02.2017; 05.05-15.05.2017 ; 11.09-25.09.2017;  06.11-17.11.2017 – din totalul de 143143 copii
inscrisi au fost examinati un numar de 133695 depistandu-se un numar de 1025 cazuri reprezentand 0.77 %.

Au fost centralizate si  raportate catre INSP Bucuresti si catre CRSP Cluj, conform  metodologilor:
Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizarea copiilor bolnavi cronici in colectivitati de copii si

tineri: din totalul de 30847 copii si tineri investigati s-au depistat un numar de 3687 copii bolnavi cronici in
anul scolar 2016-2017 (11.96%).

Monitorizarea starii de sanantate a copiilor si tinerilor prin examene medicale de bilant in anul scolar
2016-2017: - au fost examinati  un nr de 9341 copii,  din care 4757 fete si 4584 baieti. Au fost depistati 2288
(1252 fete si 1036 baieti) subiecti cu dezvoltare fizica dizarmonica (24.50 %) si cu afectiuni cronice un numar
de 3440 (1779 fete si 1661 baieti)copii si tineri, reprezentand 36.83 % .

Au fost aplicate, centralizate si  raportate catre CRSP Cluj datele, conform  metodologiei:-Evaluarea
starii de sanatate a copiilor si tinerilor - Studiului global al consumului de tutun la tineri (GYTS) initiat de
Organizatia Mondiala a Sanatatii –P.N. V.-„Evaluarea comportamentelor legate de fumat la populatia scolara” ,
conform metodologiei GYTS: (263 de chestionare elevilor si 12 chestionare cadrelor didactice in cele 4  unitati
de invatamant selectate de catre OMS si CRSP Cluj , din judetul Maramures) .

Metodologia privind Evaluarea conditiilor igienico-sanitare in unitatile pentru ocrotirea, educarea si
instruirea copiilor si tinerilor: scoli si gradinite – au fost evaluate 78 de unitati.

Comisia Medicala de Orientare scolar-proferionala
- a avut loc 3  întruniri a Comisiei  Medicale  de Orientare scolar-proferionala unde a fost acordat 2 referat de
expertiza medico-pedagogica de transfer.

Monitorizarea stadiului autorizarii unitatilor de invatamant din reteua scolara pentru anul scolar
2017-2018 din judetul Maramures:

In conformitate cu evidenta transmisa de Inspectoratul scolar al judetului Maramures  privind reteaua
scolara din judetul Maramures pentru anul scolar 2017-2018, alaturat va inaintam datele privind  monitorizarea
stadiului autorizarii unitatilor de invatamant:

- din totalul de 428 (din care 27 unitati particulare) unitati de invatamant, pana la data de 31.12.2017 detin
autorizatie sanitara de functionare un numar de 217 (din care 18 unitati de invatamant particular) reprezentand
o pondere 50.7 %:

- urban – din totalul de 152 unitati – 51.32 %  sunt autorizate sanitar
- rural – din totalul de 249 unitati – 48.6 %  sunt autorizate sanitar
- unitati particulare – din totalul de 27 unitati – 66.67%  sunt autorizate sanitar

- din totalul de 166 sedii ale unitatilor cu  personalitate juridica detin autorizatie     sanitara de
functionare un numar de 94, reprezentand o pondere 56.63 %;

- urban – din totalul de 95 unitati 60%  sunt autorizate sanitar
- rural – din totalul de 71 unitati – 52.12%  sunt autorizate sanitar
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- din totalul de 235 sedii ale unitatilor fara personalitate juridica (unitati arondate) detin autorizatie
sanitara de functionare un numar de 105 reprezentand o pondere 44.68%;

- urban – din totalul de 57 unitati – 36.85 %  sunt autorizate sanitar
- rural – din totalul de  178 unitati – 47.20 %  sunt autorizate sanitar

1. Evaluarea proiectelor şi obiectivelor cu risc
a. S-au efectuat 55 evaluari de risc pe sanatatea publica pentru unitati de mica productie ,  pentru

care s-au emis 43 notificari  privind asistenta de specialitate in sanatate publica,3 autorizatii sanitare pentru
laboratoare de tehnica dentara, 2 certificari de conformitate sanitara, 5 refuzuri si 2 negatii pentru normele de
igiena si sanatate publica in vigoare.

b. au  fost evaluate  si expertizate 404 locuri de munca emitandu-se 401 buletine de expertizare pentru
conditii vatamatoare de munca

 c. S-au întocmit 8 buletin de interpretare a câmpurilor electromagnetice care a fost comunicat
instituţiilor  solicitante, împreună cu planul de măsuri pentru reducerea riscului
profesional al angajaţilor expuşi.

