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PREAMBUL 

 

 

 

 

 Având în vedere că populaţia nu s-a mai confruntat cu o pandemie de boală infecţioasă umană, 

în situaţia de urgenţă de sănătate publică cauzată de pandemia de infecţie cu coronavirus (COVID-

19), întregul personal al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj s-a mobilizat, fiecare în funcţie 

de competenţele profesionale şi abilităţile avute, stând la dispoziţia conducerii instituţiei ori de câte 

ori a fost nevoie şi, mai ales, oricât a fost nevoie, pentru a sprijini activităţile medicale specifice, 

activităţile  de coordonare, implementare, monitorizare, inspecţie şi control, gestionare de resurse 

umane, achiziţii, administrative şi de transport pentru activitatea de combatere a efectelor pandemiei, 

fără a neglija celelalte atribuţii ale instituţiei, ceea ce a demonstrat că instituţia are personal 

profesionist, chiar dacă într-un număr restrâns raportat la aria de competenţă, şi un management 

competent, care a gestionat situaţia de urgenţă în mod eficient,    

 Activităţile din starea de urgenţă și alertă declarate pe teritoriul României, ocazionate de 

pandemia de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2, au relevat faptul că instituţia Direcţia de 

Sănătate Publică a Judeţului Cluj are nevoie de infrastructură naţională de IT (servere, calculatoare, 

telefoane mobile, soft-uri de supraveghere, baze de date), precum şi personal suficient pentru 

activităţile specifice (supraveghere, triaj, operare date, comunicare operativă, permanenţă). 

 Personalul a fost supus unor presiuni excesive fiind nevoie de activitate prelungită şi decizii 

imediate. 

 Schimbările legislative rapide şi multiple au creat condiţii de stres suplimentar pentru 

personal. 

 Prin prisma colaborării cu autorităţile locale: Prefectura Judeţului Cluj, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” a Judeţului Cluj, Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Cluj, 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” 

Cluj-Napoca, unităţile administrativ-teritoriale, organizaţiile de voluntari, spitale etc., Direcţia de 

Sănătate Publică a Judeţului Cluj a demonstrat capacitatea de organizare şi intervenţie în situaţia 

creată de pandemia de COVID-19. 

 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj şi-a demonstrat utilitatea și importanța în ceea 

ce priveşte coordonarea activităţii de asistenţă medicală în situații de urgență și nu numai, și în 

desfățurarea activității de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei. 
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ACTIVITATI PENTRU PREVENIREA, COMBATEREA SI LIMITAREA 
EXTINDERII PANDEMIEI COVID-19  

  

1. ORGANIZAREA SERVICIILOR MEDICALE ÎN CONTEXTUL  

PANDEMIEI COVID-19 
 

 Direcția de Sănătate Publică Cluj in echipa cu manageri ai spitalelor si asociatiile medicilor de 

familie, sub coordonarea Institutiei Prefectului  judetului Cluj, a elaborat un Planul Integrat de Măsuri  

de Reorganizare a Asistenței Medicale, în condițile pandemiei COVID -19, la nivelul județului Cluj 

si care a fost aprobat de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj din cadrul Institutiei 

Prefectului judetului Cluj. 

A. ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA PRESPITALICEASCA 

 UNITATI DE PRIMIRE URGENTE 

In cele doua Unitati de primire urgente- adulti si copii - adresabilitatea pentru serviciile de 

urgenţă este crescuta, ceea ce conduce la  un volum mare de activitate. In contextul pandemiei COVID-

19 in cele 2 Unitati de Primiri Urgente au fost organizate circuite epidemiologice avizate de DSP CLUJ, 

astfel incat sa fie posibila atat evaluarea pacientilor suspecti infectati cu SARS-CoV 2 cat si a celor 

adresati pentru o patologie non-infectioasa.  

B. ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA, AMBULATORIE DE SPECIALITATE SI MEDICINA 

DE FAMILIE 

 In contextul pandemiei COVID-19 am reorganizat asistenta medicala spitaliceasca astfel incat 

aceasta sa fie asigurata atat pentru pacientii infectati cu SARS-CoV2 cat si pentru patologia acuta si 

cronica non-infectioasa. 

 In cadrul planului, au fost repartizate atributii pentru sectorul spital si care au vizat:  

 I. Planul de asistare a pacientilor neconfirmati COVID-19: 
 - obligaţia evaluării pacienților, respectând măsurile de protecţie stabilite de INSP.  
 - in suspiciunea de COVID-19 pacienții suspecți sunt internati pe zonele cu saloane tampon până 
la sosirea rezultatului testării PCR 
 - masura obligatorie de a nu se temporiza intervenția terapeutică până la sosirea rezultatului 
testării RT-PCR. 
 II. Planul  de asistare a pacienților confirmați COVID 19: 
 Unități sanitare  care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv,  reorganizate 
conform Ord. 555/2020: 

- Faza I – Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj  
- Faza II: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj partial transformat  
- Spital Suport: Spitalul Clinic de Recuperare Cluj  

Pe parcursul timpului, constatand cresterea numarului de cazuri pozitive a fost necesar sa 
redimensionam numarul de paturi atat pentru internare continua cat si pentru ATI motiv pentru care 
au fost organizate sectii COVID-19 si paturi ATI COVID-19 in urmatoarele spitale, care au functionat atat 
pentru patologia COVID-19 cat si pentru patologia NON-COVID-19: 

- Faza II: Spitalul Clinic Municipal Cluj  
- Faza II:Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj  

               -      Faza II: Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor  Cluj 
               -      Faza II: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj  
               -      Faza II: Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. Constantin Papilian" Cluj  
               -      Faza II: Spitalul Municipal Dej  
               -      Faza II: Spitalul Municipal Turda   
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 Astfel numarul de paturi COVID-19 a fost : 560 paturi internare continua COVID-19 si numarul 
de paturi ATI COVID-19 a fost: 95 paturi. 
       Numarul de paturi a fost bine gestionat si in principiu a corespuns necesitatilor. 

                III.Plan de reorganizare și preluare a pacienților cu urgențe medico-chirurgicale 
confirmati/suspecti/izolati/ carantinati 
          IV. Pentru asigurarea managementului urgențelor cotidiene: Planul de redistribuire a 
urgențelor infecțioase, altele decât COVID 19 

-  
V. Atribuţiile repartizate sectorului de prespital au fost: 

a.  de a respecta reorganizarea adresării pacientului conform redistribuirii urgenţelor de la cabinetele 
medicilor de familie, centrele de permanenţă, la unităţile sanitare desemnate în a prelua patologia 
Covid-19 si non-Covid-19  

b. de a comunica prin dispecerat sau direct din prespital spre serviciile de urgență timpul aproximativ 
de sosire pentru pacienții cu risc epidemiologic, în vederea dirijării pe traseele adecvate la nivel.  
VI. Atributiile repartizate asistentei medicale primare (medici de familie): 
- Implicarea medicilor de familie în monitorizarea si asistența medicală a pacienților confirmati 

COVID-19, conform prevederilor Ord. 1513/2020 (anexa 3) și  continuarea activității preventive - 

supravegherea sarcinii și lăuziei, nou-născutului, sugarilor, vaccinarea, etc. 

- Implicarea medicilor de familie din centrele de permanență în preluarea urgențelor cod verde, 

respectând următoarele:  

a. Triaj epidemiologic in centrul de permanenta/telefonic al pacienților cu afecțiuni acute 
respiratorii 

b. Efectuează manopere terapeutice (inclusiv cele indicate la externare) și de monitorizare de 
tip: injecții, pansamente, extras de fire de sutură, măsurare TA, ECG, administrare medicație 
etc.; 

VII. Atributiile centrelor de dializa pentru pacientii COVID-19 dializati cronic cu forme usoare 
sau moderate au fost stabilite conform reglementarilor, in tura suplimentara a centrelor de dializa 
private, iar pentru cazurile grave, hemodiafiltrare in sectiile ATI unde pacientii sunt internati. 

       VIII.A fost instituit modul de colaborare cu Unitățile Administrativ Teritoriale din județul 
Cluj, prin colaborarea comunității și a serviciilor instituționale în condițiile situației epidemiologice 
creată de epidemia cu COVID -19. Atribuțiile repartizate Unităților Administrativ Teritoriale din județul 
Cluj au fost: 

1.Asigurarea activităților gospodărești (cumpărături, deșeuri menajere) pentru cei autoizolați, 
fără aparținători; Dezvoltarea unei instrucțiuni de preluare a deșeurilor de la ușă, pe zone 
stradale de către personalul societăților de colectare a deșeurilor, cu măsuri adecvate de 
protecție (o persoană în salopetă, cu mănuși și mască) 

2.Asigurarea distribuirii de alimente pentru cei fără posibilitate de aprovizionare, conform 
legislației în vigoare 

3. Încurajare comandă de produse pe internet, cu plată on-line și livrare la domiciliu. 
4. Realizare și actualizare liste populație izolată cu patologii medicale ce se pot 

decompensa/complica: gravide, insuficiență renală cronică, diabetici, imobilizați la pat, etc. 
      XI.Informarea populatiei privind importanța limitării răspândirii infecției virale, a constituit 

o preocupare permanenta a personalului DSP Cluj, in cadrul anchetelor epidemiologice: 

- in cadrul serviciului de call-center 

- afise in locuri vizibile si accesate.  

 

 
 ASISTENŢA MEDICALĂ COMUNITARĂ  

Structura asistentei comunitare cuprinde un număr de 6 asistente comunitare şi 8 mediatoare 

sanitare.  Acestea au fost implicate in activitatile de monitorizare în principal pentru persoane fără venit 

(salar, şomaj, alocaţii, ajutor social),  fără asigurare medicală şi neînscrişi la medicii de familie, persoane 

fără certificat de identitate şi certificat de naştere, gravide, bolnavi cronici, copii, vârstnici, persoane care 

locuiesc in condiţii precare, fără venituri, implicit cu probleme de sănătate, alimentaţie, igienă, 
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informarea cu privire la masurile necesare pentru limitarea transmiterii inefctiei cu SARS CoV-

2, etc. În ansamblu, putem spune că mediatoarele sanitare şi asistentele comunitare din Judeţul Cluj au 

un rol important în comunităţile respective şi colaborează foarte bine în activitatea lor cu medicul de 

familie şi asistenţa socială din primării.  

2. ACTIVITATI ORGANIZATE LA NIVELUL DSP CLUJ  
 

 
1. TRIAJ  EPIDEMIOLOGIC IN  AEROPORTUL  “AVRAM  IANCU” CLUJ NAPOCA  

- coordonarea activitatii : programarea medicilor /curse aeriene, instruirea privind regulile 
aeroportului, circuitul pasagerilor si personalului medical, instruirea personalului privind 
echiparea si dezechiparea de echipamentele  de protectie, etc. 

- s-a procedat la triajul pasagerilor, in terminalele aeroportului  atat in timpul programului de 
lucru cat si noaptea, sambata, duminica. 

- activitati  asigurate de catre medicii institutiei si de catre personalul delegat –medicii scolari  
- personalul a fost transportat cu masina de serviciu a directiei de sanatate publica. 

 
2. TRIAJ EPIDEMIOLOGIC  PENTRU PERSOANELE CARE AU INTRAT IN TARA TERESTRU SI 

PENTRU CARE S-A STABILIT MASURA CARANTINARII 
 

 S-a realizat triajul persoanelor  care soseau in convoaie escortate de catre politie, pe judete, 

inregistrarea persoanelor din judetul Cluj, comunicarea catre Politie, ISU, a numarului persoanelor 

aferente fiecarui judet, cat si a persoanelor din judetul Cluj. Se lua legatura cu medicul reprezentant al 

DSP Cluj care era de garda in centrul de carantina activ, pt comunicarea numarului persoanelor care 

urmau sa fie trimise in carantina. 

 Numarul persoanelor care au deservit departamentul de triaj: 

 Medici medicina scolara: 23 
 Asistente medicale: 23 
 Rezident epidemiologie:6 
 Medic epidemiolog:1 
 In centrele de carantina ( 1359 persoane) s-a asigurat supravegherea de catre  medicii rezidenti 

epidemiologi care comunicau ISU si persoanei de contact din partea DSP-ului datele carantinatilor cat si 

problemele intampinate in legatura cu carantinatii. 

 
3. INSTALAREA UNEI LINII SUPLIMENTARE  CALL-CENTER  
 De la inceputul starii de urgenta numarul coplesitor de apeluri la care a raspuns personalul din 

colectivul igiena mediului, igiena alimentatiei, igiena scolara, medicina muncii, epidemiologie, a impus 

instituirea unei linii suplimentare call-center pt COVID-19 ( fix si mobil ), la DSP, unde permanent doua 

persoane, medici si asistenti au rezolvat solicitarile telefonice, in vederea informarii si consilierii  

populatiei privind masurile de sanatate publica aplicabile pe perioada starii de urgenta (atat populatia 

din Romania, din strainatate, din carantina si autoizolare la domiciliu). 

           Dupa instalarea  unui call-center unic, in cadrul ISU Cluj , medicii de la DSP  au coordonat activitatea 

acestuia, unde au activat, 28  medici de la cabinetele medicale scolare , in 2 schimburi, 7 zile pe 

săptămână ( orele 7- 15 si 15 -23 ), prin instruiri, comunicarea modificarilor legislative și prezența 

alternativă la sediul ISU Cluj pentru rezolvarea situațiilor mai deosebite. 

             Pe toata aceasta perioada, a fost instituita permanenta la linia telefonica 0264 433 645, a DSP 

Cluj, prin linia telefonica a secretariatului DSP 24 din 24 . 

 

4. GESTIONAREA BAZEI DE DATE privind situația persoanelor izolate/carantinate și a avizelor 
epidemiologice  

-Crearea unei baze de date cu persoanele care  cu completat chestionarele la trecerea punctelor de 
frontieră. 
- acutalizarea permenență, în mod manual, a bazei de date.  
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-s-au întocmit și transmis prin metode electronice (e-mail) un număr de 2881 avize epidemiologice și 

adeverințe de ieșire din izolare pentru persoanele aflate în izolare la domiciliu. Adesea a fost necesară 

confirmarea și/sau completarea datelor personale ale acestora prin apeluri telefonice. 

-actualizarea permanentă a listei persoanelor aflate în carantină instituționalizată și transmiterea 

acesteia la CJCCJ Cluj, precum și transmiterea informațiilor persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu 

sau corecturi legate de această categorie de persoane. 

-introducere a rezultatelor de laborator pozitive ale persoanelor testate în platforma corona-
forms.stsisp.ro pusă la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale. 
-raportările zilnice a datelor operative privind numărul de persoane izolate/carantinate, stocurile de 

materiale sanitare, paturile destinate pacienșilor cu COVID-19, testările RT-PCR și testările cu teste 

antigen rapide și a verificat raportările unităților sanitare din județ. 

5.MANAGEMENTUL DECESELOR PACIENTILOR INFECTATI CU NOUL CORONAVIRUS 
-transmiterea protocolului specific privind managementul in caz de deces al pacientilor infectati cu noul 
coronavirus( Ord. MS.436/2020) către primării, administratorii de cimitire și prestatorilor de servicii 
funerare și unităților spitalicești. 
- s-a instituit permanență in acord cu programul Serviciului de Stare Civila pentru avizarea 
transporturilor funerare. 
  
6. MASURI DE DEZINFECTIE/IGIENIZARE IN INSTITUTII, UNITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA, 
FURNIZORI   

- Acordarea de asistență de specialitatea primăriilor în vederea aplicarii procedurilor de curatenie si 

dezinfectie aplicate in scop preventiv : compartimentului stradal, pietelor agroalimentare, statiilor de 

transport in comun,  locurilor de joaca  pentru copii, zonelor comune de la blocurile de locuit. 

-Consiliere pentru agentii prestatori de  servicii de salubrizare , care desfasoara activitati specifice in 

judetul Cluj, referitor la frecventa manoperelor, produse utilizate in manoperele de curatenie si 

dezinfectie 

- prin cabinetele de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor din 

sectorul public și privat, cărora le-am transmis recomandările publicate de Ministerul Sănătății- Comisia 

de medicina muncii, pentru a fi aplicate diferențiat, în funcție de profilul de activitate, atât în sectorul 

privat cât și cel public și cu care am tinut legatura telefonică pentru rezolvarea situațiilor deosebite 
apărute 

- prin consilierea directă a  angajatorilor, la solicitarea acestora, cât și prin adresă scrisă, pentru 

aplicarea măsurilor de prevenție stabilite de Ministerul Sănătății și INSP: măsuri de igienă personală a 

lucrătorilor, de curățenie, de dezinfecție a suprafețelor și mâinilor, indicații privind  utilizarea biocidelor 

din Registrul national al produselor biocide  , utilizarea biocidelor strict pentru scopul pentru care au 

primit avizul Ministerului Sănătății, periodicitatea dezinfecției pentru a păstra un echilibru între 

utilizare eficintă a biocidelor și riscul de apariție a sindroamelor iritative/alergice respiratorii și 

dermatologice la lucrători, spațierea lucrătorilor la distanțe corespunzătoare unde procesul tehnologic 

o permite, spațierea lucrătorilor la distanțe corespunzătoare în timpul transportului organizat de 

angajator și în sala de mese, telemuncă acolo unde este posibil.   
-prin cosilierea telefonică sau scrisă a persoanelor fizice și juridice, privind diverse situații speciale 

apărute pe perioada pandemiei. 

7. ANCHETE EPIDEMIOLOGICE  
– efectuarea anchetelor epidemiologice la cazurile confirmate cu COVID 19  
– crearea si administrarea bazelor de date privind pacientii recoltati in vederea depistarii 

infectiei cu SARS-CoV-2, pacienti confirmati si contactii pacientilor confirmati 
 colaborarea cu alte autoritati in vederea prevenirii transmiterii infectiei COVID 19 

Colaboratori implicati in efectuarea anchetelor epidemiologice: 
- am avut si sprijinul colegilor medici epidemiologi si de laborator de la CRSP Cluj  
- crearea, completarea si gestionarea bazei de date CJ CODURI COVID 19 cu pacienti recoltati la 

nivelul unitatilor sanitare, centre de ingrijire, recoltari la domiciliul pacientilor de catre echipa 
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de laborator a DSP si de catre SAJ – ambulanta, recoltari efectuate de Institutul de Medicina 
Legala  

- verificarea rezultatelor de laborator cu testarile prin RT-PCR pentru SARS-CoV-2 cu 
identificarea cazurilor noi de infectie.  

o Inregistrarea rezultatelor pozitive in baza de date si completarea paginii dedicate 
cazurilor pozitive – cazuri din judetul Cluj si cazuri din alte judete 
diagnosticate/internate in judetul Cluj.  

o Transmiterea datelor minimale ale cazurilor pozitive sau ale clusterelor identificate la 
CNSCBT. 

o Pentru cazurile pozitive aflate la domiciliu – anuntarea rezultatelor si informarea 
pacientilor privind obligativitatea internarii, verificarea locurilor libere din unitatile 
sanitare dedicate cazurilor cu COVID 19, stabilirea unitatii sanitare pentru internare, 
anuntarea pacientului si apelarea la 112 pentru asigurarea transportului pacientilor 
de la domiciliu la unitatea sanitara stabilita. 

- demararea anchetei epidemiologice la cazurile depistate pozitiv: depistarea contactilor 
directi, stabilirea datei ultimului contact si a perioadei de izolare, informarea contactilor 
despre obligativitatea izolarii la domiciliu, consilierea contactilor referitor la infectia COVID 
19 – manifestari, mod de prevenire, atitudine in cazul aparitiei simptomelor, informarea 
privind modalitatea de obtinere a concediului de izolare – in colaborare cu medicii de familie. 
Dupa depistarea contactilor – completarea bazei de date MACHETA NOMINALA COVID – 
transmiterea prin e-mail la ISU Cluj a datelor contactilor in vederea verificarii respectarii 
masurii de izolare de catre acestia. 

- in functie de rezultatele anchetei epidemiologice – stabilirea de masuri suplimentare in 
vederea prevenirii transmiterii infectiei cu SARS-CoV-2 – in colaborare cu primariile, Politia, 
unitati de productie/firme/unitati angajatoare, unitati sanitare, centre de ingrijire – 
intocmirea de informari, adrese privind masurile ce se impun, gestionarea unor situatii 
speciale generate de impunerea izolarii la domiciliu (ex. copii care au fost despartiti de parinti, 
animale aflate in ingrijire situate in alte locatii decat domiciliul celor izolati, neputinta 
procurarii hranei sau a altor lucruri de stricta necesitate a persoanelor izolate). 