2. Servicii de sanatate publica la solicitare - determinări de noxe in obiective cu risc:
a.s-au efectuat 305 determinari de noxe fizice din care :

microclimat -     72
iluminat –    73
zgomot -   160

             Determinarile de zgomot s-au efectuat atat la locuri de munca - 140 (din  care
49 au fost peste LMA, respectiv 35,00%) cat si in mediul ambiental  20 determinari , un numar de 12 depasind
limita maxima admisa( 60,00%) .

             b. In colaborare cu laboratorul de toxicologie s-au efectuat 524  determinari de noxe chimice la 86
unitati. Din totalul probelor prelevate un numar de 15 de probe au fost neconforme,  respectiv 2,86%.

3. Monitorizarea factorilor determinanti din mediul de viata si munca
a. Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala profesionala
- in anul 2017 au  fost semnalate 39 de cazuri noi de boala profesionala, iar in urma cercetarilor

efectuate la sediile agentilor economici au fost  declarate 35 cazuri noi de boala profesionala  pentru care s-au
intocmit procese verbale de cercetare iar 2 cazuri au fost infirmate

 b. Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de colectare standardizată a
datelor privind sănătatea lucrătorilor  colectate de la  unitati economice din domenii

s-au colectat si  raportat  catre INSP Bucuresti date din  domeniul sanatatii  la 3 unitati spitalicesti; din
domeniu constructii si industrie prelucratoare de la 9 agenti economici.

c. Supravegherea respectarii cerintelor minime legislative privind sanatatea si securitatea in munca a
lucratorilor expusi la riscuri generate de vibratii :

-s-au  colectat si raportat datele de la 13 agenti economici conform Anexei 1 si Anexei 2 d.
Evaluarea expunerilor profesionale la tricloroetilenă  şi tetracloroetilenă (percloretilena)-

- datele colectate de la 8 agenti economici au fost centralizate

e. „ Riscul contractării tuberculozei pulmonare (ca boală profesională) „la personalul angajat în unităţile
medicale  din Romania,

- s-a  transmis „fisa unitatii sanitare”  de la un numar de 8 unitati sanitare  cu paturi.

d. Expunerea profesionala la radiatii ionizante si neionizante – datele colectate au fost transmise la
coordonatorul national al sintezei in vederea integrarii rezultatelor in sinteza nationala.
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           In vederea obiectivizarii riscului in Compartimentul de chimie sanitara si toxicologie in anul 2017 au fost
analizate urmatoarele:

Nr.
crt Laborator Număr probe Din care

necorespunzătoare
Număr
determinări

1 Ape 677 223 4754

2 Aliment 132 13 388

Număr
intreprinderi

Număr
determinări

Din care
necorespunzătoare

86 524 15

1. Radioprotecția în expunerea medical la radiații ionizante

1.1. Monitorizarea radioprotecției pacientului în expunerea medical la radiații
ionizante

  În anul 2017 s-au efectuat  433021 examinări radiologice din care : 271079 radiografii, 11179 radioscopii,
50653 examinări CT, 3824 proceduri angiografice/intervenționale, 96286 examinari rx dentare.
 1.2. Supravegherea expunerii personalului medical la radiaţii ionizante

Nu există supraexpuneri sau incidente radiologice la expusul   profesional medical.
   Număr total de unităţi autorizate 75. Număr total de expuşi profesional 418, bărbaţi 135, femei 283. În
cursul anului 2017 au ieşit din evidenţă 20 de persoane.

     1.3. Supravegherea nivelurilor de referinţă în diagnostic în expunerile medicale la radiaţii ionizante
2. Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la surse naturale de

radiaţii:
2.1. Supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei potabile conform

Recomandării 2000/ 473/EUROATOM;

Apa potabila:
Măsurători radiometrice alfa fond scăzut apă potabilă –144, măsurători radiometrice beta

fond  scăzut apă potabilă – 144. Nu există depășiri ale limitelor admise de legislația în vigoare.
   Măsurători de radon- 106.
Aer: recoltare filtru aer – 12, măsurători radiometrice alfa fond scăzut filtru aer – 12,

măsurători radiometrice beta fond scăzut filtru aer – 12.
Depuneri atmosferice : recoltare depunere atmosferică – 12, măsurători radiometrice alfa

fond scăzut – 12, măsurători radiometrice beta fond scăzut – 12.
Măsuratori dozimetrice la 1 metru de sol – 51.
Alimente :

Măsurători radiometrice alfa fond scăzut – 18 probe, măsurători radiometrice beta fond
scăzut - 18 probe.

Nu s-au inregistrat depășiri ale limitelor admise de legislația în vigoare.
   2.2.Supravegherea conţinutului radioactiv al apelor minerale

Măsurători radiometrice alfa fond scăzut apă potabilă –2, măsurători radiometrice beta fond scăzut apă
potabilă – 2.
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Măsurători de radon- 2. Nu există depășiri ale limitelor admise de legislația în vigoare .

  3. Activitatea în cadrul regimului de avizare-autorizare a desfăşurării activităţilor nucleare, conform ORD
MS 381/2004:

   S-au evaluat documentatiile si s-au efectuat determinari obiective de factori de mediu de
munca si s-au eliberat 77 Autorizații sanitare/vize anuale ( bianuale) ale  instalatiilor  radiologice și 24 Avize
sanitar .

Am efectuat măsurători dozimetrice a ecranelor de protecție la solicitare pentru 202 aparate
radiologice, se încadrează în parametrii prevăzuţi de legislaţia în vigoare

 In anul 2017 in judet s-au derulat 25 campanii nationale si locale IEC cu un numar de 218 activitati de care
au beneficiat 7807 persoane. Campaniile derulate in cadrul compartimentului de promovare a sanatatii precum
si  locul desfasurarii lor  sunt detaliate in Anexa.
     In cadrul activitatilor de promovare a sanatatii,  in cursul lunii mai a avut loc la Bucuresti   un  instructaj
privind evaluarea comportamentelor legate de fumat la populatia scolara , Romania fiind participanta la  un
proiect international  , iar in cursul lunii iunie s-a participat la Sibiu la o conferinta regionala de promovarea
sanatatii avand ca tema fumatul.
    In ceea ce priveste distributia de lapte praf  in judet situatia din anul 2017 se prezinta  astfel:

Anul Numar copii
beneficiari

Cantitate lapte praf
distribuita

Valoare

2017 1655 2000,8 kg 67386,94 lei

     Totodata s-au incheiat contracte pentru furnizarea către autorităţile administraţiei publice locale a laptelui
praf, formulă pentru sugari, care se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală,copiilor cu vârstă cuprinsă
între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern
     S-au colectat, analizat si prelucrat date pentru  urmatorii indicatori demografici si de morbiditate : numar
nascuti vii, natalitate, numar total decedati, mortalitate, sporul natural, mortalitate infantila, mortalitate materna,
indicatori de prevalenta si indicatori de incidenta.

S-a impartit bugetul  alocat programelor nationale de sanatate publica pe trimestre si pe  unitati sanitare.
Totodata s-a transmis Ministerului Sanatatii  si estimarea bugetului pe anul 2018 pentru programele nationale de
sanatate publica.

Au fost intocmite si trimise Ministerului Sanatatii  7 dosare pentru tratamente medicale  in strainatate pentru
care au fost aprobate si finantarile solicitate.

Consiliul de experti de la nivelul judetului Maramures constituit pentru pentru evaluarea maternitatilor  a
facut evaluarea compartimentelor de obstetrica-ginecologie si nou nascuti la solicitarea urmatorelor unitati
sanitare cu paturi: Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare , SC Euromedica Hospital
SA  si Clinica Somesan Baia Mare. S-au intocmit documentele necesare in vederea ierarhizarii, ele fiind trimise
catre  Consiliului national de experti pentru evaluarea maternitatilor din cadrul Ministerului Sanatatii .Acolo
unde nu s-au indeplinit criteriile minime obligatorii se va relua procesul de evaluare in momentul indeplinirii
conditiilor cerute de legislatia in vigoare.

 S-a  finalizat redactarea Raportului  Starii de Sanatate  pentru 2016 in judetul Maramures care poate fi
consultat pe pagina web a institutiei.

In  perioada de avertizare privind conditiile meteorologice  cu temperaturi crescute,  zilnic  s-au centralizat
datele si s-au inaintat  Ministerului Sanatatii –COSU indicatorii specifici  de raportare a caniculei ,  in
conformitate cu adresa COSU nr. 19741/23.06.2017.
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In  perioada de avertizare privind conditiile meteorologice si de temperaturi in scadere,  zilnic  s-au
centralizat  datele si s-au inaintat  Ministerului Sanatatii –COSU indicatorii specifici  de raportare a
hipotermiilor,  in conformitate cu adresa COSU nr. 3875/17.11.2017.