- intocmirea anchetelor epidemiologice descriptive ale cazurilor/clusterelor depistate. 
- introducerea Fisei de supraveghere a cazului confirmat cu COVID 19 in baza de date online a 

CNSCBT. 
- colaborarea si transmiterea de informatii la DSP-uri din alte judete pentru cazurile pozitive cu 

COVID 19 din alte judete sau care au calatorit in alte judete. 
- analiza datelor legat de cazurile confirmate – crearea in baza de date CJ CODURI COVID 19 a 

analizei privind trend-ul zilnic al infectiilor COVID 19, repartitia pe grupe de varsta, pe 
localitati, analiza situatiei infectiilor la personalul medical pe categorii si pe unitatea sanitara 
de provenienta, situatia numerica a clusterelor. 

- in relatia cu colaboratorii implicati in efectuarea anchetelor epidemilogice:  
o instruirea privid modalitatea de lucru, activitatile desfasurate, si actualizarea 

permanenta a informatiilor nou aparute odata cu schimbarea Metodologiei de 
supraveghere a infectie COVID 19 a CNSCBT 

o distribuirea cazurilor in vederea efectuarii anchetelor epidemiologice, completarii 
machetei cu contacti a Fisei de supraveghere, asigurare de suport in desfasurarea 
anchetelor epidemiologice. 

- In relatia cu alte departamente ale DSP Cluj: 
o Laboratorul de analize medicale – echipa de recoltare a cazurilor suspecte/contacti – 

stabilirea contactilor sau a suspectilor izolati la domiciliu care necesita recoltarea 
pentru infectia COVID 19 si transmiterea datelor catre Laborator. 

o Echipa Servicilului de Permanenta la telefonul DSP – schimb permanent de informatii 
referitoare la anchetele epidemiologice. 

- In relatia cu conducerea DSP – informare telefonica zilnica legat de situatia epidemiologica. 
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8. ACTIVITATEA DE COORDONARE TESTARE A INFECTIEI SARS CoV-2  
- Coordonarea organizarii activitatii de testare a Centrelor de testare aprobate de MS  

( 9 centre de testare )  

- repartizarea spitalelor din judetul Cluj la Centrele de testare  
- verificarea zilnica a raportărilor realizate în platforma alerte.ms.ro de către laboratoare  
- Intocmirea adreselor de informare catre centrele rezidentiale cu privire la managementul  

probelor recoltate si obligatiile acestora 

 
9.Recoltarea si transportul probelor pentru testare SARS CoV-2 

Personalul Laboratorului  Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica  din cadrul DSP Cluj a fost si 
este  implicat direct in activitati de combatere  a  infectiei cu SARS-CoV-2 prin recoltarea si transportul 
probelor de exudat nazal si faringian de la persoane carantinate, izolate la domiciliu si cazuri suspecte. 
Aceasta activitate de  recoltare si transport probe de exudat nazal si faringian implica urmatoarele 
actiuni:  

a) Completarea machete cu datele persoanei pentru generarea codului de caz 
b) Completarera formularului de insotire proba 
c) Recoltarea probei de exudat nazal si faringian 
d) Transportul probelor de exudat nazal si faringian la laboratorul desemnat  
e) Decontaminarea  si eliminarea deseurilor infectioase rezultate din activitatea de recoltare probe  
f) Anuntarea rezultatului analizei  de detectie  SARS-CoV-2 prin RT-PCR  
g) Transportul personalului implicat s-a facut cu masinile de serviciu ale institutiei 

 

10.Distribuție de echipamente de protecție medicale și materiale de dezinfecție 
- recepționarea de la CJCCI a echipamentelor de protecție medicală (măști, viziere, halate. Costume 

impermeabile, mănuși, bonete, cizme, etc.) pentru distribuirea la unitățile sanitare 

- stabilirea necesarului de echipamente pe unități sanitare și distribuirea cître acestea pe bază de 

procese-verbal de predare-primire. 

- monitorizarea zilnică a stocurilor și necesarului de echipamente și materiale de dezinfecție la nivelul 

spitalelor. 
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DEPARTAMENTUL DE SUPRAVEGHERE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

COMPARTIMENTUL DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE 
COLECTIV SUPRAVEGHERE BOLI TRANSMISIBILE PRIORITARE TBC, HIV, ITS SI STATISTICĂ BOLI 

TRANSMISIBILE 
 

I.2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile 

Obiectivul stabilit, respectiv,  depistarea precoce a îmbolnăvirilor prin boli transmisibile cu potenţial 
de răspândire rapidă în populaţie  în vederea implementării măsurilor de limitare a  răspândirii 
acestora a fost indeplinit.  

Activităţi derulate: 
Supravegherea, prevenirea si combaterea infectiei COVID 19: 

- Au fost diagnosticate 30.054 cazuri de infectie COVID 19, din care 27.390 cazuri cu 
domiciliu in judetul Cluj. S-au inregistrat 325 decese la cazurile confirmate cu COVID 19. 

- La cazurile de infectie COVID 19 au fost efectuate anchetele epidemiologice in vederea 
depistarii contactilor, cu izolarea/carantinarea acestora si testarea cu RT-PCR a cazurilor 
contacti directi – in absenta sau prezenta simptomatologiei, conform Metodologiei de 
supraveghere COVID 19, elaborate de catre CNSCBT, in functie de fiecare actualizare a 
definitiei de caz a infectiei COVID 19, a definitiei de caz a contactilor apropiati  si a criteriilor de 
prioritizare a testarilor. 

- Au fost recoltate la domiciliu de catre echipa DSP Cluj din Laboratorul de analize 
medicale un numar de 2305 de contacti apropiati ai cazurilor confirmate cu COVID 19. 

- Au fost efectuate 27.390 de anchete epidemiologice la cazurile cu domiciliu in judetul 
Cluj, pentru cazurile cu domiciliu in alt judet au fost transmise datele catre judetele de 
apartenenta a cazurilor. 

- Au fost luate masuri de carantinare a contactilor directi ai cazurilor confirmate, emitandu-se 
37.080 decizii de carantinare. 

- Au fost inregistrate 491 focare de infectie COVID 19 din care:  
focare CR (centre rezidentiale copii si varstnici) = 85  
focare unitati MS( medico sanitare) =30 
focare EDU (unit invatamant) = 2 
focare IND (industriale si productie) =39  
focare PROD (productie)=8 
focare INS (institutii publice) =23 
focare familiale=214 
alte focare= 131 

 Activitatea de supraveghere epidemiologica s-a efectuat cu o echipa formata din angajatii 
Serviciului de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile al DSP Cluj, dar pentru ca 
personalul nu a fost suficient in contextul epidemiologic al judetului Cluj, activitatea a fost 
sustinuta si de catre personalul din cadrul celorlalte departamente ale DSP Cluj, voluntari 
(medici rezidenti, studenti la UMF Cluj, voluntari ONG, MAPN), medici de medicina scolara 
detasati, astfel incat s-a reusit sa se ia cu celeritate masuri de supraveghere si control prin 
efectuarea anchetei epidemiologice in primele 24 de ore de la depistare si emiterea deciziilor de 
izolare a cazurilor confirmate si a deciziilor de carantinare a contactilor directi a acestora.  
 Datele privind cazurile izolate si carantinate au fost transmise catre CJCCI in vederea urmaririi 
respectarii masurilor impuse si catre medicii de familie a acestora pentru supravegherea clinica a 
pacientilor si contactilor. 
 In perioada starii de urgenta si ulterior pe perioada starii de alerta s-a impus instituirea 
unei linii suplimentare call-center pt COVID-19 ( fix si mobil ), la DSP, unde permanent doua 
persoane, medici si asistenti dintre angajatii colectivelor de igiena mediului, igiena alimentatiei, 
igiena scolara, medicina muncii, epidemiologie si inspectie au rezolvat solicitarile telefonice, in 
vederea informarii si consilierii  populatiei privind masurile de sanatate publica aplicabile pe 
perioada starii de urgenta si a starii de alerta.  
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  Linia telefonica a DSP Cluj, 24 din 24 ore, a fost utilizata pentru consiliere telefonica in 
vederea aplicarii legislației sanitare , a rezolvării unor situații epidemiologice deosebite sau 
consilierea telefonică a persoanelor izolate/carantinate privind conduita în perioada izolării, la 
ieșire din izolare, modalități de obținere a concediului medical cu cod de carantină. 
    Personalul propriu al DSP Cluj a participat la informarea și formarea echipelor de voluntari 
din  call-center format în  cadrul ISU Cluj și MAPN Cluj, conform protocoalelor,  prin instruiri, 
comunicarea modificarilor legislative și prezența alternativă la sediul ISU Cluj și MAPN pentru 
rezolvarea situațiilor mai deosebite. 
     S-a creat o baza de date, pentru chestionare de localizare pe teritoriul Romaniei de la 
aeroport, vama si selectia chestionarelor pe judete și au fost consiliate telefonic persoanele 
izolate/carantinate privind conduita în perioada izolării, la ieșire din izolare, modalități de 
obținere a concediului medical cu cod de carantină, etc. 
    S-a colaborat cu restul instituțiilor statului : Politia – pentru situațiile conflictuale, părăsirea 
domiciliului de izolare, Servicii de protecție socială pentru   persoanele aflate în dificultate, spitale. 
 
 În afara infectiei COVID 19, in cursul anului 2020, au fost anchetate 603 suspiciuni de boli 
transmisibile. Au fost raportate un număr de 541 boli transmisibile pe baza fişei unice de raportare  
( conform raportului privind bolile infecţioase şi parazitare). 
 Au fost declarate un numar de 39420 de infectii acute de cai respiratorii superioare si 8496 de 
infectii de cai respiratorii inferioare . 
 Pneumonii virale s-au declarat un numar de 7346 cazuri. 
              În cadrul programului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile au fost raportate    
4851  imbolnăviri din care cele mai frecvente sunt: BDA – 1726; Varicela – 538; Conjunctivitavirala- 
640 Angina streptococica – 254 Campilobacterioza – 55 Salmoneloza – 35 Rujeola – 134 Hepatita 
virala A – 44 Gripa – 845 Boala Lyme – 166 
   In cursul anului 2020  pe raza judetului Cluj  au evoluat urmatoarele 9 focare rujeola.   

 Au fost achiziţionate medicamentele, dezinfectanţii, vaccinurile si materialele necesare  pentru 
intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc epidemiologic, pentru 
reîntregirea rezervei antiepidemice;  
 În cadrul sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid au fost raportate :  1 suspiciune infectie cu 
E Coli ( EHEC), 1 caz suspiciune West Nile, 1 caz de Legioneloza, 1 caz Listerioza, 1 caz Botulism, 1 caz 
Denga. 
 Există o permanentă colaborare interjudeţeană în probleme de epidemiologie. În anul 2020 au  
fost anchetaţi  pacienţi din alte judeţe, pacienţi internaţi în Sectii de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca şi 
raportaţi la DSP – urile de pe raza judeţelor de domiciliu a pacienţilor. 
 
ACTIVITATEA DE TRIAJ EPIDEMIOLOGIC ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 

Activitatea de triaj epidemiologic a pasagerilor sosiți din țările cu risc epidemiologic ridicat a 
început în data de 23.02.2020 și s-a desfășurat în mod continuu 7 zile din 7, 24h din 24h până în 
prezent în temeiul Legii nr. 136/2020 - privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în 
situaţii de risc epidemiologic şi biologic art.3 lit a; art.7 alin.1 lit a, alin.3; art.17 coroborat cu Ordinul MS 
nr.1309/2020, art.2 lit b și Anexă 1 precum și a Hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de 
Urgență aflate în vigoare. 

În această activitate a fost implicat personal din cadrul DSP Cluj, personal medical școlar de la 
școliile din Cluj-Napoca pe perioada desfășurării online a cursurilor și medici rezidenți delegați/aflați în 
stagiul de pregătire practică în cadrul DSP Cluj. 

Activitatea de bază a triajului a constat în întocmirea și eliberarea deciziilor de carantinare 
pentru fiecare pasager sosit dintr-o țară/zonă cu risc epidemiologic ridicat, analizarea și aplicarea 
excepțiilor de la măsură de carantină pentru cei eligibili în baza documentelor doveditoare prezentate 
la intrarea în țară, informarea și îndrumarea pasagerilor în legătură cu derogarea de la măsură de 
carantinare pe motive bine întemeiate și conform legislației în vigoare către comisia din DSP Cluj ce 
răspunde de această activitate. 
În cursul anului 2020 s-au eliberat aproximativ 30.000 decizii de carantinare individuale. Fiecare 
pasager a primit o copie a deciziei de carantinare la plecarea din aeroport iar decizia în original a fost 
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scanată și trimisă în format electronic la CJCCI Cluj în vederea verificării respectării de către persoana 
în cauza a carantinarii la adresa declarată. Deciziile în format original s-au arhivat corespunzător la 
DSP Cluj 

 

COMPARTIMENTUL EVALUARE A FACTORILOR DE RISC DIN MEDIU DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ 

 

COLECTIV IGIENA ALIMENTULUI 

În conformitate cu prevederile Ord. M.S. 1030/2009, cu completările și modificările 
ulterioare, s-au evaluat 370 dosare ale unităților cu profil alimentar în vederea eliberării 
notificării de certificare de sănătate publică a conformității și/sau autorizației sanitare de 
funcționare din care s-au eliberat: 321 Notificari de certificare de sănătate publică a 
conformitatii și 2 Autorizații Sanitare de Funcţionare în baza referatului de evaluare, 2 
notificări au fost respinse și 45 notificări temporizate, la solicitarea agenţilor economici. Au mai 
fost evaluate și 102 dosare de notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică a 
conformităţii, transmise către  Compartimentul Avize/ Autorizări.  

În cadrul programului de sănătate: P.N. II, Domeniul privind protejarea sănătăţii 
publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari și de 
nutriţie, au fost implementate și derulate activităţile la nivel judeţean, conform planului de 
activitate profesională stabilit pentru anul 2020, după cum urmează :  

a. Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei:  

S-au investigat un număr de 10 de subiecţi pentru care s-au completat fişe de anchetă 
cu datele antropometrice, chestionare privind consumul alimentar individual prin evaluarea 
dietei persoanei pe 24 ore și evaluarea stilului de viață: activitate fizică, fumat, consum de 
alcool, consum de suplimente alimentare, în vederea protejării populaţiei împotriva efectelor 
datorate consumului alimentar neadecvat (supra sau subalimentaţie). Centralizarea datelor s-
a trimis la Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj la data de 17.12.2020 pentru interpretare 
și întocmirea sintezei naționale.  

b. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare:  

S-au derulat activități de catalogare a 15 suplimente alimentare în funcție de categoria 
de ingrediente din compoziţie – vitamine și/sau minerale; vitamine și/sau minerale cu alte 
substanţe (ex. diverse extracte de plante, produse ale stupului, coenzima Q10, licopen, ş.a.m.d.); 
alte substanţe cu rol fiziologic sau nutriţional (ex. diverse extracte de plante, licopen, Q10, 
carnitină, aminoacizi, etc.). Tabelele centralizatoare pe semestrul I 2020 s-au întocmit și 
raportat la Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara. 

În semestrul II 2020 s-au prelevat 2 probe de suplimente alimentare care s-au trimis 
Centrului Regional de Sănătate Publică Timișoara pentru determinări toxicologice (Pb, Cd), 
conform metodologiei și 2 probe suplimente alimentare pentru determinarea sulfiților care au 
fost trimise la Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureș. Rezultatele se încadrează în 
limitele admisibile pentru toţi parametrii, motiv pentru care nu s-au inițiat acțiuni corective 
pentru nici un produs. Finalizarea sintezei și raportarea ei la Centrul Regional de Sănătate 
Publică Timişoara s-a facut la data de 14.12.2020.  

c. Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale și alte substanţe:  

În cursul semestrului I s-au derulat activităţi de catalogare a 14 alimente cu adaos de 
vitamine, minerale sau alte substanţe (ex. cereale, sucuri, produse lactate, băuturi energizante, 
bomboane, batoane energizante), în vederea respectării etichetării corecte a alimentelor și a 
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informării corecte a consumatorilor. La verificarea pe site-ul Ministerului Sănătății dacă cele 14 
alimente identificate cu adaos de vitamine, minerale și alte substanțe și catalogate sunt 
notificate, s-a constatat ca toate alimentele cu adaos sunt conforme, motiv pentru care nu s-au 
inițiat acțiuni corective pentru nici un produs. 

In cursul semestrului II s-a recoltat o de probă de suc- băutură necarbogazoasă, în 
vederea determinării concentrației de vitamina C. Aceasta a fost trimisă la Centrul Regional de 
Sănătate Publică Cluj. 

d. Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecții alimentare (TIA) din România  

În cursul anului 2020 nu s-au înregistrat cazuri de TIA.  

e. Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman 

S-au recoltat 60 probe de sare iodată: 40 probe sare iodată din Salina Ocna Dej și 20 probe 
sare iodată din unități de desfacere. Acestea s-au analizat la Direcția de Sănătate Publică jud. 
Cluj pentru analiza conținutului de iodat de potasiu, conform metodologiei. Rezultatele pentru 
53  probe de sare iodată sunt conforme, iar 7 probe sunt neconforme (probe provenite din 
unități de desfacere), respectiv, s-au constat atat în depășiri ale iodului total exprimat în iodat 
de potasiu (2 probe) cât și în constatarea unor valori mai mici decât cele prevazute de legislația 
în vigoare (5 probe). Unităților de desfacere li s-a recomandat retragerea de la desfacere a 
loturilor de sare iodată neconformă, informarea producătorului asupra neconformităților 
constatate și analizarea contraprobelor de sare iodată.  

Rezultatele s-au centralizat și comunicat INSP- CNMRMC București la data de 
01.01.2020, în vederea elaborarii raportului anual național. 

f. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiații  

  S-au verificat prin sondaj, categoriile alimentare permise a fi iradiate conform 
legislaţiei europene şi naţionale în vigoare (condimente, ingrediente vegetale uscate), precum 
şi verificarea unor suplimente alimentare vegetale (care pot conţine în compoziţie, ingrediente 
din cele enumerate anterior), produse preambalate, provenite din import, în special din state 
membre UE, verificarea prezenţei pe etichetele acestora a menţiunii tratamentului de iradiere: 
“iradiat” sau “tratat cu radiaţii ionizante” fie a întregului produs fie a ingredientului respectiv. 
Astfel s-au înregistrat 11 unități de desfacere și 241 produse alimentare (103 ceaiuri, 
119 condimente, 19 fructe uscate), activitate prevazută ca primă etapă în cadrul acestui 
subprogram.  

A doua etapă, constând în prelevarea a 2 probe de alimente posibil iradiate s-a 
desfășurat în cursul trim. IV 2020. Probele s-au trimis Institutului de Igienă și Sănătate Publică 
Veterinară București pentru detecția iradierii prin fotoluminescență. Rezultatele pentru cele 2 
probe sunt conforme. Centralizarea datelor s-a transmis INSP București, conform metodologiei, 
in data de 07.10.2020.   

g. Prestaţii și servicii de sănătate publică în domeniul sănătăţii în relaţie cu 
alimentul  

S-au interpretat rezultatele analizelor efectuate de Laboratorul de Microbiologie pentru 
112 probe produse alimentare, din care 1 probă neconformă,  111 probe fiind corespunzătoare. 

În vederea verificării calității apei potabile, s-au recoltat 6 probe apă din rețeaua publică 
a unei unități de producție băuturi alcoolice. S-au analizat și 9 teste de sanitatie. Toate probele 
au fost corespunzătoare din punct de vedere igienico-sanitar. 
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COLECTIV IGIENA MEDIULUI ȘI COLECTIV PROGRAME ÎN RELAȚIE CU MEDIUL ȘI STATISTICĂ 

 În vederea monitorizării calităţii apei produse, distribuite, respectiv utilizate în scop potabil s-

au întocmit 5 contracte de prestări servicii cu: 

• producătorii de apă – 4 contracte; 

• alte unități – 1 contract. 

 S-au interpretat buletinele de analiză pentru: 

• 947 probe apă potabilă(apă rețea, apa de fântână, izvor captat); 

• 56 probe apă îmbuteliată; 

• 68 probe apă bazine de înot. 

 În cadrul programelor de sănătate: P.N. II, Domeniul 1: Protejarea sănătăţii şi prevenirea 

îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă, s-a asigurat implementarea şi derularea 

acțiunilor la nivel judeţean, conform planului de activitate profesională stabilit pentru anul 2020, după 

cum urmează: 

 a) Protejarea sănătății publice în relație cu igiena apei 

 1. Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în zonele de aprovizionare mari 

 Monitorizarea şi evaluarea calităţii apei potabile din judeţul Cluj s-a concretizat, conform 

metodologiei elaborate de I.N.S.P.București - C.N.M.R.M.C., prin prelevarea şi analizarea unui număr 

de 211 probe apă din sistemele centralizate de alimentare cu apă. La probele prelevate şi analizate 

s-au înregistrat: 

• 44 neconformități pentru parametrul clor rezidual liber din care: 

- 20 probe din reţeaua de distribuţie Cluj 

- 12 probe din reţeaua de distribuţie Gherla 

- 5 probe din rețeaua de distribuție Dej  

- 4 probe neconforme din rețeaua de distribuție Huedin 

- 1 probă neconformă din rețeaua de distribuție Turda  

- 2 probe din rețeaua de distribuție Câmpia Turzii  

• 1 neconformitate pentru parametrul microbiologic Bacterii coliforme. 

• 1 neconformitate pentru parametrul Fier. 

 Producătorii de apă au fost notificați cu privire la necesitatea luării măsurilor de urgenţă 

pentru protejarea sănătăţii populaţiei: creșterea dozei de clor administrată apei, curăţarea 

şi/sau dezinfectarea componentelor contaminate în vederea conformării la prevederile Legii 

458/2002 R1. Direcția de Sănătate Publică a efectuat monitorizarea suplimentară pentru fiecare 

parametru neconform până la eliminarea acestor neconformități.  

 Nu au fost înregistrate epidemii cu implicarea factorului hidric. 

 

 2. Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau 

decât apele de izvor 

 S-a concretizat prin prelevarea a 12 probe apă de la producătorul de apă îmbuteliată de pe 
teritoriul judeţului Cluj. Toate probele au fost conforme cu prevederile legii apei ﴾458-2002 republicată).  

 În trim. III în vederea realizării Obiectivului II - Efectuarea unui control de calitate în vederea 

depistării unei posibile contaminări prin determinarea concentraţiei de metale din sortimentele 

îmbuteliate, au fost prelevate de reprezentanții DSP Cluj și analizate în laboratorul Centrului Regional 

de Sănătate Publică Târgu Mureș, 2 probe de apă de masă de la producătorul de apă de masă din județ 

SC Quantal Prima SRL.  S-a efectuat analiza a 11 metale - As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Se – din 

fiecare sortiment de apă îmbuteliată. Toate probele au fost conforme cu prevederile Legii 458/2002 R1. 

 Datele privind monitorizarea apelor potabile îmbuteliate din cadrul  Obiectivului  I – Evaluarea 

implementării legislaţiei în domeniul apelor potabile îmbuteliate au fost trimise Centrului Regional de 

Sănătate Publică Târgu Mureș, care coordonează sinteza națională. 

 Nu s-au înregistrat boli legate de apa îmbuteliată. 
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 3. Supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de 

aprovizionare mici 

 În conformitate cu prevederile Legii 458/ 2002 R1, au fost analizate 77 probe de apă 

provenite din sistemele mici de aprovizionare cu apă, la care s-au înregistrat  un număr de 36 de 

probe neconforme, din acestea 80% reprezentând neconformităţi pentru parametrii 

microbiologici şi 20% neconformităţi pentru parametrii fizico-chimici. Ca acțiuni urgente de 

prevenție, s-a transmis primăriilor sarcina de a informa populaţia asupra interzicerii folosirii apei, 

recomandarea de fierbere a apei înainte de a fi folosită sau limitarea temporară a consumului pană la 

eliminarea neconformităţilor constatate și asigurarea unei surse alternative de aprovizionare cu apă 

potabilă (apă îmbuteliată). Pe termen mediu și lung s-au impus măsuri de eliminare și înlocuire a sursei, 

îmbunătățirea  sau schimbarea metodelor de tratare și înlocuirea, deconectarea sau repararea părților 

din sistemul de distribuție defecte și curățarea și dezinfecția componentelor contaminate. 

 În cadrul activității din cadrul PN II, Supravegherea calității apei potabile distribuite în 

sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici s-au desfășurat: 

 • În vederea evidenţierii elementelor comune şi particularităţilor distinctive ale prezenţei 

Legionella pneumophila în apa potabilă distribuită în sistem centralizat în scopul conturării teritoriilor 

şi a colectivităţilor cu risc crescut, a fost determinată prezenţa Legionella pneumophila în două sisteme 

de aprovizionare cu apă potabilă, situate în comunităţi rurale, prin prelevarea a 4 probe de apă (o probă 

inițială, respectiv, o probă finală). În probele analizate la CRSP Timișoara, nu a fost detectată prezența 

Legionella pneumophila. 

• O campanie de prelevare pentru realizarea screeningului calităţii apei potabile distribuite în 

sistem centralizat în localităţile cu o populaţie mai mică sau egală cu 5.000 de locuitori, pentru 

parametrii chimici, conform planificării Centrului Regional de Sănătate Publică Cluj: 5 probe au fost 

prelevate pentru determinarea pesticidelor cu acțiune perturbatoare endocrină şi 10 probe pentru 

determinarea parametrilor mangan, fier, seleniu şi stibiu. Toate probele au fost conforme cu prevederile 

Legii 458/2002 R1. 

  

 4. Supravegherea calităţii apei de fântână şi a apei arteziene de utilizare publică 

 În cadrul activităţii de supraveghere a calităţii apei de fântână şi a apei arteziene de utilizare 

publică au fost prelevate 12 probe de apă din fântâni publice şi izvoare: 1 probă de apă arteziană Cluj 

Napoca, 4 probe de apa comuna Feleacu, 4 probe comuna Tureni, 1 probă comuna Vultureni, 1 probă 

comuna Așchileu, 1 probă comuna Jichișu de Jos. Sursele de apă au fost selectate conform criteriilor 

stabilite de CRSP Iaşi. 

 Din totalul surselor analizate 10 probe au fost neconforme pentru parametrii microbiologici şi 

3 probe au fost neconforme pentru parametrii chimici. A fost depășită concentrația maximă admisă în 

cazul unei surse pentru parametrul nitraţi, unei surse pentru parametrul amoniu și a trei surse pentru 

parametru fier. 

 În această situaţie primăriile fiind notificate asupra măsurii urgente de interzicere a consumului, 

populaţia fiind avertizată prin afişarea la loc vizibil a înscrisurior „apa nu este bună de băut”.  

 În localităţile cu neconformităţi pentru parametrul nitraţi nu s-au înregistrat cazuri de 
methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de fântână. 

 

 b)  Protejarea sănătății publice în relație cu expunerea la contaminați chimici 

 1. Monitorizarea intoxicaţiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, 

ciuperci sau alte produse care nu se încadrează în categoria produselor chimice; 

 Au fost investigate și înregistrate 40 cazuri de intoxicaţii acute cu monoxid de carbon, 

băuturi alcoolice, substanţe de abuz, medicamente, la pacienţi prezentaţi în serviciile de urgenţă (UPU, 

CPU) şi s-au completat fişele de declarare, care au fost transmise Centrului Regional de  Sănătate Publică 

Iaşi, care gestionează baza de date cu privire la informațiile primite, centralizează numărul total de 

intoxicații și numărul de decese și elaborează sinteza naţională. 
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 c) Protejarea sănătății publice în relație cu igiena habitatului uman 

 1. Monitorizarea sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală 

 În conformitate cu Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a  Metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza națională de date a deșeurilor rezultate din activități medicale, Direcția de Sănătate Publică Cluj a 

centralizat datele la nivel județean, primite de la unitățile sanitare cu paturi și a transmis situația către 

Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj.  

 În urma prelucrării datelor raportate, s-a evidențiat că toate unitățile sanitare publice și 

private au raportat că realizează separarea și colectarea pe categorii a deșeurilor generate. 

Unitățile sanitare utilizeaza recipientele de colectare specifice categoriilor de deșeuri medicale.  

 Unitățile sanitare dețin spații de stocare temporară a deșeurilor generate.  

 Toate unitățile sanitare dețin contracte cu operatori economici autorizați pentru eliminarea 

deșeurilor periculoase și cu firme de salubritate pentru deșeurile nepericuloase. 

 

 d) Monitorizarea intoxicatiilor acute la populația generală, generate de utilizarea 

produselor chimice cu identificarea factorilor determinanți, în vederea implementării măsurilor de 

prevenție și control și  supravegherea stării de sănătate a populației expusă la pesticidele agricole. 

 Au fost înregistrate și cercetate 6 cazuri de intoxicație neprofesională cu produse chimice la 

pacienți prezentaţi în serviciile de urgenţă (UPU, CPU), pentru care s-au completat fișele de 

declarare ale intoxicației acute neprofesionale cu produse chimice și au fost raportate în 

registrul ReTox. 

 În urma colectării datelor în ReTox se urmărește: 

• Reducerea riscului acut de intoxicație la populația generală, în special la grupele 

de vârsta vulnerabile prin aplicarea unor măsuri adecvate de management.  

• Identificarea zonelor pentru care se impun măsuri de monitorizare a factorilor 

de mediu și a stării de sănătate a populației și de utilizare durabilă 

S-au întocmit documentațiile de specialitate pentru eliberarea actelor de reglementare 

sanitară:   

 1714 Notificări de asistenţă de specialitate în sănătate publică  
 402 Negaţii – Notificări pentru activităţile care nu fac obiectul evaluării 

condiţiilor de igienă,  
 33 Autorizaţii Sanitare de Funcționare în baza referatului de evaluare, 
 26 Vize anuale  
 15 Autorizaţii Sanitare de Funcționare în baza declarației pe proprie 

raspundere 
 239 Notificări de certificare a conformităţii, în vederea certificării 

conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică pentru diverse 
obiective, la solicitarea agenţilor economici.  

 106 Avize de deshumare/reinhumare/transport mortuar 
S-a instituit raportarea în format electronic de către spitale a deceselor persoanelor 

confirmate, suspecte sau potențiale cu COVID-19, pentru crearea unei baze de date în 

conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 436/2020. 

De asemenea, s-a difuzat către toate primăriile si administratorii cimitirelor, 

protocolului specific privind managementul in caz de deces al pacientilor infectati cu 

noul coronavirus( Ord. MS.436/2020) care cuprinde măsurile ce se impun a fi luate 

pentru combaterea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 în astfel de situații.  

Totodată, au fost informati si toți prestatorii de servicii funerare care solicita 

avize de  transport funerar pe distante de peste 30 km, privind măsurile recomandate 
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pentru manipularea persoanelor cu COVID-19 decedate. Pentru sprijinul acestora a fost 

instituita o linie de permanență in acord cu programul Serviciului de Stare Civila. 

S-a oferit asistență de specialitate pentru primării in vederea aplicarii procedurilor de 

curatenie si dezinfectie aplicate in scop preventiv  în cazul compartimentului stradal, pietelor 

agroalimentare, statiilor de transport in comun,  locurilor de joaca  pentru copii, zonelor 

comune de la blocurile de locuit.  De asemenea, s-a oferit consiliere agentilor prestatori de  

servicii de salubrizare care desfasoara activitati specifice in judetul Cluj. 
 

 

COLECTIV IGIENA COLECTIVITĂȚILOR DE COPII/TINERET  
S-au efectuat următoarele activități de supraveghere a stării de sănătate desfașurate în colectivități de 
copii și tineri: 
Obiectiv specific 1.  
 1.1.Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică și a stării de sănătate pe baza  examenelor 
medicale de bilanț la copiii si tinerii din colectivitățile școlare , din mediul urban si rural : 
 In anul scolar 2019-2020-au fost examinati  16.536 elevi iar morbiditatea obținută la 
examenul  medical de bilanț  a fost de  48,38%. 
 Din evaluarea datelor raportate rezultă ca  principalele afecțiuni cronice întâlnite  releva faptul 
că pe primele locuri  se situează, viciile de refractie cu un procent de 14,78% sechelele de 
rahitism -9,17%, deformari castigate ale coloanei vertebrale -9,2%,deformări câștigate ale 
membrelor- 8,37%,obezitate neendocrina – 6,33%,tulburari de adaptare scolara -2%. 
 1.2. Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizare in colectivitati de copii și tineri:   
 Procentul afecțiunilor luate în dispensarizare este de 30,60% si cele mai frecvente boli 
dispensarizate sunt viciile de refractie cu un procent de 18,10%,viciile de postura 15,64%, tulburările  
nevrotice , de comportament și adaptare școlară -2%, obezitate neendocrina-1,89,tulburari de adaptare 
scolara -0,89%. 
 Recomandările  referitoare la copiii depistați cu afecțiuni cronice și dispensarizați vizeaza  
evitarea factorilor favorizanți :iluminatul insuficient  din salile de clasa, folosirea excesiva a mijloacelor 
electronice,suprasolicitarea scolara, mobilierul școlar necorespunzător vârstei și taliei copiilor , 
sedentarismul, alimentatia deficitara,fapt constatat prin anchetele alimentare desfasurate in 
colectivitati de copii ,impreuna cu chestionarele de depistare a unor factori de risc pentru sanatate 
 S-au impus masuri de corectare a factorilor favorizanti prin: utilizarea corectă a iluminatului 
natural și artificial ,achizitionarea de mobilier adecvat varstei si taliei copiilor, insusirea notiunilor si 
mentinerea unei pozitii corecte in banca, educație pentru promovarea unui comportament alimentar 
sănătos,dispensarizare,gimnastică medicală si sport, educație cu elevii și cadrele didactice pentru 
realizarea unui mediu școlar pozitiv ,dispensarizare cu medicul psihiatru în colaborare cu psihologii 
școlari 
 1.3.  Supravegherea stării de sănătate a copiilor și adolescenților din colectivități prin 
efectuarea triajului epidemiologic după vacanțele școlare:  Triajului epidemiologic după fiecare 
vacanță școlară indica o incidenta crescuta in randul anginelor acute, 395 (0,28%),pediculoza – 339 
(0,24%), alte boli infecțioase -în special virozele respiratorii – 228 (0,16% )  
  Masurile igienico-sanitare impuse sunt  izolarea copiilor cu boli infecțioase și reintrarea în 
colectivitate doar cu avizul epidemiologic. 
 Recomandări:respectarea pauzelor cu aerisirea sălilor de clasă pentru reducerea 
aeromicroflorei,curățenie și dezinfecție curentă, acțiuni de  educație pentru sănătate privind igiena 
individuală și colectivă .  
   Obiectivul  specific 2  Îmbunătățirea  condițiilor igienico-sanitare din instituțiile de 
învățământ și influența lor asupra stării de sănătate a copiilor și tinerilor 
 2.1 Avizarea si Autorizarea sanitară a colectivităților de copii si tineri  
  Conform Ord.M.S. nr.1030 / 2009 , Ord.MS.251/2012 și a procedurii operaționale.   
  S-au solicitat  39 notificări de asistență de sănătate publică pentru proiecte de amplasare, 
construcție, amenajare, modernizare pentru obiective de învățământ, s-au eliberat 37 ,iar, 2  sunt 
repinse pentru nerespectarea cerintelor impuse 
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 Am evaluat dosarele de solicitare a aurtorizației sanitare pentru 155 obiective   din care 
152 eliberate și 3 respinse.                 
  În evidența DSP Cluj există la sfârșitul anului 2020, 482 unitati de invatamant preuniversitar 
din care 428 cu autorizatie sanitara de functionare(226 in U si 202 R si 54 fara autorizatie sanitara de 
functionare (49 in mediul rural si 5 in mediul urban). Deficiențele care au stat la baza neacordării 
autorizatiei sanitare sunt: 
 În mediul rural : apa nepotabilă- 24, fără apă curentă-5, grup sanitar tip latrină (exterior)- 
11, sobe metalice- 4, mobilier vechi, degradat-1, iluminat insuficient- 4 
 În mediul urban: cladiri degradate și instalații sanitare neetanșe- 2, lipsa circuitelor 
functionale la blocul alimentar si spalatorie-1, vesela degradată, insuficientă-1, iluminatul 
artficial insufficient-1 
   Recomandări: 
  Toate neconformitățile constatate au fost aduse  la cunoștința factorilor decizionali ai unităților 
de învățământ și primăriilor prin adrese, precum și  responsabilitatea pentru monitorizarea factorilor 
de risc în vederea conformării , aplicării acțiunilor corective pentru limitarea efectelor acestora, cu 
decizia de neacordare  a autorizației sanitare de funcționare pana la  remedierea deficiențelor : 
 
 3. Alte activități  
    3.1.Comisia medicală de orientare școlar-profesională  -activitatea se desfășoară conform 
Ord.MS 197/2003  Se  întrunește la solicitarea părinților sau tutorilor elevilor. În anul 2020 comisia s-a 
întrunit de 69 de ori eliberând 69 de referate favorabile. 
     

COLECTIV MEDICINA MUNCII 

        Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice, se derulează acțiuni în cadrul programelor naționale 

de sănătate, se efectuează determinări de noxe la locurile de muncă,  respectiv noxe fizice – zgomot, 

iluminat, microclimat și vibrații, dar se gestionează și expunerea lucrătorilor la noxele chimice efectuate 

de către laboratorul de toxicologie,  se întocmesc expertize medicale în conformitate cu legislația în 

vigoare pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite sau speciale, se colaborează cu alte 

instituții publice pentru alte acțiuni destinate rezolvării priorităților locale sau cu cabinetele de 

medicina muncii din județ care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor. 

    I. În cadrul programului național de sănătate P.N. II,  Obiectivul 3, respectiv  Domeniul privind 
protejarea sănătăţii si prevenirea imbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă, 
compartimentul de medicina muncii a asigurat implementarea şi derularea  acțiunilor la nivel judeţean  
  1.    În vederea supravegherii şi respectării cerinţelor minime legislative privind sănătatea 
şi securitatea în muncă a lucrătorilor expuşi la riscuri generate de vibraţii au fost evaluate 3 unităţi 
cu expunere profesională la vibraţii transmise sistemului mână-braţ şi la vibrații transmise întregului 
corp din domeniul productie materiale de construcţii – 1 unitate,  construcţii – 1 unitate,  confecții 
metalice – 1 unitate. 

  În cele 3 unități a fost identificat numărul de lucrători expuși profesional la vibrații transmise 
sistemului mână-braţ în perioada 2018-2020 (76 lucrători) precum și expuși profesional la vibrații  
transmise întregului corp (11 lucrători). Toti lucrătorii expuși se aflau în evidențele cabinetelor de 
medicina muncii.  
  S-a constatat că în toate cele  3 unități erau efectuate evaluările de risc privind expunerea 
profesională la vibrații, de către serviciul intern de securitate și sănătate în muncă (1 unitate ) sau de către 
serviciul extern (2 unități). 
  Au fost identificate următoarele locuri de muncă expuse: 

- Locurile de muncă cu surse de vibraţii transmise întregului corp: conducator auto -
motostivuitor, constructii-cilindru vibrocompactor. 

- Locurile de muncă cu surse de vibraţii transmise mână – braţ: reparaţii şi construcţii de drumuri 
– placă compactoare, și confectii metalice – polizor unghiular.  
S-au constatat și alte  noxe asociate vibraţiilor la locurile de muncă: microclimat nefavorabil, 

zgomot, pulberi și noxe chimice. Raportul privind expunerea profesională a lucrătorilor la vibrații a fost 
transmis către INSP București.  
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  2. Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de colectare 
standardizata a datelor privind sanatatea lucratorilor: Dezvoltarea sistemului de supraveghere a 
expunerii lucratorilor la agenti cancerigeni 
 Conform metodologiei emise de INSP, s-au identificat 17 unități economice care utilizează agenți 
chimici cancerigeni din lotul 2 (Actiunea 1.4. Dezvoltarea sistemului de supraveghere a expunerii 
lucrătorilor la agenţi cancerigeni; masura de elaborare a unei catagrafieri a locurilor de munca şi a 
lucrătorilor cu expunere profesionala la agenți cancerigeni ) repartizate  astfel pe sectoare si ramuri de 
productie:  

 
Sector/ramura de productie Numar unitati 
Sanitar 11 
Productie articole abrazive 2 
Invatamant 1 
Domeniu public 1 
Tamplarie 1 
Productie articole de sarma 1 

 
Numar lucratori cu risc de expunere la agenti chimici  repartizati astfel: 

 Agent chimic Persoane expuse 
Epiclorhidrina (1-Cloro-2,3-epoxipropan) 5 
Formaldehidă 255 
Amestecuri complexe de HAP cu benzo[a]piren 
ca indicator 

152 

Uleiuri minerale uzate 141 
Tricloroetilena (TCE) 2 

 
 S-a colaborat cu cabinetele de medicina muncii din județ  care au supravegheat medical 
lucrătorii expuși profesional identificați și cu serviciile de securitate și sănătate în muncă. 