Serviciul de Control in Sanatate Publica a efectuat un numar total de 5941 controale , aferente actiunilor
tematice planificate si conform domeniilor de activitate dupa cum urmeaza:

- domeniul aliment: 1954
- domeniul epidemiologie: 349
- domeniul mediu: 425
- domeniul mediu de munca:139
- domeniul invatamant: 452
- domeniul biocide: 2256
- domeniul turism: 161
- domeniul cosmetice: 205.

Au fost desfasurate 30 de actiuni tematice de control conform Planului National stabilit de Ministerul
Sanatatii - Inspectia Sanitara de Stat.

Pentru nerespectarea normelor legale de igiena si sanatate publica au fost aplicate: 73 de sanctiuni
contraventionale in valoare de 40300 lei si au fost emise 5 suspendari temporare de activitate.

In conformitate cu Planul National 2017 de actiuni tematice de control in sanatate publica stabilit de
Ministerul Sanatatii s-au derulat pe parcursul anului urmatoarele actiuni de control pe domenii de activitate:

a) In domeniul apei potabile:
In  cadrul actiunii de control au fost verificate 39 instalatii centrale de apa si s-au emis 2 suspendari de activitate
pentru sistemele de alimentare cu apa potabila  din localitatile Sacel si Bogdan Voda pentru lipsa Autorizatiei
sanitare de functionare si neefectuarea monitorizarii calitatii apei conform HG 974/2004.S-au recoltat 21 de
probe din care 13 corespunzatoare si 8 necorespunzatoare bacteriologic;

b) In domeniul turismului si apelor de imbaiere
Au fost efectuate 161 de controale in unitati de turism(30 controale in unitati hoteliere, 130 pensiuni, 1
camping).S-au verificat 46 de piscine si stranduri de unde s-au recoltat 35 de probe de apa de imbaiere si au fost
efectuate 2 recontroale in unitatile unde au fost stabilite masuri de remediere a deficientelor constatate;
c) In domeniul mediului de munca au fost efectuate 139 de controale pentru protejarea sanatatii si prevenirea

imbolnavirilor asociate factorilor de risc  ocupationali
d) In domeniul tutunului au fost verificate 3 unitati importatoare de produse din tutun si  358 produse de

tutun;
e) In domeniul cosmeticelor s-au efectuat 205 controale din care: 2 distribuitori, 5 unitati de desfacere, 198
unitati de infrumusetare corporala si alte unitati care folosesc produse cosmetice. S-au controlat 247 produse
cosmetice si s-au aplicat 5 sanctiuni contraventionale;
f) In domeniul biocide s-au efectuat 2256 controale din  care: 5 la producatori, 2 la importatori, 7 distribuitori
si 2242 la utilizatorii profesionali. De asemenea au fost efectuate 578 controale pe produse biocide si au fost
depistate 7 produse neconforme.     A fost recoltata o proba. S-au aplicat 5 sanctiuni contraventionale in valoare
de 2000 lei;
g) In domeniul invatamantului au fost efectuate 452 de controale din care: 190 crese si gradinite, 182
invatamant primar si gimnazial, 21 licee, 4 facultati, 3 unitati invatamant special, 28 ateliere scolare, 4 camine,
20 blocuri alimentare aferente unitatilor scolare. S-au aplicat 8 sanctiuni contraventionale si s-a emis o
suspendare temporara a activitatii.De asemenea au fost verificate 17 societati comerciale in vederea respectarii
Legii nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa a scolarilor;
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h) In domeniul unitatilor sanitare au fost efectuate 332 controale si 17 recontroale din care: 205 unitati de
asistenta medicala primara, 9 unitati de asistenta medicala ambulatorie, 42 unitati de asistenta de medicina
dentara, 12 unitati de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca, 28 laboratoare de analiza medicala, 2
unitati de radiologie si imagistica medicala, 14 unitati de ingrijire la domiciliu, 2 unitati medico-sociale, 2
camine pentru batrani, 12 controale integrale in spitale, 4 controale in sectii cu diferite profiluri din spitale. Au
fost aplicate 18 sanctiuni contraventionale in valoare de 24000 lei si au fost emise 3 suspendari de activitate;
i) Sesizari si petitii - Au fost rezolvate 209 sesizari si 5 alerte rapide;
j) In mediul de viata a populatiei s-au efectuat 216 controale din care: 36 in zone de locuit, 3 in unitati de

mica industrie, 33 in unitati comerciale, 1 la sistemele de colectare si depozitare a deseurilor menajere, 1 la
institutii social-culturale, 39 unitati second hand  si 103 alte unitati din mediul de viata a populatiei. S-au aplicat
6 sanctiuni contraventionale in valoare de 1000 de lei;
k) In domeniul aliment au fost efectuate 1731 controale din care: 27 la producatori primari, 131 producatori si
ambalatori, 24 distribuitori si transportatori, 804 retaileri, 7208 sector servicii si 17 producatori primari.
Au fost constatate neconformitati privind controlul medical periodic conform HG 355/2007, neefectuarea
Notiunilor Fundamentale de igiena conform Ord. MS 1225/2003 si neasigurarea conditiilor igienico-sanitare in
unitatile alimentare.Au fost aplicate 29 sanctiuni contraventionale in valoare de 13300 si s-a emis decizie de
suspendare temporara de activitate pentru o unitate alimentara din sectorul de servicii.