 3.Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radiaţii ionizante şi 
neionizante: expunerea profesională la radiaţii ionizante şi neionizante. 
 a. În colaborare cu Laboratorul Igiena Radiaţiilor din DSP Cluj, s-a monitorizat expunerea 
profesională la radiații ionizante a lucrătorilor . S-au centralizat datele privind evidenţa expuşilor  
profesional la radiaţii ionizante din judeţele Cluj și Sălaj,  respectiv numărul persoanelor expuse 
profesional la radiaţii ionizante, clasificarea expuşilor pe tipuri de practici radiologice, clasificarea pe 
profesii conform COR, datele medicale ale lucrătorilor expuşi (prin medicii de medicina muncii abilitaţi 
şi prin cabinetele medicale abilitate în supravegherea stării de sănătate a personalului expus profesional 
la radiaţii ionizante), precum şi datele rezultate din supravegherea dozimetrică a expuşilor profesional 
la radiaţii ionizante, pentru constituirea unei baze județene și naționale (prin transmiterea datelor la 
INSP București) în vederea  monitorizării stării de sănătate a lucrătorilor  pe termen lung (ani) chiar și 
după încetarea expunerii profesionale. 
          În județul Cluj s-a constituit o baza judeţeană cu un total de 1106 persoane expuse profesional  
la radiaţii ionizante (surse deschise şi închise) sau care intenționează să intre în mediul cu radiații 
ionizante (rezidenți, autorizații CNCAN, etc.),  angajați în 169 unități  din  domeniile medical, educaţie, 
domeniu industrial şi de control, în vederea supravegherii condiţiilor de muncă ale acestora și a 
efectelor asupra sănătății lucrătorilor pe termen lung.  Nu a fost identificat nici un caz de supraexpunere 
la radiații ionizante în județul Cluj.  Din totalul de 1106 lucrători expuși, 91,6 % sunt lucrători în sistemul 
sanitar (profesii medicale). Doar 7 lucrători au fost inapți temporar (din care patru cazuri de concediu 
de risc maternal) 
           În județul Sălaj s-a constituit o baza judeţeană cu un total de 73 persoane expuse profesional la 
radiaţii ionizante (surse deschise şi închise) sau care intenționează să intre în mediul cu radiații 
ionizante,  angajați în 9 unități din județ.  Nu a fost identificat nici un caz de supraexpunere la radiații 
ionizante în județul Sălaj. Din totalul de 73 lucrători expuși, 100 % sunt lucrători din sistemul sanitar De 
asemenea, 9 lucrători au fost inapți temporar (concediu risc maternal). 
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      b.  În vederea identificării tipurilor de expunere profesională la radiații neionizante, a 
nivelului de expunere, personalului expus şi a verificării modului de implementare a HG 520/2016, au 
fost evaluate 3 unităţi medicale de diagnostic care au în dotare aparate de diagnostic de tip RMN (cu 
expunere profesională la radiaţii electromagnetice neionizante). De la aceste unităţi s-au solicitat date 
privind evaluările de risc de la locul de muncă, sursele de date utilizate pentru evaluarea riscului, 
rezultatele măsurătorilor, numărul lucrătorilor expuşi, etc. Valoarea câmpului magnetic static a 
echipamentelor  RMN a fost de 1,5 Tesla în 1 unitate și de 3 Tesla în două unități (într-o unitate de 
cerectare și una medicală),  riscul fiind  evaluat de angajator două unități. Categoriile de personal expus: 
medici, tehnician de radiologie, asistent medical , îngrijitori, profesori, cercetători și doctoranzi. 
 
 
4. Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boală profesională la nivel 
naţional: monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală 
profesională.          
               Ca urmare a semnalării cazurilor de îmbolnăvire profesională de către Clinica de Medicina 
Muncii, au fost efectuate 30 anchete de boală profesională,  în colaborare  cu reprezentanţii I.T.M. Cluj, 
la locul de muncă al angajatului.  Din totalul de 30 cazuri cercetate, 26 cazuri au fost declarate ca boală 
profesională prin expunere profesională la noxe biologice, fizice și chimice (mișcări repetitive și poziții 
extreme, expunere profesională la Anios Oxy Floor și Aniosyme precum și expunere profesională la 
virusul Sars-Cov 2 a lucrătorilor din domeniul sănătății).  
 Cele mai frecvente boli profesionale au fost  infecțiile cu Sars-Cov 2 (22 cazuri), sindrom de tunel 
carpian drept profesional prin mișcări repetitive și poziții extreme (1 caz), șoc anafilactic la Anios Oxy 
Floor ( 1 caz), dermatită de contact iritativă a mâinilor la Anios Gel Oxy Floor și Anios Gel (2 cazuri) și 
dermatită de contact iritativă profesională prin expunere la Aniosyme (1 caz).   Pe ramuri de activitate, 
predomină cazurile de boală profesională în sectorul sanitar (25 cazuri) . 
 

Evoluția cazurilor de îmbolnăvire profesională în perioada 2011-2020 : 
Anul Număr de cazuri noi 
2011 20 
2012 20 
2013 14 
2014 21 
2015 38 
2016 14 
2017 12 
2018 16 
2019 17 
2020 26 

 În urma cercetării cazurilor, au fost recomandate angajatorului măsuri pentru evitarea riscului 
profesional.  
 S-au completat fișele de boală profesională BP2 și s-a constituit registrul de evidenţă a bolilor 
profesionale la nivel județean. 
           În vederea monitorizării absenteismului prin boli profesionale, s-au înregistrat 14 certificate 
medicale eliberate cu cod de boală profesională, totalizând un număr de  124  zile de incapacitate 
temporară  de  muncă, pentru următoarele boli profesionale: Spondilartroză C4-C5 profesională prin 
manipulare de greutăți și poziții vicioase prelungite- 10 zile ITM,  Pneumoconioză la pulberi mixte- 12 
zile ITM, Polidiscopatie lombară profesională prin manipulare de greutăți și poziții vicioase forțate- 50 
zile ITM, Discopatie cervicală prolaps discal C3-C4 profesional prin poziții vicioase prelungite și purtare 
de greutăți- 11 zile ITM, Hernie de disc lombară L4-L5 profesională operată- 31 zile ITM și Artroză 
cervicală cu bloc artrozic cervical C5-C6 profesională prin poziții vicioase prelungite și purtarea de 
greutăți cu iradiere radiculară- 10 zile ITM . 
 
  II. Acțiuni de specialitate de medicina muncii derulate pentru supravegherea stării de 
sănătate a lucrătorilor: 
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      1. La cererea unităţilor au fost efectuate în total un număr de 200 determinări de noxe:  163 
determinări de zgomot (din care 25 determinări au fost peste limita maximă admisă),  18  determinări 
de microclimat, 16 determinări de iluminat  din care 3 cu deficit de iluminat şi 3 determinări de vibraţii.  
 S-au făcut evaluări ale expunerilor profesionale în 42 unități din următoarele domenii: 
administrație publică, producție articole încălțăminte, producția materialelor de construcții, producție 
articole de hârtie și carton, productie sacaune, productie articole de croitorie, confectii metalice, cultura, 
prelucrarea lemnului, recuperare și recondiționare materiale refolosibile, producție profile din tablă, 
producție plicuri, sector sanitar, service auto, producție vopsele, sector alimentar, producție calorifere. 
etc.  
 De asemenea s-au recoltat probe de aeromicrofloră  în 11 locuri de muncă din următoarele 
domenii de activitate: administrație publică, justitie . S-a identificat prezența germenilor și fungilor și s-
au recomandat măsuri de igienizare/decontaminare. 
 
 2. La solicitarea angajatorilor, au fost expertizate 59 locuri de muncă în vederea încadrării 
acestora la condiţii de muncă deosebit de periculoase sau vătămătoare în conformitate cu legislația  în 
vigoare,  prin analiza documentației depusă de angajator și constatare a condițiilor de muncă prin 
deplasare în unitate, efectuare de determinari de noxe, etc. Pentru toate locurile de muncă au fost 
întocmite buletine de determinare prin expertizare în care au fost precizate concluziile și s-au făcut 
recomandări pentru diminuarea riscurilor. 
 3.În conformitate cu prevederile Ord. 1078/2010, în compartiment se centralizează şi 
analizează situaţia angajaţilor expuşi la noxe din teritoriu. Astfel, s-au catagrafiat numeric lucrătorii 
expuși profesional pe tipuri de noxe (fizice, chimice, fizico-chimice, biologice, suprasolicitări) din judeţul 
Cluj: 

A) Evidenţa angajaţilor expuși la noxe: 
Număr mediu scriptic angajaţi Număr angajaţi expuşi 

215759 160072 
 

B) Angajaţi expuşi la pulberi: 
Noxa Nr. angajați expuși 

Pulberi silicogene 1035 
Cărbune 404 
Ciment 9536 

Pulberi textile 1999 
Pulberi organice sensibilizante și iritante 8579 

Alte pulberi 8001 
 
 
 
 

C) Angajaţi expuşi la noxe chimice: 
Noxa Nr. angajați expuși 

Plumb și compuși 10 
Mercur și compuși 11 
Crom și compuși 2157 

Alte metale, metaloizi și compuși 372 
Benzen și compuși 318 

Alți solvenți organici 2274 
Nitro și amino derivati, hidrocarburi 504 

Sulfura de carbon 2 
Alți compuși organici 144 

Hidrogen sulfurat 46 
Gaze și vapori iritanți 6384 

Oxid de carbon 1253 
Compuși cianici 7 
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D) Angajaţi expuşi la noxe fizice şi biologice: 

Noxa Nr. angajați expuși 
Microclimat cald 9702 
Microclimat rece 9587 

Zgomot 30787 
Vibrații 7847 

Suprasolicitare locomotorie 43156 
Suprasolicitare vizuală 75571 

Suprasolicitare a laringelui 13323 
Suprasolicitare neuro-psihică 43519 

Agenți patogeni biologici 12759 
Muncă la înălțime 23434 
Radiații ionizante 1166 

Radiații ultraviolete 2140 
Câmpuri electromagnetice 3722 

 
D) Angajaţi expuşi la substanţe sau cauze potenţial cancerigene: 

 Substanţa/ cauza  
 potenţial  
 cancerigenă 
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 Total angajaţi  
 expuşi 

1323 3 3 20 4 38 15 9 1111 

 Persoane controlate 
 prin cabinetele de  
 medicina muncii  
 din județ 

1300 3 3 20 4 21 10 9 1110 

   
    4. Au fost înregistrate și analizate  518 de rapoarte de evaluare pentru locurile de muncă ale 
angajatelor gravide dintre care 283 dintre cazuri  locuri de muncă cu risc maternal,  15 cazuri cu 
recomandare de schimbarea locului de muncă ,  10  cazuri cu recomandare de reducerea timpului de 
lucru si 52 cazuri cu recomandare de telemunca. 
       5. Au fost evaluate din punct de vedere igienico-sanitar un număr de 27 unități care au depus  
documentația în vederea certificării conformității cu normele de igienă și sănătate publică.  Toate 
unităţile evaluate au fost conforme cu normele de igienă şi sănătate publică, iar actul administrativ a 
fost emis în termenul legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      6. Au fost evaluate din punct de vedere al sănătății în muncă 73 dosare de notificare de asistenţă 
de specialitate de sănătate publică a conformităţii pentru proiectele unor construcții din domeniul 
industrial sau de mică producție, transmise de compartimentul Avize/Autorizări.  
       7.  Medicul de medicina muncii  a participat la 44 ședințe ale Comisiei medicale de reorientare 
şcolar-profesională (ord. MS 197/2003). Toate cazurile au fost soluţionate, indicându-se măsurile de 
schimbare a şcolii/profilului de activitate, în funcţie de caz și de recomandarile medicului specialist 
curant. 
      8. În cadrul Comisiei de solutionare a contestatiilor privind acordarea aptitudinii pentru munca 
au fost înregistrate și analizate trei contestații ale lucrătorilor iar concluzia comisiei  a fost înregistrată 
în fișa de aptitudine contestată.  
 
     9. Colectivul de medicina muncii a luat măsuri de prevenție pentru prevenire raspandirii 
COVID-19 la nivelul locurilor de muncă astfel  : 

Pesticide 195 
Alte noxe chimice 2221 

Noxe iritante sau alergizante ale pielii 11454 



23 
 

 - prin cabinetele de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor 
din sectorul public și privat, cărora le-am transmis recomandările publicate de Ministerul Sănătății- 
Comisia de medicina muncii, pentru a fi aplicate diferențiat, în funcție de profilul de activitate, atât în 
sectorul privat cât și cel public sau recomandările DSP Cluj, și cu care am tinut legatura telefonică pentru 
rezolvarea situațiilor deosebite apărute 
 - prin consilierea directă a  angajatorilor, la solicitarea acestora, cât și prin adresă scrisă, pentru 
aplicarea măsurilor de prevenție stabilite de Ministerul Sănătății și INSP: măsuri de igienă personală a 
lucrătorilor, de curățenie, de dezinfecție a suprafețelor și mâinilor, indicații privind  utilizarea biocidelor 
din Registrul national al produselor biocide  , utilizarea biocidelor strict pentru scopul pentru care au 
primit avizul Ministerului Sănătății, periodicitatea dezinfecției pentru a păstra un echilibru între 
utilizare eficintă a biocidelor și riscul de apariție a sindroamelor iritative/alergice respiratorii și 
dermatologice la lucrători, spațierea lucrătorilor la distanțe corespunzătoare unde procesul tehnologic 
o permite, spațierea lucrătorilor la distanțe corespunzătoare în timpul transportului organizat de 
angajator și în sala de mese, telemuncă acolo unde este posibil.  In fabricile mari, Direcția de Sănătate 
Publică a Județului Cluj a recomandat concret:  spațierea lucrătorilor în timpul procesului de muncă, 
utilizarea măstilor de protecție de către toți lucrătorii având în vedere numărul mare de lucrători din 
fabrici și deci a unui risc mare de transmitere, organizarea luării mesei cu un loc liber între fiecare doi 
lucrători, organizarea transportului cu spațierea lucrătorilor, curățenia și dezinfecția la locurile de 
muncă, recomandări privind igiena persoanlă a lucrătorilor, etc. 
 De asemenea, la solicitarea persoanelor fizice și juridice, am oferit consiliere telefonică sau scrisă 
punctuală privind diverse situații speciale apărute pe perioada pandemiei. 
 Medicul de medicina muncii a participat la elaborarea Ghidului pentru angajatori emis 
de Instituția Prefectului Județului Cluj. 

 

LABORATOR DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 

          LABORATORUL DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA este acreditat RENAR 
conform cerinţelor standardului SR EN ISO 17025/2018 “Cerinţe generale pentru competenta 
laboratoarelor de încercări şi etalonări”, conform Certificatului de Acreditare nr. LI 386/ 22.10.2020.  
 

 LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC   
 Laboratorul de Diagnostic  Microbiologic a efectuat in anul 2020  urmatoarele determinari microbio-
logice ce  au vizat  supravegherea si controlul bolilor infectioase si controlul factorilor determinanti din 
mediu de viata si munca, atat in cadrul programelor nationale de sanatate cat si analize la cerere, contra 
cost: 

I. Supravegherea si controlul bolilor infectioase: 
 Pentru supravegherea si controlul anginei streptococice  s-au analizat 249 probe  exsudat 
faringian, cu 249 determinari  din care  43  probe pozitive pentru Streptococ β hemolitic: 
                 -Streptococ grup A -  38 probe, 

                 -Streptococ grup C  -  5  probe, 

Rezultatele analizelor au fost  comunicate  medicilor scolari pentru supravegherea colectivitatilor  si 
dispensarizarea cazurilor confirmate. 

 Pentru supravegherea bolii diareice si  pentru controlul periodic al personalului din sectorul 
alimentar  s-au efectuat  345 coproculturi cu 1035 determinari. Toate probele au fost negative. 

 S-au examinat 419 probe materii fecale cu 838 determinari  pentru protozoare si  helminţi 
intestinali atat in  scop diagnostic cat si in  scop profilactic; Din totalul probelor 1 proba  a fost 
pozitiva  pentru  Giardia lamblia.. 

 In cadrul subprogramului national de supraveghere si control al  infectiei  HIV/SIDA s-au 
efectuat  240  testari pentru Ac. HIV prin metoda ELISA  cu  24  probe pozitive, confirmate prin 
metoda Western-blot la Institutul National de Cercetarte Dezvoltare Medico-Militara   “Cantacuzino 
“ Bucuresti. Testarile au vizat atat  cazurile  suspecte de infectie HIV/ SIDA, cat si  persoanele din 
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categoriile la risc: pacienti cu infectii cu transmitere sexuala, bolnavi TBC, gravide, personal medico-
sanitar, persoane care au avut contact cu o persoana infectata  HIV.  

  Pentru  supraveghere si control al  bolilor cu transmitere sexuala  s-au analizat 16   probe de 
sange cu 16  testari ( RPR )  in vederea depistarii infectiei luetice; Toate probele  au fost negative. 

 Pentru investigarea etiologica a hepatitei  virale B  s-au efectuat urmatoarele  testari: : 
 AgHBs : 15  probe, negative.   

 

De asemenea au fost prelucrate si trimise la Laboratoarele de referinta din cadrul Institutului National 
de Cercetarte Dezvoltare Medico-Militara  “Cantacuzino”,  Bucuresti  un numar de 35 probe pentru 
identificare si confirmare: Infectie  HIV – 22  probe , Dg.SARI -9  probe, Dg. Rujeola –1 probe,  Dg.Infectie 
cu SARS- CoV-2 –confirmare  secventiere genomului  -  1 proba, Dg. Botulism - 2 probe.  

II.   In cadrul monitorizarii factorilor determinanti  din mediu de viata si munca   s-au efectuat 
analize microbiologice pentru: apa (potabila, apa de masa imbuteliata, apa minerala naturala, apa 
imbaiere),  aliment (productie si  desfacere) si expertiza conditiilor de igiena prin indicatori 
microbiologici .  

       1.Pentru analiza microbiologica a apei  s-au analizat:  

  947  probe  apa potabila  (apa de retea, apa de fantana, izvor captat)  cu  3100 
determinari  microbiologice; din totalul probelor 176  probe  au fost 
necorespunzatoare;  

   56  probe  apa de masa imbuteliata cu 336 determinari microbiologice; din totalul 
probelor 1 proba  a fost necorespunzatoare;  

   18 probe  apa minerala naturala  imbuteliata cu  101 determinari microbiologice; din 
totalul probelor 3 probe  au fost necorespunzatoare;  

   68  probe de apa imbaiere cu 340 determinari microbiologice; din totalul probelor 2 
probe  au fost necorespunzatoare;  

   420  probe de apa  de dializa, cu 420 determinari.   
      Buletinele de analiza microbiologica apa au fost  predate Compartimentului de Igiena Mediului  
pentru interpretarea rezultatelor si recomandari. 

        2. Pentru analiza  microbiologica a alimentului  s-au  analizat 135  probe de aliment (595 unitati) 
cu 691  determinari microbiologice:  

 Enterobacteriaceae - 393 , 
 Salmonella – 15, 
 Stafilicoci coagulaza- pozitivi- 18.  
 Drojdii si mucegaiuri -  265. 

       Buletinele de analiza microbiologica aliment  au fost  predate Compartimentului de Igiena 
Alimentatiei pentru interpretarea rezultatelor si recomandari. 

     3.  In cadrul expertizarii conditiilor de igiena prin indicatori microbiologici s-au analizat: 

Unitati sanitare : 
   60 tampoane de pe suprafete cu   480 determinari microbiologice;  
   28 probe aeromicroflora cu 56  determinari microbiologice;    
   7  probe cu  14 determinari pentru controlul mentinerii  sterilitatii;    
   18  probe pentru eficienta sterilizarii.  

           Unitati de productie : 

   98  tampoane de pe suprafete cu  268determinari microbiologice;  
   65  probe aeromicroflora cu 130 determinari microbiologice;    

        Buletinele de analiza  au fost  interpretate conform Ord. MS  nr. 976/1998  si pentru rezultatele  
necorespunzatoare s-au dat recomandari de  imbunatatire a conditiilor igienico-sanitare. 
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 Incepand cu luna martie 2020,  personalul Laboratorului de  Diagnostic si Investigare in Sanatate 
Publica  din cadrul DSP Cluj  a fost   implicat direct in activitati de combatere a Covid-19 prin recoltarea 
si transportul probelor de exsudat nazal si faringian. La recoltare a  participa tot personalul 
laboratorului,  pe baza unei programari zilnice, in echipe de 2 persoane, conform protocolului de 
recoltare intocmit de laborator si aprobat de conducerea DSP. In perioada martie – decembrie  2020  s-
au recoltat  2305 probe exsudat  nazal si faringian de la cazurile suspecte de infectie cu  SARS –CoV-2, 
pentru detectie prin  RT-PCR. 

Nr. 
crt. 

Analiza Nr. total probe / 
determinari 

Nr. probe/ 
determinari 

Venituri proprii 

Nr. probe/ 
determinari 

Programe 
Nationale 

Nr. 
probe/determinari 

(actiuni SCSP/ 
MS/sesizare) 

1. Exudat faringian 249/249 23/23 226/226 - 
2. Exudat   nazal - - - - 
3. Coprocultura  345/1035 342/1026 3/9 - 
4. Coproparazitologic  419/838 388/776 31/62 - 
5. Ac.HIV 240/288 - 240/288 - 
6. Ac. anti treponema 

pallidum 
16/16 16/16 - - 

7. Ag HBs 15/15 15/15 - - 
8. Ac.HCV - - - - 
9. Analiza bacteriologica 

apa potabila   
947/3100 925/2990 1/5 21/105 

10. Analiza bacteriologica  
apa de masa 
imbuteliata  

56/336 50/300 6/36 - 

11. Analiza bacteriologica  
apa minerala naturala  

18/101 3/19 7/42 8/40 

12.  Analiza bacteriologica  
apa imbaiere  

68/340 68/340 - - 

13 Apa de dializa  420/420 420/420 - - 
14. Analiza bacteriologica 

aliment   
135 (595 

unitati 
probe)/691 

123 (583unitati 
probe ) 659 

 

2/2 10 
(10 unitati 
probe)/ 30 

15. Aeromicroflora  93/186 93/186 - - 
16.  Teste de sanitatie  158/748 145/690 - 13/58 
17 Controlul mentinerii 

sterilitatii 
7/14 7/14 - - 

18. Eficienta sterilizarii 18/18 18/18 - - 
 TOTAL 

probe/determinari 
3664/8395 3096/7492 516/670 52/233 

 

 

 

III. MENTINEREA  ACREDITARII  LABORATORULUI 

        Pe langa activitatea specifica de analiza, laboratorul  are in atributie, conform ROF, mentinerea 
acreditarii, desfasurand in acest sens urmatoarele activitati : 

 Pentru asigurarea calitatii rezultatelor analizelor laboratorul de Diagnostic Microbiologic, 
in conformitate cu planul de asigurare a calitatii, a efectuat : 

 control intern: 2518  probe de control, efectuate identic cu probele de 
analizat 

 control extern de calitate prin  participarea la  1 exercitiu de testare a 
capabilitatii laboratorului ( control extern de calitate ) pentru analizele 
acreditate  : 
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 1 exercitiu de testare  pentru bolile transmisibile cu urmatoarele determinari : 
                        - exudat faringian  
                         -coprocultura  
                        - examen coproparazitologic   
                        - Ac. HIV 
                        - Ag.HBs 

                                             - Ac. anti Treponema pallidum( RPR si TPHA) 
 1 exercitiu de testare pentru analiza microbiologica a alimentului cu 2  determinari 

 ( Stafilococ coagulazo pozitiv si Drojdii Si Mucegaiuri ); 
 1 exercitiu de testare pentru analiza microbiologica a apei potabile cu 2 determinar                    

( Closrtidium perfringens  si  Pseudomonas aeruginosa). 
           Rezultatele  controalelor externe  s-au incadrat in limite de acceptabilitate pentru toate 
determinarile efectuate de laborator. 

       
 Mentinerea  documentelor sistemului calitatii in conformitate cu standard de acreditare 

SR EN ISO 17025:2018 (proceduri generale, proceduri specifice si operationale, 
instructiuni de lucru). In luna septembrie  2020 a avut loc auditul de supraveghere nr.2  . 

 Instruirea profesionala prin cursuri externe si instruiri interne, conform planului de 
instruire pe 2020; 

 Mentenanta, etalonarea   si verificarile intermediare pentru aparatura din dotare, conform 
planului de mentenanta, etalonare si verificari intermediare pe anul 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 Aspecte pozitive  in 2020 : 
In anul 2020  laboratorul a fost dotat cu:  

 Incinta termostatata cu racire,  necesara  laboratorului pentru  analiza 
microbiologica aliment – determinare Drojdii si Mucegaiuri.. 

 Masina de spalat sticlarie  de laborator .  
 

LABORATORUL  DE CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE 

 

 Laboratorul de Chimie Sanitara si Toxicologie  a efectuat in anul 2020  urmatoarele 

determinari fizico-chimice  pe cei 2 factori de mediu, apa si aliment, si determinari de toxicologie 

industriala,  care  au vizat  controlul factorilor determinanti din mediu de viata si munca, atat in cadrul 

programelor nationale de sanatate, a actiunilor SCSP,  cat si analize la cerere, contra cost. 

 

TIPUL PROBEI 

NR. PROBE NR. DETERMINARI 

TOTAL Din care 

necorespunzatoare 

TOTAL 

 

Din care 

necorespunzatoare 

ALIMENT 275 46 519 101 

APA 1262 369 6443 505 

TOXICOLOGIE  

INDUSTRIALA 

219 21 219 21 

TOTAL PROBE 1756 436 7181 627 

DIN CARE : 

 ACTIVITATEA  aferenta Programelor Nationale de Sanatate 
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TIPUL 

PROBEI 

NR. PROBE NR. DETERMINARI 

Programe Nationale TOTAL Din care 

necorespunzatoare 

TOTAL 

 

Din care 

necorespunzatoare 

ALIMENT - iod total din sarea 

iodata 

64 6 128 6 

 - iod total din sarea 

iodata (de la alte 

DSP-uri judetene) 

33 11 66 11 

 

APA 

- apa minerala (de 

la alte DSP-uri 

judetene) 

15 1 33 1 

- apa fantani, 

izvoare 

14 7 193 11 

TOTAL 

PROBE PN 

 140 39 512 43 

 ACTIVITATE pentru  Serviciului de Control in Sanatate Publica Cluj 
 

TIPUL 

PROBEI 

NR. PROBE NR. DETERMINARI 

actiuni tematice+ 

vizite oficiale 

TOTAL Din care 

necorespunzatoare 

TOTAL 

 

Din care 

necorespunzatoare 

APA - DSP - SCSP CLUJ 16 6 52 6 

 

- Pentru probele necorespunzatoare laboratorul a informat, in timp util  pentru luarea de masuri, 

Serviciul de Control in Sanatate Publica, Compartimentul de Igiena Mediului, Igiena Alimentatiei si 

Compartimentul Medicina Muncii. 

- Laboratorul de toxicologie: analizele pentru determinarea noxelor la locurile de munca se efectueaza 

pe teren la sediile clientilor; personalul laboratorului preleveaza probele in teren, analiza si 

interpretarea acestora se face in laborator. 

 MENTINEREA  ACREDITARII  LABORATORULUI 
 

 Pe langa activitatea specifica de analize, Laboratorul de Diagnostic si Investigare In Sanatate 

Publica  are in atributie, conform ROF,  mentinerea acreditarii, desfasurand in acest sens urmatoarele 

activitati : 

 In urma schimbarii SR EN ISO 17025:2018, laboratorul a avut evaluarea Renar pentru tranzitia 
la noul standard, care a presupus revizuirea si completarea la zi a tuturor documentelor 
sistemului calitatii implementat in laborator (proceduri generale, proceduri specifice si 
operationale, instructiuni de lucru); 

 Asigurarea si controlul intern al calitatii rezultatelor: 1050 probe de control efectuate identic cu 
probele de analizat; 

 LCST a participat la 4 scheme de control extern al calitatii rezultatelor, pentru apa, cu 15 
determinari; rezultatele acestor participari au fost corespunzatoare 



28 
 

 Instruirea profesionala prin cursuri externe si instruiri interne, conform planului de instruire pe 
2020; 

 Mentenanta  si verificarile interne pentru aparatura din dotare, conform planului de mentenanta 
si verificari intermediare. 

 Laboratorul a fost implicat in activitatile organizate de DSP pentru combaterea  pandemiei de 

COVID . 

LABORATOR IGIENA RADIAȚIILOR 

 

Laboratorul de Igiena Radiatiilor Ionizante din cadrul Directiei de Sanatate Publica a judetului Cluj si-

a desfasurat activitatea conform: 

-Ordinului MS nr. 431/2004  in cele doua judete arondate: Cluj si Salaj.  

-Ordinului MS 381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în 

siguranţă a activităţilor nucleare; 

-Legii nr. 63/2018 pentru modificarea si completarea Legii 111/1996 privind desfasurarea in 

siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare.  

I. Programul National de Sanatate de Monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi 

muncă - obiectiv Protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc 

determinanti din mediul de viata si munca  –  Domeniul privind Protejarea sanatatii si prevenirea 

imbolnavirilor asociate  radiatiilor ionizante 

Actiuni desfasurate in anul 2020  au fost : 

 1. Monitorizarea radioprotectiei pacientului in expunerea medicala la radiatii ionizante  

Obiectiv: 

- estimarea nivelului expunerii populaţiei datorat iradierilor diagnostice exprimat în termeni de 
doză colectivă anuală functie de: 

 numarul de echipamente radiologice; 

 numarul de pacienti per fiecare tip de procedurã medicala; 

 frecvenţa anuală a diferitelor tipuri de expuneri medicale de diagnostice si de tratament; 

 frecvenţa relativă a diferitelor tipuri de expuneri medicale; 

 numarul examenelor radiologice si de tratament efectuate in judetele arondate; 

 doza efectivã medie pe tip de examen diagnostic sau procedura de tratament. 
 Rezultate: 

Centralizarea si evaluarea primara a datelor raportate trimestrial s-a facut pentru un numar de 140 

de obiective autorizate.  Datele sunt  centralizate pentru fiecare judet in parte si transmise catre  INSP 

Bucuresti (in vederea intocmirii sintezei la nivel national) .    

    

 

2. Supravegherea expunerii personalului medical  la radiatii ionizante  

Obiectiv: 

-  reducerea riscului asociat expunerii profesionale la radiatii ionizante a personalului 

Rezultate: 

-actualizarea periodica a bazei de date cu personalul din sectorul medical expus profesional la radiatii 

ionizante. 

-verificarea efectuarii  controlului medical priodic de catre expusii profesional la radiatii ionizante 

pentru un  numar de 787 de persoane expuse  profesional din judetul Cluj respectiv  131 de persoane expuse  

profesional din judetul Salaj.  

-3318 de masuratori radiometrice privind eficacitatea  ecranelor de radioprotectie pentru un numar 

de 237 instalatii radiologice.  

-recomandari pentru remedierea deficientelor constatate  prin ecranari suplimentare sau inlocuirea/ 

refacerea unor ecrane de radioprotectie. 



29 
 

 

3. Supravegherea nivelurilor de referinta in diagnostic in expunerile medicale la radiaţii ionizante  

Obiectiv: 

 - stabilirea la nivel national a nivelurilor de referinta in radiodiagnostic si medicina nucleara de 

diagnostic (DRL/NDR)  

- reducerea nivelului de iradiere medicala inutila a populatiei 
 

Rezultate: 

- verificarea respectarii de catre titularii de autorizatie a  legislatiei in vigoare in ceea ce priveste: 

 instruirea periodica a personalului.  

 efectuarea cu discernamant a investigatiilor de diagnostic radiologic  

 justificarea temeinica a expunerilor  

 utilizarea tehnicilor de optimizare a expunerilor. 
-recomandari pentru efectuarea unor ecranari suplimentare sau inlocuirea unor ecrane, care sa 

reduca posibilitatea unei iradieri suplimentare a pacientilor.  

-transmiterea datelor privind nivelurile de referinta in sistem standardizat catre INSP-CRSP   

Bucuresti care urmeaza sa intocmeasca  sinteza la nivel national.    

 

          4. Supravegherea continutului radioactiv natural al alimentelor si al  apei potabile conform 

recomandarii directivei nr.473/2000 EURATOM  

Obiectiv: 

- asigurarea  mentinerea dozei efective prin ingestie in limitele prevazute de norme  

Rezultate: 

-pentru un numar total de 54 de probe de apa potabila, lapte si aliment,  au fost efectuate un numar 

de 123 determinari ale parametrilor de radioactivitate  

-rezultatele parametrilor determinati pentru probele de apa s-au situat sub concentratiile admisibile 

fiind asigurata astfel conformitatea cu valoarea parametrului indicator de calitate, doza medie anuala de 0.1 

mSv/an. 

-rezultatele obtinute pentru probele de lapte respectiv aliment analizate nu au pus in evidenta 

prezenta unor contaminanti radioactivi artificiali sau naturali in componentele analizate .  

 

II. In conformitate atributiile prevazute conform Legii nr. 301/2015 privind stabilirea cerinţelor de 

protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă 

Obiectiv: 

              -verificarea  asigurarii calitatii apei potabile din punct de vedere a valorii dozei efective totale de 

referinta prin monitorizarea radioactivitatii alfa si beta globale  

Rezultate  

 -actualizare lista cu toate Zonele de Aprovizionare cu Apă (ZAP) din judeţ si stabilirea numarului 

minim de probe pentru efectuarea determinarilor de radioactivitate. 

      - 70 determinari de radioactivitate alfa si beta globale pentru 35 probe de apa potabila recoltate 

din zonele de aprovizionare din  judetelele arondate.  

Datele sunt  transmise in sistemul standardizat catre INSP Bucuresti care urmeaza sa intocmeasca o 

sinteza la nivel national. 

 

III. Monitorizarea nivelului radioactivitatii in factorii de mediu  

Obiectiv: 

-stabilirea unor indicatori de alerta in cazul unui incident sau accident radiologic 

Rezultate  

-au fost efectuate un numar de 248 determinari ale debitului dozei absorbite in aer la 1 m de sol, 

valorile determinate fiind situate in limitele normale de variatie ale fondului natural de radioactivitate.  
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IV. Autorizarea si avizarea sanitara  a unitatilor care detin sau utilizeaza instalatii radiologice sau 

surse radioactive  

Obiectiv: 

-autorizarea si avizarea activitatilor cu instalatii radiologice si surse radioactive cu respectarea 

reglementarilor in vigoare de pe teritoriul judetelor Cluj si Salaj,  

Rezultate  

- au fost eliberate un numar de 53 avize si autorizatii pentru activitatile de detinere, dezafectare, 

amplasare–constructie si functionare.  

- au fost acordate un numar de 103 vize pentru Autorizatiile sanitare de functionare ale instalatiilor 

radiologice. 

 

 

COMPARTIMENTUL DE EVALUARE ŞI PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII 

 

COLECTIV SUPRAVEGHERE BOLI NETRANSMISIBILE, EVALUARE PROGRAME BOLI 

NETRANSMISIBILE, DEMOGRAFIE ŞI STATISTICĂ 

 

ACTIUNI PRIORITARE – ATI 

Au fost inclusi in programul AP-ATI un numar de 865 pacienti, la care s-a instituit monitorizare standard si 
monitorizare complexa. Natura cheltuielilor a fost pe criterii eligibile pentru materiale sanitare, materiale 
destinate monitorizarii, cat si pentru medicamente, piese de schimb si reactivi. 

ACTIUNI PRIORITARE – TRAUMA 

Au fost inclusi in programul AP-TRAUMA un numar de 150 pacienti, la care s-a instituit monitorizare 
standard si monitorizare complexa.  

ACTIUNI PRIORITARE – ARSURI 

Au fost inclusi in programul AP-ARSURI un numar de 49 pacienti, la care s-a instituit monitorizare standard 
si monitorizare complexa. 

ACTIUNI PRIORITARE – IE-RE - HG 171/2020 

Au fost inclusi in programul AP-ATI un numar de 438 pacienti, care au totalizat un numar de 3618 zile de 
spitalizare, la care s-a instituit monitorizare standard si monitorizare complexa; programul s-a desfasurat in 
Spitalul de Boli Infectioase Cluj-Napoca si a inceput in luna aprilie 2020. 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA 

Au fost inclusi 4 pacienti, diagnosticati in moarte cerebrala si mentinuti in conditii fiziologice.  

PROGRAMUL NATIONAL DE EVALUARE A STATUSULUI VITAMINEI D PRIN DETERMINAREA NIVEL SERIC AL 

25-OH VITAMINEI D- Au fost inclusi in programul un numar de 1127 pacienti.   

 
COLECTIV INFORMARE-EDUCARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI PROGRAME DE PROMOVARE A 

SĂNĂTĂŢII 

 
1. Organizarea și desfășurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene 

conform calendarului priorităţilor nationale: 

 

Campania IEC nr. 1: Sanatatea Mintala   
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Scop: Creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației generale și a profesioniștilor din 

asistența medicală primară privind problematica sănătății mintale 

Obiective: Informarea populaţiei generale privind importanța identificării și intervenției timpurii în 

cazul tulburărilor  mintale; Conştientizarea şi promovarea unei mai bune înţelegeri a impactului 

tulburărilor mintale asupra vieţii oamenilor 

Perioada derularii: Ianuarie 2020  

Slogan: „Împreună pentru sănătatea mintală! Să înlăturăm stigmatul bolilor mintale!” 

Grupuri țintă: Profesioniștii din rețeaua de medicină primară (medicii de familie și asistenții medicali 

din cabinetele MF); Populația generală (consilierii școlari, profesori diriginți, părinți, personalul 

centrelor de sănătate mintală) 

Parteneri: Mass Media Locala, Asociatia Medicilor de Familie Cluj 

Activitatile derulate: Comunicat de presa expediat mass mediei locale si postat pe website-ul DSP 

Cluj; Infograficul si Analiza de situatie postate pe website-ul DSP Cluj si distribuite in social media; 

Diseminarea de materiale informative pe website-ul DSP Cluj și persoanelor din grupurile țintă ale 

campaniei 

 

Campania IEC nr. 2: Sanatatea Reproducerii  

Scop: Informarea și conștientizarea adolescenților și femeilor gravide cu privire la problematici ale 

sănătății reproducerii 

Obiective: Creșterea nivelului de informare a adolescenților și femeilor gravide privind: contracepția, 

importanța planificării familiale, sănătatea în perioada sarcinii, avorturile și complicațiile acestora, 

bolile cu transmitere sexuală 

Perioada derularii: Februarie 2020 

Slogan: “Protejează-ți sănătatea! Sănătatea reproducerii – dreptul și responsabilitatea ta!” 

Grupuri țintă: Femei gravide, Adolescenți 

Parteneri: Mass Media Locala, Asociatia Medicilor de Familie Cluj, Maternitatile Ginecologie I si 

Ginecologie II 

Activitatile derulate: Comunicat de presa expediat mass mediei locale si postat pe website-ul DSP 

Cluj; Infograficul si Analiza de situatie postate pe website-ul DSP Cluj si distribuite in social media; 

Diseminarea de materiale informative pe website-ul DSP Cluj, medicilor de familie și persoanelor 

din grupurile țintă ale campaniei 

 

Campania IEC nr. 3: Sanatatea Orala  

Scop: Informarea populaţiei generale (inclusiv copii și adolescenți) cu privire la importanţa sănătăţii 

orale 

Obiective: Creşterea numărului de persoane din grupul ţintă informate privind importanţa sănătăţii 

orale şi riscurile neglijării acesteia; Creşterea numărului de persoane care adoptă comportamente 

sănătoase în vederea menţinerii sănătăţii orale; Formarea unor deprinderi sănătoase şi încurajarea 

tratamentului precoce al potenţialelor probleme dentare, pentru a evita îngrijirile tardive, mai dificile 

şi mai costisitoare 

Perioada derularii: Martie 2020 

Slogan: Zâmbește cu încredere. Sănătate orală pentru toți !  