ACTIVITATEA FINANCIARĂ

Activitatea financiar contabila in Directia de Sanatate Publica a judetului   Maramures este organizata in
baza dispozitiilor ordonatorului de credite pentru angajamente ,circuitul documentelor ,inventariere , controlul
financiar preventiv propriu si alte activitati care stabilesc sarcini si responsabilitati in gestionarea
patrimoniului.Aceasta se desfăsoară în baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătătii
prin fila de buget

La data de 31.12.2017 la nivelul   DSP Maramures s-au derulat fonduri publice in suma de 50.058.843  lei,
din următoarele surse :

- Buget de stat – 36.119.377 lei -
- Venituri proprii ale M.S. – Accize 13.086.588 lei
- Venituri proprii din prestari servicii cf. HG 59/2003 – 852.878 lei

       Utilizarea creditelor bugetare deschise   cat si a veniturilor proprii realizate s-a efectuat prin aplicarea unei
politici economice si financiare riguroase manifestandu-se exigenta in folosirea eficienta a creditelor bugetare
respectand si aplicand  intocmai prevederile Legii  500/2002 si OMFP  nr 1792/2002 privind aprobarea
normelor metodologice privind angajarea,lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice cu
modificarile si completarile ulterioare.

Situatia privind creditele bugetare si platile  efectuate  la data de 31.12.2017 sursa Buget  de Stat, se
prezinta astfel:

lei
Indicator Prevederi

bugerare
Credite
bugetare
deschise

Angajame
nte legale

Plati
efectuate

Grad de
realizare a

platilor/

Grad de
realizare a
platilor/
credite
deschise
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aprobate (finantari) La
31.12.2017

prevederi
bugetare

(%)

aprobate(
%)

0 1 2 3 4 5=4/1 6=4/2
Buget de Stat
total 36.226.000 36.120.090 36.120.090 36.119.377 99.70% 99.99%

Cheltuieli
de personal 5.909.000 5900441 5900441 5900441 99.85% 100%

Bunuri si servicii
DSP cheltuieli
de functionare 268.000 265000 265000 264284 98.61% 100%

Bunuri si servicii
DSP programe
de sanatate 552.000 538432 538432 538435 97.54% 100%

Finantarea unor
actiuni de
sanatate din
cadrul unitatilor
sanitare din
reteaua AAPL

21.959.000 21941045 21941045 21941045 99.91% 100%

Finantarea
programelor de
sanatate derulate
de unitatile
sanitare din
reteaua AAPL

1.194.000 1191783 1191783 1191783 99.81% 100%

Finantarea
asistentei
medicale
desfasurate in
cabinetele
medicale  de
invatamant

3.731.000 3687850 3687850 3687850 98.84% 100%

Transferuri
intre unitati ale
administratiei
publice

2.589.000 2579611 2579611 2579611 99.63% 100%
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Transferuri din
bugetul de stat
catre bugetele
locale pentru
finantarea
unitatilor de
asistenta  medico
sociale

875.000 875000 875000 875000 100% 100%

Transferuri din
bugetul de stat
catre bug locale
pentru
fin.sanatatii (as
comunitari)

1.714.000 1704611 1704611 1704611 99.45% 100%

Alte cheltuieli
(burse rezidenti)

24.000 15928 15928 15928 83.83% 100%

Creditele bugetare alocate pentru Titlul 10 ,,Cheltuieli de personal’’ au  fost utilizate pentru plata
drepturilor salariale si a contributiilor aferente in conformitate cu bugetul aprobat  si cu respectarea disciplinei
financiare.

Creditele alocate prin Titlul 20 ,, Bunuri si servicii” in suma totala de 27.623.397 lei au fost utilizate  in
plati astfel: suma de 802.719 lei pentru cheltuieli de intretinere si functionare si programe de sanatate ale DSP;
21.941.045 lei  pentru finantarea drepturilor salariale si cheltuieli materiale, in conformitate cu prevederile
legale, pentru cabinetele din structura unitatilor sanitare transferate la autoritatile administratiei publice locale
(cabinete de medicina sportiva, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenti an I-
VII, UPU - UPU SMURD); 1.191.783 lei- finnantarea programelor nationale de sanatate derulate in unitatile
sanitare din subordinea AAPL si 3.687.850 lei reprezentand drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentisti,
asistentilor medicali din cabinetele medicale din unitatile de invatamant.

Finantarea unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale pentru actiuni de sanatate au avut
la baza contractele incheiate in anul 2017 intre DSP Maramures si unitatile sus mentionate potrivit
prevederilor legale in vigoare .

Pentru finantarea cabinetelor medicale din unitatile de invatamint s-au incheiat contracte intre D.S.P
Maramures si Consiliile locale care au preluat in structura medici ,medici dentisti si asistenti medicali potrivit
dispozitiilor legale in vigoare.
Sumele alocate in anul 2017 la titlul 51,, Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, respectiv 51.01-
2.579.611 lei ce fac obiectul transferurilor catre consiliile locale din judet pentru activitatea asistentilor medicali
comunitari si mediatorilor sanitari preluati in structura conform OUG 162/2008 – 1.704.611 lei si suma de
875.000 lei reprezinta transferuri pentru finantarea unitatilor de asistenta medico sociala-UMS Targu Lapus si
UMS Dragomiresti.
Situatia privind sumele alocate din venituri proprii ale MS-accize pentru tutun si alcool,  si platile
efectuate  la data de 31.12.2017

lei
Indicator Prevederi

bugerare
aprobate

Credite
bugetare
deschise
(finantari)

Angajame
nte legale

Plati
efectuate
La
31.12.2017

Grad de
realizare a

platilor/
prevederi
bugetare
aprobate(

Grad de
realizare
a platilor/
credite
deschise
(%)
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%)
0 1 2 3 4 5=4/1 6=4/2

Venituri  proprii MS-
accize total: 13.759..000 13.086.588 13.086.588 13.086.588 95.11% 100%

Bunuri si servicii ale Dir
Sanat Public- programe de
sanatate

873.000 556438 556438 556438 63.73% 100%

Finantarea unor actiuni de
sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din
reteaua AAPL

7.674.000 7.674.000 7.674.000 7.674.000 100% 100%

Finantarea programelor de
sanatate derulate de
unitatile sanitare din
reteaua AAPL

5.164.000 4.808.150 4.808.150 4.808.150 93.10% 100%

Transferuri intre unitati
ale administratiei
publice

48.000 48.000 48.000 48.000 100% 100%

Transferuri de capital din
care :
Transf.din venituri proprii
ale Min.Sanat.  catre bug
locale pentru finantarea
altor inv in san-
Modernizare CPU Sighetu
Marmatiei

48.000 48.000 48.000 48.000 100% 100%

La data de 31.12.2017 DSP Maramures a realizat venituri proprii din prestari servicii conform tarifelor
prevazute in OMS 208/2010 si OMS 1030/2009 cu modificarile ulterioare, in suma de 1.036.724 lei .

             Situatia privind platile din  contul de venituri proprii se prezinta astfel:

lei
Indicator Prevederi

bugetare
aprobate

Angajame
nte legale

Plati
efectuate
La
31.12.2017

Grad de realizare
a platilor/
prevederi
bugetare

aprobate(%)
0 1 2 3 4=3/1

Venituri  proprii 1.029.000 852.878 852.878 82.88%

Cheltuieli de personal 28.000 28.000 28.000 100%
Bunuri si servicii 490.000 456.787 456.787 93.22%
Cheltuieli de capital 511000 368.091 368.091 72.03%

Suma utilizata in cadrul titlului Bunuri si servicii reprezinta cheltuieli de functionare respectiv: cheltuieli
cu iluminat,incalzit,carburanti,ch postale,prestari servicii,reparatii curente,cheltuieli cu medicamente si
materiale sanitare,deplasari,cheltuieli cu pregatirea profesionala si cheltuieli cu  protectia muncii, alte cheltuieli.

În cursul anului 2017 Compartimentul de achiziții publice a efectuat un număr de 308 comenzi pentru
achiziționarea de produse și servicii, prin sistemul electronic de achiziţii SEAP.

S-au organizat licitatii, s-au incheiat contracte si s-au finalizat lucrarile capitale pentru modernizare
laboratoru de microbiologie precum si lucrările de reparații clădire la Punct Fix Borșa al DSP MM.
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S-a achizitionat aparatura pentru dotarea laboratoarelor DSP Maramures, prin sistemul electronic de
achizitii SEAP,  precum si 2 autoturisme achizitionate prin Programul “Rabla 2017” conform planului de
achizitii anual.