Grup țintă: Populația generală (inclusiv copii și adolescenții) 

Parteneri: Mass Media Locala, Asociatia Medicilor de Familie Cluj, Primaria Cluj Napoca – Direcţia 

Asistenţă Socială şi Medicală 

Activitatile derulate: Comunicat de presa expediat mass mediei locale si postat pe website-ul DSP 

Cluj; Infograficul si Analiza de situatie postate pe website-ul DSP Cluj si distribuite in social media; 

Diseminarea de materiale informative pe website-ul DSP Cluj, medicilor de familie și persoanelor 

din grupurile țintă ale campaniei 
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Campania IEC nr. 4: Ziua Mondiala a Sanatatii – 2020 Anul International al asistentilor 

medicali si al moaselor - Rolul asistenților medicali și moașelor în  furnizarea îngrijirilor de 

sănătate preventive   

Scop: Promovarea rolului  asistenților medicali și al moașelor  în  furnizarea îngrijirilor de sănătate 

preventive  

Obiective: Creșterea nivelului  de informare al populației despre  rolul asistenților medicali și al 

moașelor în comunitate și unitățile sanitare în furnizarea îngrijirilor de sănătate preventive. Creșterea 

nivelului  de informare al asistenților medicali și al moașelor despre activitățile de furnizare a 

îngrijirilor de sănătate preventive și a instrumentele disponibile pentru acordarea acestora 

Perioada derularii: Aprilie 2020  

Slogan: „Împreună cu asistenții medicali și moașele! Prin prevenţie sănătate pentru toţi! 

Grupuri țintă: Populația generală, Asistenții medicali și moașele 

Parteneri: Mass Media Locala, Administraţia Publică Locală, Profesionişti din sistemul medical, 

OAMMR Cluj 

Activitatile derulate: Comunicat de presa expediat mass mediei locale si postat pe website-ul DSP 

Cluj; Infograficul si Analiza de situatie postate pe website-ul DSP Cluj si distribuite in social media; 

Diseminarea de materiale informative pe website-ul DSP Cluj și persoanelor din grupurile țintă ale 

campaniei 

 

Campania IEC nr. 5: Campania privind Cancerul – Protejarea sănătății pacienților oncologici 

în perioada pandemiei COVID -19 

Scop: Conștientizarea persoanelor cu afecțiuni oncologice în ceea ce privește riscurile acestora în 

cursul pandemiei COVID-19 

Obiective: Informarea pacienților oncologici asupra vulnerabilității acestora în fața infecției COVID-

19 si informarea pacientilor oncologici despre măsurile de prevenție în cursul pandemiei cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 

Perioada derularii: Mai 2020 

Slogan: “Și un deces prin cancer e prea mult! Protejează-ți sănătatea ta și a celor din jur! 

Grup țintă: Pacienții oncologici în contextul COVID-19 

Parteneri: Mass Media Locala, Asociatia Medicilor de Familie Cluj, Consiliul Judetean Cluj, 

Consiliul Local Cluj, Societatea Română de Cancer  

Activitatile derulate: Comunicat de presa expediat mass mediei locale si postat pe website-ul DSP 

Cluj; Infograficul si Analiza de situatie postate pe website-ul DSP Cluj si distribuite in social media; 

Diseminarea de materiale informative pe website-ul DSP Cluj, medicilor de familie și persoanelor 

din grupul țintă al campaniei 

 

Campania IEC nr. 6: Campania privind informarea despre efectele consumul de alcool – 

COVID 19 – Eliminati riscurile asociate consumului de alcool 

Scop: Stimularea schimbărilor  pozitive în comportamentul legat de alcool  

Obiective: Cresterea constientizarii asupra efectelor consumului de alcool   

Perioada derularii: Iunie 2020 

Grup țintă: Populația generală 

Parteneri: Mass Media Locala, Asociatia Medicilor de Familie Cluj, Primaria Cluj Napoca – Direcţia 

Asistenţă Socială şi Medicală 

Activitatile derulate: Comunicat de presa expediat mass mediei locale si postat pe website-ul DSP 

Cluj; Analiza de situatie si posterul postate pe website-ul DSP Cluj si distribuite in social media; 

Diseminarea de materiale informative pe website-ul DSP Cluj, medicilor de familie și persoanelor 

din grupurile țintă ale campaniei 
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Campania IEC nr. 7: Campania privind Siguranta Pacientului 

Scop: Constientizarea profesionistilor din domeniul furnizarii serviciilor de sanatate precum si a 

pacientilor asupra importantei ingrijirilor medicale de calitate cat si asupra sigurantei pacientilor 

Obiective: Informarea profesioniștilor din sănătate asupra  importanței calității actului medical, 

precum și a îngrijirilor medicale  în condiții de siguranță; Conștientizarea medicilor asupra necesității 

utilizării corecte a tehnologiilor și instrumentelor pentru sprijinirea  creării unor sisteme mai sigure 

de utilizare a medicației și pentru reducerea efectelor secundare ale acesteia; Informarea pacienților 

și a familiilor acestora asupra importanței implicării eficiente în îngrijirea lor în cursul terapiei. 

Perioada derularii:  Iulie 2020 

Grupul țintă: Profesionisti din domeniul sanatatii, Pacienti si apartinatorii acestora 

Activități: Difuzarea de informatii pentru populatie prin mijloace media, Postare comunicat de presa 

si materiale informative pe website-ul DSP Cluj, Distributie de materiale informative si expedierea 

materialelor informative in format electronic, partenerilor 

Parteneri: Asociatia Medicilor de Familie Cluj, Consiliul Judetean Cluj si Consiliul Local Cluj 

Napoca prin Spitalele din judetul Cluj, Mass Media Locala 

 

Campania IEC nr. 8: Campania privind Mediul 

Scop: Conștientizarea populatiei generale privind schimbarea climatica, expunerea la UV 

Obiective: Informarea populatiei generale privind schimbarile climatice si riscurile expunerii la UV 

Perioada derularii: August 2020 

Grup țintă: Populatia generala 

Parteneri: Mass Media Locala, Asociatia Medicilor de Familie Cluj, Consiliul Judetean Cluj, 

Consiliul Local Cluj, Societatea Română de Cancer  

Activitati: Comunicat de presa expediat mass mediei locale si postat pe website-ul DSP Cluj; 

Materiale informative postate pe website-ul DSP Cluj si distribuite in social media, medicilor de 

familie și persoanelor din grupul țintă al campaniei 

 

Campania IEC nr. 9: Campania privind Activitatea Fizica cu sloganul: „Fi activ!” 

Practicarea activităților fizice contribuie la menţinerea sănătății și a unei bune calități a vieții;  

În fiecare zi faceți mișcare fizică în limita pe care v-o permit afecțiunile  dvs. cronice.  Amintiți-vă 

că oricât de puțină mișcare vă este mai benefică decât sedentarismul 

Scop: Stimularea formării unor  atitudini pozitive față de stilul de viață sănătos prin adoptarea 

activității fizice ca parte din viața cotidiană 

Obiective: Conștientizarea populației din grupurile țintă privind importanța și efectele activității 

fizice insuficiente asupra sănătății fizice și mintale; Informarea populației din grupurile țintă privind 

modalitățile de prevenire a acestor efecte 

Perioada derularii: Septembrie 2020 

Grup țintă: Populația sedentară; Persoanele cu vârsta de 65 ani și peste 

Parteneri: Mass Media Locala, Asociatia Medicilor de Familie Cluj, Primaria Cluj Napoca – Direcţia 

Asistenţă Socială şi Medicală  

Activitati: Comunicat de presa expediat mass mediei locale si postat pe website-ul DSP Cluj; Analiza 

de situatie, infografic si posterul postate pe website-ul DSP Cluj si distribuite in social media; 

Diseminarea de materiale informative medicilor de familie și persoanelor din grupul țintă ale 

campaniei 
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Campania IEC nr. 10: Campania de informare pentru Redeschiderea Unitatilor de Invatamant 

Scop: Informarea elevilor, profesorilor, parintilor cu privire la importanţa respectarii masurilor de 

preventie COVID 19 

Obiective: Cresterea gradului de informare privind masurile de preventie COVID 19 

Perioada derularii: Septembrie 2020 

Grup țintă: Prescolari, Elevi, Profesori, Parinti, Medici scolari 

Parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, Primaria Cluj Napoca – Direcţia Asistenţă Socială şi 

Medicală, Medici scolari, Asociatia Medicilor de Familie Cluj, Mass Media Locala 

Activitati: Comunicat de presa expediat mass mediei locale; Posterele postate pe website-ul DSP Cluj 

si distribuite in social media; Diseminarea posterelor unitatilor de invatamant din judetul Cluj, 

medicilor scolari, medicilor de familie 

 

Campania IEC nr. 11: Campania privind Luna Nationala a Informarii despre Nutritie / 

Alimentatie cu tema Creșterea gradului de conștientizare asupra unei nutriții sănătoase 

Slogan:  

SUSȚINETI O NUTRIȚIE ECHILIBRATĂ PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ! 

SUSȚINETI ALIMENTAȚIA LA SÂN PENTRU O PLANETĂ SĂNĂTOASĂ! 

SUSȚINETI O ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ PENTRU PREVENIREA DIABETULUI 

ZAHARAT!  

Scop: Creșterea nivelului de informare despre nutriția optimă a copiilor până la implinirea vârstei de 

24 de luni și după, pentru o viață sănătoasă și prevenirea diabetului zaharat și a complicațiilor 

acestuia. Aceasta vizează și asigurarea unei societăți sănătoase, echitabile, egale în raport cu 

egalitatea de gen. 

Obiective specifice: 

Diseminarea informatiilor legate de adoptarea unei alimentații echilibrate și promovarea principiilor 

legate de stilul de viață sănătos; 

Cresterea nivelului de informare, conștientizare și responsabilizare a populației privind alimentația 

și sănătatea nou nascutului și copilului mic prin creșterea accesibilității la informații de specialitate 

de bază; 

Intensificarea promovarii conceptului alăptării exclusiv la sân în primele 6 luni de viață. 

Cresterea gradului de constientizare a membrilor familiilor persoanelor cu diabet asupra impactului 

pe care il are acesta asupra calitatii vietii. 

Informarea pacientilor cu diabet precum si apartinatorilor acestora despre posibilitatile de ingrijire a 

pacientului si prevenirea complicatiilor acestei boli. 

Reducerea cheltuielilor pentru sanatate (reducerea cheltuielilor de spitalizare si tratament), din 

gospodarie (alaptarea este aceesibila oriunde si oricand, este gratuita) si de mediu (laptele de mama 

este ecologic, nu polueaza). 

Perioada derularii:  Octombrie 2020 

Grupul țintă: Tinere mămici, Populația generală, Persoanele diabet și cu vârsta de 65 ani și peste 

Activități:  

Expedierea materialelor informative in format electronic, partenerilor din campanie 

Distributia de materiale informative multiplicate in format A4 în spatiile publice protejate cu mare 

frecventare: spaţiile de aşteptare din cadrul spitalelor judeţene / orăşenești, la cabinetele medicilor de 

familie, în farmacii, in centrele comerciale, in ambulatorii de specialitate publice și private 

Diseminarea comunicatului de presa, a materialelor IEC si a informatiilor pentru populatie prin 

mijloace media 
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Postare comunicat de presa si materiale informative pe website-ul DSP Cluj 

Parteneri: Asociatia Medicilor de Familie Cluj, Consiliul Judetean Cluj si Consiliul Local Cluj 

Napoca prin Spitalele din judetul Cluj, Mass Media Locala 

 

Campania IEC nr. 12: Campania privind Ziua Nationala fara Tutun 

Slogan campanie: “COVID-19 – Un motiv in plus pentru a renunta la fumat!” 

Tema campaniei: Prevenirea iniţierii fumatului sau renunţarea la fumat printr-o informare corectă 

asupra  efectelor vătămătoare ale infecţiei cu Covid-19 la persoanele fumătoare 

Scop: Reducerea prevalenţei persoanelor care consumă tutun, chiar şi în scop experimental, printr-o 

informare şi conştientizare cu privire la efectele nocive ale tutunului, indiferent de forma în care este 

utilizat (produse clasice, produse noi sau ţigară electronică) și la riscul suplimentar generat de 

asocierea fumatului cu infectarea cu SARS-COV2.   

Obiective: Creşterea numărului de persoane care aleg să nu înceapă să fumeze, precum şi a celor care 

renunţă la fumat 

Protecţia faţă de expunerea la fumul de tutun 

Prevenirea experimentării unor produse cu tutun promovate ca fiind mai puţin nocive 

Perioada derularii: Noiembrie 2020 

Grup țintă: Consumatorii produselor din tutun, Populaţia generală 

Activitati: Distributia de materiale informative în spatiile publice protejate: spaţiile de aşteptare din 

cadrul spitalelor judeţene / orăşenești, la cabinetele medicilor de familie, în farmacii, in centrele 

comerciale 

Diseminarea comunicatului de presa, a materialelor IEC si a informatiilor pentru populatie prin 

mijloace media 

Postare comunicat de presa si materiale informative pe website-ul DSP Cluj 

Parteneri: Mass Media Locala, Asociatia Medicilor de Familie Cluj, Consiliul Judetean Cluj, 

Consiliul Local Cluj, Societatea Română de Cancer  

 

Campania IEC nr. 13: Campania privind Luna Nationala a Informarii despre Bolile 

Transmisibile: TUBERCULOZA (TB), HIV/SIDA, HEPATITA 

Slogan campanie: Solidaritate și responsabilitate comună 

Tema campaniei: STOP TB, HIV, HEPATITĂ 

Scop: De informare despre importanta acestor BOLI TRANSMISIBILE pentru a garanta că fiecare 

persoană este informată despre impactul acestor boli transmisible asupra persoanei și societății, pentru 

conștientizarea riscurilor de infectare, pentru a accelera măsurile de prevenire și control necesare 

stopării globale a fenomenului si pentru promovarea testării pentru depistarea HIV și HV. 

Obiective: Conștientizarea populației generale si a populatiei din grupurile tinta despre importanța 

prevenirii acestor boli transmisibile si impactul acestora asupra societatii 

Perioada derularii: Decembrie 2020 

Grupuri țintă: Adolescenți și tineri 15-24 ani, Populația generală activă, Profesioniști din sistemul 

sanitar, Factori de decizie politică, Mass Media 

Activități: Expedierea materialelor informative in format electronic, partenerilor din campanie 

Distributia de materiale informative spitalelor judeţene si orăşenești, la cabinetele medicilor de 

familie, în farmacii, in centrele comerciale 

Diseminarea comunicatului de presa, a materialelor IEC si a informatiilor pentru populatie prin 

mijloace media 
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Postare comunicat de presa si materiale informative pe website-ul DSP Cluj 

Parteneri: Asociatia Medicilor de Familie Cluj, Consiliul Judetean Cluj si Consiliul Local Cluj 

Napoca prin Spitalele din judetul Cluj, Mass Media Locala 

 

2. Organizarea și desfășurarea interventiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice 

locale 

 

Intervenția IEC nr 1: Promovarea vaccinarilor 

Scop: Informarea privind beneficiile vaccinarii 

Obiective: Cresterea gradului de acoperire vaccinala 

Grupul țintă: Parinti, Personal medical 

Activități specifice : Intalniri cu medici de familie, mediatore sanitare, asistente comunitare, parinti 

si copii din 8 comunitati cu grupuri vulnerabile ; Distributie de materiale informative 

 

Interventia IEC nr. 2: Promovarea masurilor de preventie COVID 19 

Scop: Informarea populaţiei cu privire la importanţa respectarii masurilor de preventie COVID 19 

Obiectiv: Cresterea gradului de informare privind masurile de preventie COVID 19 

Grup tinta: Populatia generala 

Activități specifice : Postarea de materiale informative pe website-ul DSP Cluj si diseminarea 

acestora medicilor de familie; Articole specifice publicate  in revista „Sanatatea Conteaza” 

 

 

3. Organizarea și desfășurarea   de interventii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene 

de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi - sustenabilitate 

RO 19 04; 

3.1. Interventii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie 

sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi si sustenabilitate RO 19 04 

Număr de școli și grădinițe care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă și 

activitate fizică în grădinițe și școli: 4.  

Nr. total beneficiari: 446.  

3.2. Interventii pentru stil de viață sănătos la copii şi adolescenţi 

Consumul de apa in gradinita 

Scop: Consumul de apa 

Obiective: Excluderea consumului de sucuri in gradinita / after school.  

Perioada  derulării: Permanent 

Grupul țintă : Copii din gradinita 

Activități specifice : Activitati interactive, Completarea fiselor consum apa 

Locul derulării activității: Gradinitele Micul Prinţ, Dumbrava Minunata, Lizuca, Buburuza 

Parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, Primaria Cluj-Napoca – Directia de Asistenta Sociala 

si Medicala.  

Nr. beneficiari: 298.  

Materiale IEC utilizate: Fisa consum apa. 

 

4. Organizarea și desfășurarea de intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și 

grupuri vulnerabile 

4.1. Intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile  

Intervenția IEC nr. 1 

Denumirea: Ateliere de lucru cu tema promovarea sanatatii reproducerii la grupuri vulnerabile.  

Nr. AMC (asistente medicale comunitare) implicate: 4    

Nr. MS (mediatori sanitari) implicați: 4  
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Nr. comunități acoperite: 8 (Pata Rat - Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Fizesu Gherlii, Recea 

Cristur, Huedin, Cojocna, Mociu) 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 174  

Materiale IEC utilizate: fluturasi, pliante 
 

COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZĂRI 

 

 Pentru unităţile sanitare din Judeţul Cluj s-au instrumentat de către personalul medical superior 

şi s-au eliberat următoarele documente de reglementare sanitară un număr de 5129 dosare, din care: 

  1715 Notificări de asistenţă de specialitate în sănătate publică  

            1868  Autorizaţii Sanitare de Funcționare în baza referatului de evaluare, 
      782 Notificări de certificare a conformităţii, în vederea certificării conformităţii cu 
normele de igienă  

   764 alte avize, autorizatii și acte de reglementare sanitară ( negaţii – Notificări pentru 
activităţile care nu fac obiectul evaluării condiţiilor de igienă, autorizașii de liberă practică 
medicală etc.) 

 

 

 

INSPECȚIA SANITARĂ DE STAT 
 

 În anul 2020 Serviciul de Control în Sănătate Publică Cluj a efectuat 2024 controale tematice, 
planificate, la solicitare sau la necesitate, conform domeniilor de activitate: 
- Domeniul igiena alimentului – 464 
- Domeniul epidemiologie (inclusiv masurile anti COVID19) - 235 
- Domeniul biocide și articole tratate – 582 
- Domeniul igiena mediului (habitat, servicii, cosmetic, apa potabilă/apă îmbăiere, deșeuri) – 452 
- Domeniu igiena colectivităţilor de copii şi tineri - 291 
S-au derulat 40  recontroale pentru verificarea gradului de îndeplinire a măsurilor impuse. 
Au fost desfășurate 22 de acțiuni tematice stabilite de Ministerul Sănătății.  
Pentru nerespectarea normelor legale de igienă şi sănătate publică au fost aplicate:  

- 141 sancţiuni contravenţionale principale din care 101 amenzi contravenţionale în 
valoare de 197.400 lei, și 40 de avertismente. 

Probe recoltate  96  în total,  din care: 
- 24 probe de apă de reţea/sursă locală, din care 15 corespunzătoare şi 9 

necorespunzătoare 
- 46 probe de alimente din care 2 neconforme 
- 10 teste de sanitaţie  în sector alimentar, toate au fost corespunzătoare  
- 10 probe de sanitaţie în spitale, corespunzătoare 
- 1 probă de produs biocid 
- 5 probe de produse cosmetice 

S-a dispus scoaterea din consum pentru: 
- 1,463 kg produse patiserie și 44 l suc portocale care nu respectă prevederile 

Legii123/2008, privind alimentația sănătoase 
- 6080 litri produse biocide retrase de la utilizare și 1269,25 litri produse biocide retrase 

la  comercializare   
 

Domenii de activitate Nr. sancțiuni contravenționale principale Nr.sancțiuni 
contravenționale 
complementare 

Aliment 55 sancțiuni, din care 37 amenzi in valoare de 
37.400 lei, 18 avertismente 

0 
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Mediu de viață 24 sancțiuni, din care 16 amenzi în valoare de 
18.000 lei și  8 avertismente 

0 

Cosmetice 7 sancțiuni, din care 5 amenzi în valoare de 6.800 lei 
și 2 avertismente 

0 

Biocide 9 sancțiuni din care 6 amenzi în valoare de 9.800 lei 
și 3 avertismente 

0 

Epidemiologie 25 sancțiuni din care 20 amenzi în valoare de 57.300 
lei și 5 avertismente 

0 

Colectivități de 
copii și tineri 

13 sancțiuni din care 9 amenzi în valoare de 16.000 
și 4 avertismente 

0 

Cetățeni care nu au 
respectat măsura 
izolării la domiciliu 

8 amenzi în valoare de 52.100  

Total 141 sancțiuni din care 101 amenzi în valoare 
totală de 197.400 lei, din care 29 amenzi 
conform Legea 55/2020 în valoare de 14.500 lei 
și 40 avertismente 

0 

 
Unități sanitare de toate tipurile și măsurile de prevenire/combatere antiCOVID19: 
 

1. Unități de dializă publice si private 
În cadrul acțiunii tematice de control a centrelor de dializă,  desfățurată în luna februarie 2020, 

inspectorii sanitari au verificat în județul Cluj toate cele 8 centre/secții de dializă : 4 centre de dializă 
private în Cluj-Napoca (2), Turda și Dej, aparținând de rețelele medicale Fresenius (3) și Avitum (1), 
precum și secțiile/compartimentele de dializă din Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, Institutul 
Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca. 

Toate unitățile sunt înființate prin ordin de ministru/aviz MS, dispun de personal calificat, de 
proceduri privind activitatea medicală, curățenie și dezinfecție, asepsie/antisepsie, precauțiuni 
universale, gestionarea deșeurilor, prepararea și verificarea dializantului, verificarea condițiilor de 
mediu. 

Sunt asigurate evidențe privind bolnavii incluși în programul de dializă, consultațiile medicale, 
investigațiile efectuate, tratamentul lor. 

Unitățile cu paturi din sistemul de stat prezintă medic epidemiolog angajat sau cu contract de 
colaborare, centrul de dializa Avitum prezintă contract de colaborare cu medic epidemiolog, în centrele 
de dializă din rețeaua Fresenius medicii șefi de centre sunt instruiți și au atribuții în privința 
supravegherii infecțiilor asociate asistenței medicale. S-a transmis acestor unități să asigure medic 
epidemiolog prin anagajare sau contract de colaborare. 

Pentru dezinfecția pielii nedeteriorate înainte de tratamentul medical al unui pacient  se 
utilizează soluții medicamentoase Betadina, Dermobacter, dar și Softasept N Necolorat, HMI Scrub, 
produse biocide. S-a impus utilizarea numai de soluții medicamentoase. 
A doua acțiune de verificare a centrelor de dializă  s-a desfășurat în lunile octombrie-noiembrie 2020, 
s-au controlat toate cele 8 unități de dializă existente în județul Cluj. 

Centre de dializă în sistem ambulator sunt 4 cu regim privat, dializa bolnavilor cronici cu COVID 
-19 se efectuează în tură suplimentară, posturi dedicate și se efectuează dezinfecția spațiilor utilizate la 
finalul dializei. Centrele private tratează numai bolnavii incluși în programul național. 

Spitalul Clinic de Urgenta ptr Copii Cluj Napoca prezintă compartiment de dializă ptr bolnavii 
pediatrici internați, în regim de urgență, unitatea nu este cuprinsă în programul național de dializă. 

Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj Napoca efectuează dialize numai la bolnavii 
internați, având un salon cu 3 posturi de dializă, unitatea nu este cuprinsă în programul național de 
dializă. 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca efectuează dializa pentru bolnavii internați în 
regim de urgenț, unitatea nu este cuprinsă în programul național de dializă. 
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Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca efectuează dializă pentru bolnavii internați, 1 post de 
dializă este dedicat bolnavilor COVID-19 in regim urgență, si bolnavii cronici inclusi in program in  regim 
spitalizare de zi. 

Nu s-au identificat probleme în cadrul controalelor, cu exceptia Institutului Clinic de Urologie și 
Tranplant Renal Cluj Napoca unde deficiența semnalată (macheta punctul Ord. MS nr.961/2016) – spații 
insuficiente pentru păstrarea materialelor și ustensilelor de curățenie, este veche, cuprinsă în 
programul de conformare. 

 
2. Laboratoare care efectuează RT-PCR pentru diagnosticul Sars Cov 2. 

Au fost verificate cele 6 laboratoare autorizate in acest sens in județul Cluj, dotate cu 9 
echipamente pentru efectuare RT-PCR: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, Spitalul Clinic Județean de 
Urgență – Laborator Imogen, Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj Napoca, Institutul de 
Medicina Legală Cluj, Spitalul ReginaMaria – Laborator Genetic Center Cluj Napoca, Univ. De Medicină și 
Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj Napoca.  

Aspectele controlate au fost: dotările in echipamente si aparatura existente, asigurarea 
consumabilelor si kiturilor de testare, personalul alocat, amenajarea circuitelor functionale.  

 
      3.Acțiunea tematică de control RETROVIRUS pentru verificarea respectării regimului deșeurilor 
periculoase provenite din activitățile medicale în contextual măsurilor luate împotriva răspândirii 
virusului Sars Cov 2. 
Au fost verificate 5 unități sanitare cu paturi, spitale COVID de faza I, II și suport și 4 centre de dializă 
pentru bolnavi COVID. 

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj Napoca, spital faza I,  prezintă contract de eliminare 
deșeuri cu AKSD Tg-Mureș din 13.05.2020, cu aplicare începând cu 01.06.2020, anterior a avut 
contract cu  SC Stericycle sediul social comuna Jilava, soseaua Giurgiului, nr.5, corpC2, jud. Ilfov. 
Transportul deșeurilor se efectuează cu SC Demeco din Bacău (contract între SC AKSD si SC 
Demeco) eliminarea finală se efectuează prin incinerare la punctul de lucru SC AKSD din Parc 
Industrial Chirileu, jud. Mureș. 

- Spitalul Clinic de Recuperare ClujNapoca, spital suport COVID, prezintă contract de eliminare 
deșeuri cu AKSD Tg-Mureș din 30.04.2020, cu aplicare începând cu 01.05.2020, anterior a avut 
contract cu  SC Stericycle sediul social comuna Jilava, soseaua Giurgiului, nr.5, corpC2, jud. Ilfov. 
Transportul deșeurilor se efectuează cu SC Demeco din Bacău (contract între SC AKSD si SC 
Demeco) eliminarea finală se efectuează prin incinerare la punctul de lucru SC AKSD din Parc 
Industrial Chirileu, jud. Mureș. 

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj Napoca, spital faza II, prezintă contract 
de eliminare deșeuri cu SC Stericycle sediul social comuna Jilava, soseaua Giurgiului, nr.5, 
corpC2, jud. Ilfov, transportul și eliminarea finală se efectuează cu SC Stericycle, prin 
decontaminare și mărunțire la punctul de lucru din Sibiu, Calea Șurii Mici, fn. 

- Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, spital suport COVID, prezintă contract din 2014, cu SC 
Stericycle sediul social comuna Jilava, soseaua Giurgiului, nr.5, corpC2, jud. Ilfov, transportul și 
eliminarea finală se efectuează cu SC Stericycle, prin decontaminare și mărunțire la punctul de 
lucru din Sibiu, Calea Șurii Mici, fn. Actual, sunt în procedură de licitație pentru serviciile de 
eliminare deșeuri rezultate din activitatea medicală. 

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca, spital suport COVID, prezintă contract  din 2014, 
cu SC Stericycle sediul social comuna Jilava, soseaua Giurgiului, nr.5, corpC2, jud. Ilfov, 
transportul și eliminarea finală se efectuează cu SC Stericycle, prin decontaminare și mărunțire 
la punctul de lucru din Sibiu, Calea Șurii Mici, fn. 

- Centrul de dializă Avitum Cluj Napoca, str. Tăbăcarilor, nr.15 B, prezintă contract de eliminare 
deșeuri cu SC Demeco, sediul in Bacau, str. Chimiei, nr.6A, jud. Bacău, această unitate efectuînd 
transportul, iar eliminarea finală se face prin incinerare de către SC AKSD Parc Industrial 
Chirileu, jud. Mureș. 

- Centrele de dializa  Potaissa Renal Care din Turda, Nefromed Cluj Napoca, str. Ana Aslan, nr.40, 
Nefrocare Dej str. Gutinului, nr.9, prezintă contracte de eliminare deșeuri periculoase cu SC 
Mediline Exim SRL cu sediul in București, str. Ghirnitei, nr.4. Transportul deșeurilor se 
efectuează cu SC Transcogen Medical Company SRL, din Craiova, str.Drumul Ungurenilor, 
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nr.34B, jud. Dolj și eliminarea finală prin incinerare la SC Ecoburn SRL  sediul în  Ploiești, str. 
Democrației, nr.103, punct de lucru Parc Industrial comuna Brazi, str. Piatra Craiului, nr.13, jud. 
Prahova. 

Constatări, probleme identificate și măsuri impuse: 
- Nu s-au constatat deficiențe in ce privește colectarea la locul de producere pe categorii, evacuare 

in depozit temprar, etichetare recipienți, cântărire, evidență deșeuri, raportări către DSP, 
instruire personal, echipament de protecție pentru personal. Unitățile sanitare au actualizat 
procedurile de gestionare deșeuri pentru contextul epidemiologic actual. 

- Recipienții utilizați prezintă certificate de conformitate pentru aprobare de model tip de ambalaj 
pentru transport mărfuri periculoase eliberat de Iprochim SA din București, conform cu 
reglementările impuse de Acordul ADR, ediția 2017 și a prevederilor SR EN ISO 16106:2006 
privind principiile de bază de încercare și aprobare a ambalajelor pentru transportul mărfurilor 
periculoase. Producătorii de ambalaje sunt SC Custodia Group SRL București și SC Flexal Impex 
SRL din Iași. 

- S-au prezentat documente privind autorizarea de mediu a societăților implicate în transport și 
eliminare finală deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală. 

- S-au identificat unele formulare de expediție/transport deșeuri periculoase care nu prezentau 
inregistrate data eliminării finale, stampila unității, pentru SC Stericycle, punct de lucru Sibiu, 
Calea Șurii Mici, fn, și SC Ecoburn punct de lucru din Parc Industrial comuna Brazi. 

- S-au transmis către unitățile sanitare respective (Spital Pneumoftiziologie, Spital Județean, 
Spital Municipal, Nefromed, Nefrocare, Potaissa Renal Care) măsuri privind urmărirea 
completării formularelor de transport/expediție în ce priveste consemnarea eliminării finale și 
s-au efectuat recontroale. 
 

4. Acțiunea de verificare a respectării algoritmului de testare COVID-19 și modul de 
desfășurare al anchetelor epidemiologice.  

Au fost verificate 11 centre de vârstnici și rezidențiale, urmărindu-se aspecte privind testarea 
beneficiarilor și personalului, triajul epidemiologic zilnic, asigurarea și purtarea echipamentului de 
protecție ptr angajati, utilizarea produselor biocide avizate, asigurarea continuității activității, 
asigurarea curățeniei și dezinfecției în unitate, și alte aspecte privind îngrijirea și alimentația 
beneficiarilor. 

Unitățile verificate: Cămin vârstnici Kinder Joy comuna Florești, Centru rezidențial ptr persoane 
cu handicap sat Luna de Jos, Cămin vârstnici Fundația Febe Cluj-Napoca, Centru de vârstnici Rebeca 
comuna Țaga, Centrul rezidențial DGASPC Cluj Napoca str. 21 Decembrie 1989, Cămin vârstnici 
Sf.Johann Cluj Napoca, Centru vârstnici Hermina sat Dezmir, Centru de vârstnici Asistmed sat Luna de 
Sus, Centru de vârstnici Fileo sat Luna de Sus, Centru de vârstnici Elisabeth Dej, Centrul rezidențial 
Pinnochio Cluj-Napoca. 

Centrele verificate respectau măsurile privind asigurarea continuității activității (unele unități 
pot funcționa în ture alternative de personal de 7-10 zile, majoritatea însă funcționează cu venirea 
zilnică a angajaților, asigurându-se personal și noaptea), triajul personalului la intrarea în unitate, 
utilizarea echipamentului de protecție complet, asigurarea curățeniei și dezinfecției. Testarea 
personalului a fost efectuată în 8 unități, pentru restul (Centrul de vârstnici Elisabeth Dej, Centrul Sf. 
Johann Cluj Napoca și Centrul de vârstnici Kinder Joy Florești) s-a impus rezolvarea neconformității și 
maxim 10 zile. Beneficiarii au fost testați în totalitate în perioada stării de urgență, pe perioada stării de 
alertă fiind testați cei simptomatici sau internați în spitale din alte motive, cei asimptomatici sunt 
parțiali testați.  Se respectă indicația de testare a beneficiarilor la intrarea/revenirea în centru. De 
asemenea, s-a impus testarea periodică a beneficiarilor conform indicațiilor INSP București. 

Căminul de vârstnici Rebeca din Țaga a înregistrat un focar de COVID-19 în luna mai 2020, cu 5 
angajați și 46 beneficiari pozitivi, depistați în urma testării obligatorii efectuate, actual focarul este stins, 
toate persoanele pozitive au fost internate, reprimite în unitate după izolare la domiciliu și test negativ. 
Ancheta epidemiologică a fost efectuată de DSP Cluj. 

La Centrul de vârstnici Elisabeth din Dej s-a aplicat sancțiune contravențională principală cu 
avertisment pentru neefectuarea testării personalului și beneficiarilor. 

Au fost verificate cele 4 centre de dializă private din județul Cluj: Centrele Avitum și Nefromed din 
Cluj Napoca, Nefro Cre din Dej și Potaissa Renal Care din Turda. În aceste unități se efectuează dializă în 



41 
 

tură separată pentru suspecții de COVID-19. Se respectă indicațiile INSP București privind testarea 
hemodializaților asimptomatici sau suspecți. 

Dintre unitațile sanitare cu paturi au fost verificate  
- Institutul Inimii Prof.Dr. N. Stăncioiu Cluj Napoca, cu focar de COVID-19 în desfășurare, sursa 

fiind un pacient internat cu testare negativă, pe secția Terapie Intensivă Coronarieni trimis 
de Spitalul Județean Bistrița. Pâna la momentul controlului erau depistați pozitivi 12 angajați 
și 9 pacienți din secție, transferați la spitale de profil. Activitatea secțiilor a fost redusă, cu 
transferul unor pacienți la spitalele județene de care aparțin, efectuarea dezinfecției 
terminale repetate, continuarea măsurilor de testare pacienți și personal conform 
algoritmului dar și conform indicațiilor medicului epidemiolog CPIAAM. Se asigură 
echipament de protecție complet, personalul este instruit periodic, utilizează echipamentul 
de protecție conform cu indicațiile INSP București. 

- Institutul Oncologic Prof.Dr. Ion Chiricuță Cluj Napoca, cu focar COVID-19 în desfășurare, 15 
cazuri pozitive, 12 angajați și 3 pacienți, cu pornire de la un pacient internat cu test negativ. 
Ancheta epidemiologică este efectuată de SPIAAM, sunt testați contacții, personalul este 
izolat la domiciliu până la aflarea rezultatului testării, cei pozitivi sunt internați în spitale de 
profil. Personalul a fost instruit repetat cu privire la utilizarea corectă și completă a 
echipamentului de protecție, acesta se asigură în cantitate suficientă, în plus s-a recomandat 
utilizarea protecției oculare și în saloanele pentru pacienți negativi. Se respectă algoritmul 
de testare conform indicațiilor INSP București. Se asigură salon separat pentru pacienții 
suspecți,  s-a dispus sistarea temporară a internărilor și s-a efectuat dezinfecție terminală cu 
curățenie riguroasă în toate spațiile utilizate de cei depistați pozitivi. 

- Spitalul Clinic Județean Cluj Napoca (secțiile Endocrinologie, Ginecologie I, ATI I) Spitalul 
Clinic Municipal Cluj Napoca, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Napoca, Spitalul 
privat de obstetrică-ginecologie Gynia Cluj Napoca - sunt respectate recomandările 
prioritizării algoritmului de testare, se asigură echipament de protecție complet, personalul 
este instruit periodic în acest sens. 

- Centrul Medical Oncologic Medisprof Cluj Napoca- fără neconformități 
 

5. Acțiune tematică de control privind modul de desfășurare a activității în unități de 
transfuzie sanguină. 

Unitățile verificate:  Centrul Regional de Transfuzie Sanguină și 7 unități de transfuzie sanguină din 
spitale publice și private (Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii- Secțiile Clinice Padiatrie I și II, 
Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță- Secția Hematologie, Spitalul Clinic Municipal, Spitalul Clinic 
de Recuperare, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Prof. Dr. O. Fodor, Spital 
Privat de Obstetrică-Ginecologie Gynia, constatându-se următoarele neconformități: 

- 1- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca- UTS Secția Clinică Pediatrie I și II 
- -nu există o politică de calitate cu referire la unitatea de transfuzie din spital 
- 2- Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca 
-  -lipsă generator la UTS Hematologie (această măsură este inclusă în Planul de 

Conformare și va fi realizată când secția Hematologie se va muta în clădirea nou construită). 
-  Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj a încheiat protocoale de colaborare cu 

Spitalul Clinic Județean de Urgență, Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul Clinic de Recuperare 
și Spitalul de Pneumoftiziologie Leon Daniello, în vederea identificării potențialilor donatori. 
S-a prelevat sânge total de la 7 donatori, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină nefiind 
dotat cu aparat de plasmafereză. Din cele 7 unități PPC prelevate, una a fost utilizată la 
Spitalul Județean Baia-Mare, iar la Spitalul der Boli Infecțioase Cluj-Napoca s-au utilizat 3 
unități provenite de la CTS Timiș. Nu s-au constatat neconformități cu privire la criteriile de 
eligibilitate pentru selecția donatorilor; testările efectuate potențialilor donatori; recoltarea, 
procesarea și stocarea probelor .   
  

6. Acțiunea tematica de control in unități sanitare cu paturi non Covid, de stat și private: 
In județul Cluj au fost verificate 9 spitale din care 2 private si 7 de stat: Institutul Clinic de Urologie 

și Transplant Renal Cluj Napoca, Institutul Regional de Gastroenterohepatologie Cluj Napoca, Spitalul 
Clinic  Municipal Cluj Napoca, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Napoca, Spital Municipal 
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Turda, Spital Municipal Câmpia Turzii, Spital Orășenesc Huedin, Spital privat Obstetrica Ginecologie 
Hipocrate, Spital privat Obstetrica Ginecologie Gynia. 
Toate unitățile si-au amenajat circuite funcționale și spații tampon conform legislației in vigoare, 

pacienții sunt triați la prezentare, fie in UPU/CPU/camera de gardă, pe circuite  separate de cele ale 
personalului, fie pe circuit separat pentru cei care prezintă bilet de trimitere pentru internare 
(programari) sau spitalizare de zi/investigații în ambulator. 

Pacientii suspecți sunt internați in spațiile tampon organizate pe secții sau spital, sunt testati RT-
PCR, cei pozitivi fiind transferați către spitalele COVID in măsura locurilor disponibile și conform cu 
gravitatea patologiei. Toate persoanele confirmate pozitiv au fost internate in spitale Covid, s-au luat 
măsuri privind dezinfecția spațiilor, izolarea contacților la domiciliu. 
Din fonduri proprii unitățile sanitare au efectuat testări ale personalului, testări care nu se incadreaza 

in algoritmul de testare. 
Personalul verificat prin sondaj purta echipament de protecție complet, fiind instruit de către serviciile 

SPIIAM cu privire la modalitatea de utilizare a echipamentului de protecție, stocurile erau suficiente. 
 

7. Acțiunea tematică de control în centre rezidențaile pentru vârstnici, pentru verificarea 
respectării normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiiloe asociate asistenței 
medicale în aceste unități. 

În actiunea de control au fost verificate 14 astfel de unități, neconformitățile importante identificate 
fiind: lipsa autorizării sanitare, neefectuarea testării RT-PCR pentru vârstnici și personal, lipsa 
procedurilor de lucru sau actualizarea lor pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției, gestionarea 
deficitară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, stare de igienă neocrespunzătoare, produse 
biocide in cantitati insuficiente. 

Au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale cu amendă, in valoare totala de 31600 lei, si 2 
avertismente.  
 