S-au incheiat  contracte de prestari servicii pentru buna desfasurare a activitatii (energie electrica, gaze,
apa, servicii curatenie, protectie si paza, legislatie, arhivare, etc.).

Concluzii si dificultati intampinate

In ceea ce priveste activitatea financiar contabila a Directiei de Sanatate Publica Maramures aceasta  s-a
desfasurat conform atributiilor in toate structurile existente. Pentru asigurarea tuturor necesitatilor  s-au utilizat
resursele financiare obtinute din venituri proprii conform bugetului aprobat pentru aceasta sursa de finantare
astfel incat activitatea institutiei sa se desfasoare normal.

Creditele deschise (finantarile) au fost utilizate in plati conform destinatiei din bugetul de venituri si
cheltuieli in proportie de  99%/ .

Drepturile salariale pentru personalul din DSP Maramures au fost achitate integral in conformitate cu
prevederile legale in vigoare. Activitatea curenta s-a desfasurat in parametrii normali, neexistand situatii care sa
nu poata fi gestionate si rezolvate la nivel local.

Exista o relatie buna cu toate unitatile sanitare si  autoritatile locale din judet in ceea ce priveste informarile
cu privire la activitatea financiar contabila .

COMPARTIMENTUL DE STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

In anul 2017, Compartimentul de statistică/informatică în sănătate publică din cadrul DSP Maramures a
desfasurat urmatoarele activitati:

-inregistrarea/ prelucrarea/verificarea lunara/trimestriala a datelor statistice de la furnizorii de servicii
medicale in termenele stabilite de legislatie: date de demografie, evidenta gravidelor, decese sub un an,
prevalenta si incidenta in cabinetele medicilor de familie, numarul de consultatii si tratamente, activitatea
personalului sanitar mediu, avorturi in cabinetele de specialitate private si publice, centralizarea tuturor acestor
lucrari pe total judet;

-inregistrarea,prelucrarea, verificarea lunara/trimestriala a datelor statistice a activitatii unitatilor sanitare
in termenele stabilite de legislatie (termen : 40 zile de la terminarea perioadei de raportare) : centralizatorul
sectiei si stationarului (miscarea bolnavilor in spitale), cheltuielile totale si de medicamente in spitale si pe
sectii, calculul indicatorilor de performanta si de eficienta pe total spitale si pe sectiile componente,
centralizarea indicatorilor pentru total judet,

-organizeazarea sistemul de evidenta primara si raportarea statistica sanitara la nivelul cabinetelor
medicale, indiferent de forma de organizare si al unitatilor sanitare conform legislatiei in vigoare: (termen : 35
zile de la terminarea perioadei de raportare);

-validarea datelor raportate in evidentele primare si centralizatoare;
-evidenta cazurilor noi si a readmisilor de TBC - prelucrarea fiselor pe localitati, zone si varste;
-introducerea buletinelor nascut viu, nascut mort in vederea cunoasterii indicatorilor demografici, lunar

(termen : 35 zile de la terminarea perioadei de raportare);
-verificarea si centralizarea anuala a datelor din darile de seama privind investigatiile de

radiologice/explorari functionale, fizioterapii (in termenul acordat prin metodologia emisa de catre Centrul
National de Statistica si Informatica în Sanatate Publica (CNSISP) Bucuresti);

-verificarea si centralizarea anuala a datelor din darile de seama privind investigatiile de laborator si
clasificarea australiana a interventilor,
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-codificarea lunara a cauzelor de deces din intreg judetul, precum si a anchetelor de  deces perinatal, 0-1
an, 1-4 ani si deces mama;

-actualizarea bazei de date la nivel judetean a  personalului sanitar cu studii superioare pe unitati,
specialitati medicale, pe sexe si varsta, actualizeaza permanent Registrul National al Medicilor;

-centralizarea, redactarea, scanarea, prelucrarea documentelor care au trebuit postate pe site-ul
institutiei;

-activitatea de instruire a personalului sanitar cu atributii in statistica sanitara din unitatile sanitare din
teritoriu cu privire la inregistrarea datelor si raportarea starii de sanatate si activitatii sanitare;

-proiectarea de programe informatice necesare prelucrarii datelor
-intretinerea si actualizarea programelor informatice existente;
-intretinerea retele de calculatoare
-participarea la aplicarea sistemului informational la nivel judetean, al spitalelor si altor unitati sanitare

in conformitate cu aprobarea Ministerului Sanatatii si a Bancii Mondiale de informatizare a sectorului de
sanatate din Romania;

-realizarea validarii de date cu ocazia actualizarii bazelor de date;
-centralizarea datelor necesare inchiderilor anuale SAN si Sinteza conform legislatiei in vigoare si

instructiunilor Centrul National de Statistica si Informatica în Sanatate Publica (CNSISP) Bucuresti
-colaborarea cu celelalte compartimente si servicii ale Directiei de Sanatate Publica pe probleme legate

de informatica si statistica medicala;

COMPARTIMENT JURIDIC

- Activitati legate de interzisi judecatoresti
- Comunicari cu diverse entitati (unitati medicale, colegii profesionale, primarii, alte autoritati si institutii
publice, alte persoane fizice sau juridice etc.)-
- Activitati legate de punerea in executare a unor decizii judecatoresti, art. 109- 110 C. Pen.
- Verificare contracte si acte aditionale
- Verificare si vizare a anumitor dispoziţii ale directorului executiv
- Comunicari/ analize/ transmitere legislatie în cadrul institutiei
- Reprezentarea intereselor instituției in fața instanțelor judecatorești și a altor instituții ori persoane juridice.

ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN COMPARTIMENTUL AVIZE-AUTORIZARI :

- In anul 2017 s-au depus conform legislatiei în vigoare solicitări privind activitatea specifica din care :

716 - asistenta specialitate,
128 - autorizatii sanitare de funcţionare,
186 - certificarera conformitatii,
143 - viza anuala,
54 - aviz sanitar

- Înregistrarea in Registrul unic al cabinetelor medicale : 54 cabinete, 1 laborator analize medicale.

ACTIVITĂȚI DERULATE DE COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN :

Elaborarea machetei Nr. 5 al Curții de Conturi  ” Chestionar pentru  evaluarea
auditului intern;
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Elaborarea și transmiterea celor 11 anexe și a Raportului privind auditul intern pe anul 2016.
Documentarea, întocmirea și prezentarea raportului privind aspectele dispuse la UMS Tg. Lăpuș.
Documentarea, întocmirea și prezentarea raportului privind verificarea concordanței sumelor solicitate

prin Cererea de finanțare pentru anul 2016 și finanțate din transfer de la Bugetul de Stat prin DSP Maramureș
Primăriei Orașului Dragomirești, cu destinația ” Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de
asistență medico-sociale” cu sumele virate în contul UMS Dragomirești.
          Studierea cadrului legislstiv aplicabil, evaluarea sistemului de control intern și a procedurilor operaționale
în domeniu,  analiza și evaluarea riscurilor misiunii de audit public intern la Biroul Economic și Serv.
Administrativ și de mentenanță, cu tema Gestionarea valorilor materiale și bănești și asigurarea integrității
patrimoniului.

Redactarea și supunerea spre aprobarea Directorului Executiv a raportului și a recomandărilor  misiunii
de audit public intern la Biroul Economic și Serv. Administrativ și de mentenanță, cu tema Gestionarea valorilor
materiale și bănești și asigurarea integrității patrimoniului.

Participarea în cadrul Comisiei de verificare a respectării prevederilor legale referitoare la organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical la Spitalul de Boli Infecțioase
și Psihiatrie Baia Mare dispusă de Președintele Consiliului Județean Maramureș.

Verificarea temeiniciei a două reclamații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului pentru
ocuparea unor posturi vacante de registratori medical la Spitalul de Recuperare Borșa.

- actualizarea reglementarilor legale în domeniu;
- documentare la fața locului;
-  redactarea și comunicarea către MS a Notei de constatare, respectiv petentului și Spitalul de

Recuperare Borșa a concluziilor rezultate din verificarea temeiniciei a două reclamații referitoare la organizarea
și desfășurarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de registratori medical la Spitalul de
Recuperare Borșa.

Documentarea cu privire la prevederile legale pentru vaccinarea anti HPV.
Documentarea, redactarea și supunerea spre aprobarea Directorului Executiv a raportului la privind

derularea contractelor încheiate de către DSP Maramureș în anul 2017 și Consiliul Local al Municipiului
Sighetu Marmației din sumele alocate prin transfer din bugetul M.S. către autoritatea administrației locale
destinate cheltuielilor de natura.

Evaluarea pe anii 2016 – 2017 a activității de  asistență medicală comunitară din structura UAT,
respectiv oreșele Ulmeni, Șomcuta și Seini.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. POP RAREȘ

Ref: R.B.