8. Acțiune tematică de control în secții/compartimente ATI din spitale publice de stat și 
private, în vederea verificării dotarilor conform OMS 1500/2009. 
 
În cadrul acțiunii tematice de control s-au verificat 24 spitale, 14 de stat și 20 private, s-au intocmit 
liste cu necesarul privind dotarea acestor secții/compartimente. 

9. Acțiune tematică de control în centre de permanentă din județul Cluj. 
In luna decembrie s-au controlat cele 4 centre de permanență de la nivelul județului Cluj: Cluj 
Napoca pe str. Horea si Aleea Băița, Turda si Mociu. S-au verificat aspecte privind organizarea 
centrelor, raportarea serviciilor efectuate către CASS Cluj si DSP Cluj, asigurarea materialelor 
sanitare, medicamentelor, echipamentelor de protectie, implementarea măsurilor antiCOVID 19.  
Probleme deosebite s-au semnalat la nivelul centrului din Mociu, unde s-a aplicat sancțiune cu 
amendă conform Legii 55/2020 ptr lipsa triajului epidemiologic la pacienți. 

 
În domeniul biocide: 
 Controalele  privind respectarea prevederilor legale în domeniul produselor biocide  s-au 
desfășurat în cadrul acțiunii tematice de verificare a prestatorilor de servicii deratizare, dezinfecție și 
dezinsecție, acțiunii tematice de control privind verificarea produselor biocide conform adresei MS nr. 
17188/31.03.2020 precum și  permanent sau concomitent cu alte tipuri de controale.  

Au fost efectuate 582 controale și 2 recontroale: 3 producători, 22 distribuitori, 557 utilizatori 
profesionali. Pentru neconformitățile constatate s-au aplicat 3 sancţiuni, din care 1 avertisment şi 2 
amenzi în valoare totală de 5800 lei.  
 Principalele neconformități constatate în cadrul acțiunii tematice de control la operatorii de 
servicii DDD/curățenie-dezinfecție au fost: procedurile operaționale nespecifice ptr tipurile de produse 
utilizate și pe domenii de activitate, fără modul de utilizare al produselor biocide și neprelucrate 
personalului prin proces verbal cu semnătură; lipsa cursului de instruire notiuni fundamentale de 
igienă; spațiie neigienizat, pavimente parțial neconforme, neconformități pentru care s-au stabilit 
termene și responsabilități. 

În cadrul acțiunilor tematice și la solicitarea MS (sesizări primite de la DSP-uri) privind 
produsele biocide au fost verificate 74 produse din care 61 conforme și 13 neconforme. 
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           Pentru neconformitățile constatate (etichetare neconformă, comercializarea de produse biocide 
fără documente de plasare pe piață ) s-au aplicat 4 amenzi în valoare de 4000 lei și 2 avertismente, 
au fost retrase de la utilizare 6080 litri iar de la comerializare 1269,25 litri produse neconforme. 
Pentru verificarea activității fungicide și bactericide a fost recoltată 1 probă de produs biocid, in cadrul 
activităților din Programul Național II -  monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi 
muncă.  

 
În domeniul apei potabile:          

Verificarea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul rural a 
județului Cluj a constat in 3 controale la stațiile de tratare din localitățile Izvoru Crișului, Aiton și 
Vultureni, si recoltarea a 6 probe pentru examinări de laborator, din care 4 sunt corespunzătoare iar 
2 sunt necorespunzătoare chimic și bacteriologic. S-au aplicat 1 avertisment și 1 amendă 
contravențională principală în valoare de 3000 lei. 
 Principalele deficiențe constatate au fost: 
Stația de tratare apă potabilă Izvorul Crișului, dată în folosință în luna februarie 2020  nu este autorizată 
sanitar, nu se  efectuează monitorizarea de audit a apei distribuite,  nu există registrul de evidență a 
monitorizării Clorului rezidual liber la ieșirea din stație, operatorul stației nu a efectuat cursul pentru 
însușirea noțiunilor fundamentale de igienă,  
- probele de apă recoltate cu ocazia controlului sunt necorespunzătoare chimic ( valoare clorului 
rezidual liber 0,046 mg./l) și bacteriologic ( B. Coliforme >300, Escherichia coli 120/100ml, Enterococi 
intestinali 186/100ml) 
 Față de cele constatate, la nivelul unității, s-a aplicat sancțiune contravențională cu avertisment 
conform HG. 857/2011 art 7 lir g,  pt nesigurarea conformării la parametrii de calitate a apei potabile 
din proba recoltată așa cum sunt prevăzuți în Legea 458/2002 cu modificările și completările 
ulterioare.S-au impus termene și măsuri de remediere a tuturor deficiențelor.  
 La stația de tratare apă potabilă Vultureni, ce aprovizionează com. Vultureni și satul Șoimeni 
- apa este întreruptă din cauza unor defecțiuni a rețelei de distribuție 
- nu există un responsabil care să administreze sursa și care să fie instruit în acest sens 
- nu există o monitorizare operațională a apei distribuite 
- nu se monitorizează zilnic parametrii clorului rezidual liber a apei la ieșirea din stație. 
- nu se asigură rezerve de produse biocide pentru minim 30 de zile, 
 Față de cele contatate, la nivelul unității, s-a aplicat sancțiune contravențională principală cu 
amendă, conform HG. 857/2011 art. 9 lit c, în valoare de 3000 lei pentru neasigurarea unei rezerve de 
produse biocide pentru minim 30 de zile. S-au impus termene și măsuri de remediere a tuturor 
deficiențelor. 
 
Acțiune de control privind conformitatea produselor cosmetice     

În cadrul acţiunii tematice demarate pe raza judeţului Cluj, au fost controlate 13 unităţi, din care: 
3 producători, 2 distribuitori și 8 unități desfacere; s-au verificat 34 produse cosmetice din gama vizată 
de acțiunea tematică, respectiv 8 dosare de produs.  

S-au prelevat următoarele probe: 
            a) -1 probă și 1 contraprobă Gerovital Men-Gel de duș revigorant 3 in 1, 400 ml, lot 2010 9, termen 
expirare 08.2023, produs de SC Farmec SA, judeţul Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. H. Barbusse, nr. 16, 
pentru determinarea methylchloroisothiazolinone și methylisothiazolinone, Laboratorul DSP Buzău; 
               -1 probă și 1 contraprobă Expert wipes-Șervețele intime cu extract de Aloe Vera, 10 bucăți/cutie, 
lot 1342, termen expirare 10.2022, produs de FLM Group Green MTC, Ilfov, loc. Otopeni, str. Oașului, 
pentru determinarea methylchloroisothiazolinone și methylisothiazolinone Laboratorul DSP Buzău; 
              -1 probă și 1 contraprobă Plant activ-Cremă balsam pentru mâini cu ulei de cătină și lămâie, 125 
ml, lot/temen expirare 25.05.2022, produs de SC Etera Prod SRL, județ Cluj, loc Luna de Sus, pentru 
determinarea parabenilor Laboratorul DSP Buzău; 
            b) 1 probă și 1 contraprobă Aroma Body-Gel intim cremos cu mușețel și sumac, 250 ml, lot 
6100311-1, termen expirare 03.2023, persoana responsabilă Aroma AD, Sofia, Bulgaria, pentru 
determinarea contaminanților microbiologici, Laborator DSP Ialomița; 
            c) 1 probă și 1 contraprobă Colgate Max White Expert original, 75 ml, lot 0256 PL 1127, termen 
expirare 08.2022, pentru determinarea peroxidului de hidrogen, la CRSP Cluj.              
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Pentru neconformitățile constatate s-au aplicat 3 sancținuni contravenționale cu amendă în valoare de 
4500 lei, după cum urmează: 
- unitate de desfacere (DM Drogherie), pentru nereguli constatate privind depozitarea/expunerea 
produselor cosmetice peste capacitatea unității se aplică sancțiune principală cu amendă conform HG 
857/2011, art. 16, lit. j, în valoare de 2000 lei și s-au stabilit măsuri urgente de remediere a 
neconformităților; 
- o parte din produsele verificate la German Market, din Cluj-Napoca, P-ța M. Viteazu, care a tradus din 
proprie inițiativă eticheta, nu sunt notificate pe portalul CPNP, motiv pentru care se aplică sancțiune 
principală cu amendă conform HG 147/2015, art. 11, lit. 2 (lit. k), în valoare de 1500 lei și s-au impus 
termene urgente de notificare; 
- în unitățile de desfacere verificate s-au  identificat următoarele produse neconforme: 
a) Șampon pt păr gras Hair Natural Light, distribuit de SC Hair Line SRL, jud. Mureș, loc. Târgu-Mureș, 
str. Mureșului, nr. 5, nu a fost identificat pe portalul CPNP; 
b)  Crema de zi vulcanic Lanzaloe Malvasia, Crema de mâini Aloe Canarias și Gel de duș Pjmasks-China, 
distribuită de SC Titan Comerț SRL, din jud. Sălaj, loc. Zalău, Bd. M. Viteazu, nr. 58 nu a fost identificat pe 
portalul CPNP; 
-produsul pentru albirea dinților Glory Smile Whitening Dry Strips, având o concentrație de 6% 
hhydrogen peroxide, conform informațiilor de pe ambalare se comercializa la stand direct 
consumatorilor, fără traducerea etichetei și fără alegațiile corespunzătoare, motiv pentru care s-a 
aplicat sancțiune principală cu amendă, conform HG 857/2011, art. 33, lit. e, în valoare de 1000 lei și s-
au oprit de la comercializare cele 20 cutii existente în stoc, care au fost achiziționate în sistem electronic, 
conform factura nr. 265673439501024536. 
 

Urmare adreselor de solicitare cu privire la produse cosmetice neconforme au fost verificate 20 
unități, din care: 2 distribuitori, 14 unități de desfacere, 4 unități de întreținere corporală; s-au verificat 
17 produse cosmetic și au fost effectuate 2 recontroale. 
Neconformitățile constatate au fost: etichetare necorespunzătoare, neintroducerea produsului pe 
portalul CPNP. 
Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, 2 avertismente și 2 
amenzi în valoare de 2300 lei. 
 
 
În domeniul colectivităţilor de copii şi tineri: 

Au fost efectuate 252 controale: 58 în creşe şi grădiniţe, 36 în unităţi de învăţământ primar şi 
gimnazial, 40 în licee, 19 în unități de învăţământ universitar, 2 în unități de învățământ special, 1 atelier 
scolar, 24 unităţi de cazare colectivă, 39 blocuri alimentare proprii unităţilor, 4 unităţi de catering care 
livrează în şcoli, 1 tabără, 17 centre de plasament, 4 after school și 7 chioşcuri alimentare. S-au aplicat 
13 sancţiuni, din care 4 avertismente şi 9 amenzi în valoare totală de 16.000 lei.  

În cadrul controlului efectuat pe produs și meniu conform Legii 123, s-au aplicat  3 sancțiuni,  
din care 1 avertisment şi 2 amenzi în valoare de 2000 lei. 

La finele anului școlar 2019 - 2020 erau în evidența DSP CLUJ 480 unităti de învățămînt 
preuniversitar publice (creșe, grădinițe, școli, licee),  și 56 unități de învățământ privat. 

Din cele  480 obiective de învățămînt, 432 obiective (90%) sunt autorizate și 50 obiective, (10,41 
%) - neautorizate. 

Controalele au fost efectuate în cadrul acțiunilor tematice stabilite de MS, acțiunilor tematice 
stabilite la nivel județean precum și urmare a unor sesizări în relație cu nerespectarea măsurilor de 
protecție pentru infecția cu Covid-19: 
1.  Acţiune planificată de control în unități de învățământ, conform Protocolului de colaborare M.S.-
M.E.C., privind monitorizarea evoluției situației epidemiologice determinată de creșterea numărului 
cazurilor de îmbolnăvire prin infecții respiratorii acute și gripă (adresa nr. 842/30.01.2020) și acțiune 
planificată de control a gradului de respectare a normelor de igienă și a principiilor alimentației 
sănătoase în unități de învățământ. 
            Au fost efectuate 113 controale astfel: 21 unități antepreșcolari și preșcolari, 25 unități de 
învătământ primar și gimnazial, 28 licee, 1 unitate de învățământ special, 6 unități învățământ superior, 
5 internate, 19 blocuri alimentare proprii, 2 unități catering, 6 chioșcuri alimentare, ocazie cu care s-au 
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impus măsuri privind aplicarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție, dotarea unităților cu materiale 
de igienă și efectuarea triajului în relație cu episodul infecțiilor respiratorii.  
Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale principale din care 
1 avertisment și 3 amenzi în valoare de 5000 lei. 
              S-a verificat și modul de gestionare a Programului guvernamental Lapte-corn. S-a prelevat 1 
probă corn școlar (petiție), pentru examinări de laborator, probă corespunzătoare.  
              În cadrul controalelor efectuate în cantine, unități catering și chioșcuri alimentare pentru 
verificarea respectării prevederilor Legii 123/2008 s-a aplicat 1 avertisment, conform O.G. nr. 2/2001, 
pentru efectuarea incompletă (pentru toate grupele de vârstă), a anchetei alimentare, 2 amenzi în 
valoare de 2000 lei, pentru comercializarea de produse alimentare care nu se încadrează în limitele 
prevăzute în anexa 1, OMS 1563/2008 și s-au retras de la comercializare 1,463 kg produse patiserie și 
44 l suc de portocale. 
 
2. Acţiune de control în  unităţi de învăţământ preuniversitar, cabinetele medicale şcolare și 
unitățile de catering care asigură masa în unitățile de învățământ preuniversitar. 

Pe perioada desfășurării acțiunii tematice (septembrie 2020) au fost efectuate 79 controale din 
care: 39 de unităţi de invăţământ:  5 creșe, 17 grădinițe,  17 școli și  licee (13 unități din mediul rural),  
1 unitate de învățământ special; 14 blocuri alimentare (din care 2 cantine și 2 unități de catering), 2 
internate, și 24 cabinete școlare. 

Unitățile de învățământ din mediul urban verificate (școli, licee), funcționau conform scenariului 
nr. 2 prevăzut în Ord. MS 1494/2020, iar cele din mediul rural în baza scenariului nr. 1. 

Principalele neconformități constatate au fost: unități de învățământ neautorizate sanitar 
datorită neasigurării apei potabile; nerespectarea structurii funcționale autorizate; nerespectarea 
măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc; funcționarea 
parțială a instalațiilor sanitare și neasigurarea grupurilor sanitare cu dozatoare cu săpun lichid; lipsa 
sau neactualizarea procedurilor de curățenie/dezinfecție în relație cu măsurile pentru prevenirea și 
limitarea infecțiilor cu COVID-19; spații neigienizate; neasigurarea unităților cu cabinet 
medical/izolator; cabinete medicale școlare neautorizate datorită neasigurării structurii funcționale; 
neamenajarea corespunzătoare a spațiilor pentru depozitarea ustensilelor de curățenie; o parte din 
personal nu a efectuat cursul de igienă, nerespectarea algoritmului de testare; neactualizarea 
procedurilor operaționale  și reinstruire personalului; lipsă structură și dotare la cabinetul medical; 
condiții igienico-sanitare parțial corespunzătoare; mobilier parțial degradat; asigurarea cu stocuri 
minime de produse biocide și echipamente de protecție. 

Pentru neconformitățile constatate s-au impus măsuri cu termene de realizare și au fost aplicate 
2 sancțiuni contravenționale principale cu amendă conform HG 857/2011 și Legea 55/2020 în valoare 
de 3500 lei. 
 
3. În cadrul acțiunii tematice de control în centre rezidențiale pentru copii/tineri cu deficiențe 
neuropsihiatrice au fost verificate 14 unități, ocazie cu care s-au constatat următoarele neconformități: 
nerespectarea algoritmului de testare; neactualizarea procedurilor operaționale  și reinstruire 
personalului; lipsă structură și dotare la cabinetul medical; condiții igienico-sanitare parțial 
corespunzătoare; mobilier parțial degradat; asigurarea cu stocuri minime de produse biocide și 
echipamente de protecție. Pentru neconformitățile constatate s-au prescris măsuri cu termene de 
realizare. 
 
4. Acțiune tematică de control în unități de învățământ universitar. 
În cadrul acțiunii au fost efectuate 36 controale din care: 13 facultăți din cadrul a 6 universități, 17 
cămine studențești, 4 cantine/restaurante/bufete de incintă, 1 spălătorie și 1 cabinet medical.  

Deoarece majoritatea facultăților au organizat activități didactice în sistem on-line (scenariul 3), 
controalele s-au efectuat preponderent în facultățile care funcționează în sistem hibrid (scenariul 2): 
facultăți din Universitatea Tehnică, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară,  
Universitatea Babeș Bolyai. A fost verificată și Facultatea de Farmacie din cadrul UMF, dar toate 
activitățile se desfășoară on-line. 
Principalele neconformități constatate au fost:finalizarea lucrărilor de reparații și igienizări, 
consemnarea triajului epidemiologic zilnic la căminele studențești, elaborarea Procedurilor de acțiune 
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în caz de îmbolnăvire a studenților, amenajarea boxelor de păstrare a ustensilelor de curățenie și 
efectuarea lucrărilor de recondiționare și igienizare a spațiilor de învățământ. 
 
În domeniul alimentului: 

În domeniul alimentului au fost verificate 464 unități cu diferite profile în procesarea, 
depozitarea și comercializarea alimentelor. 

Pentru neconformitățile la normele de sănătate publică au fost aplicate un număr de 57 
sancțiuni contravenționale principale (18 cu avertisment și 39 amenzi în valoare de 39.400 lei).  

Au fost recoltate 46 probe de alimente în conformitate cu metodologiile PN II (4) : apele 
minerale naturale îmbuteliate şi apele potabile imbuteliate, aditivii alimentari, materialele care vin în 
contact cu alimentul, alimentele cu destinație nutrițională specială și mancaruri gatite in cadrul 
verificarilor din alimentatia publica( vizite oficiale). 

Controalele au fost efectuate în cadrul acțiunilor tematice stabilite de MS, planificate la nivel 
județean și comune cu reprezentanții DSVSA, ITM, IPJ, pentru verificarea modului de respectare a 
măsurilor specifice activității în relație cu pandemia Covid-19, sau urmare a unor petiții de la populație.  
 
Acțiunile tematice stabilite de MS au fost: 
1. Acţiune tematică de control privind verificarea respectării legislatiei în vigoare privind apele 
minerale naturale îmbuteliate şi a apelor potabile imbuteliate, cu prelevare probe 

 Au fost controlate 18 unități (2 producători de ape potabile îmbuteliate, 5 distribuitori,11 retaileri 
ape potabile) și au fost verificate 50 ape minerale naturale și  45  ape  potabile îmbuteliate, care au fost 
conforme din punct de vedere al etichetării și prezenței notificărilor de la instituțiile abilitate. 
Au fost recoltate 6 probe pentru analiza fizico-chimică și microbiologică, probe corespunzătoare. 

Nu au fost înregistrate neconformități privind  respectarea condițiilor de depozitare, cu excepția 
unei unități (stare de igienă necorespunzătoare), unde s-a aplicat  1 avertisment conform OG 2/2001 și 
s-a acordat termen de remediere (deficiențe remediate la recontrolul efectuat). Producătorii de ape 
potabile de pe raza județului Cluj efectuează monitorizarea calității și siguranței produselor fabricate 
prin analize la Laboratoarele DSP Cluj, conform unor  planuri bine  stabilite. 
 
2. Acțiune tematică de control privind aditivii alimentari în produsele – fructe și legume 
deshidratate . 
Au fost verificate 20 unități: 2 producători autohtoni și 2 ambalatori, 1  importator, 4  distribuitori și 11 
retaileri. Au  fost  controlate 87 produse (fructe/legume deshidratate, sucuri naturale din fructe și 
legume) în relație cu: respectarea prevederilor Regulamentului UE nr.1333/2008 și a Regulamentului 
UE nr. 1129/2011 - producătorii locali și ambalatorii verificați nu utilizau aditivi; buletinele de 
analiză/rapoarte de încercări la producători, ambalatori, distribuitori  etichetarea.  
Neconformități privind etichetarea au fost înregistrate la un distribuitor, pentru 4 produse import Olanda, 
eticheta fiind tipărită greșit, fiind atribuită distribuitorului din România și calitatea de ambalator 
(dezinformarea consumatorului – Reg.CE 1169/2011), motiv pentru care s-a aplicat sancțiune 
contravențională principală cu avertisment conform OG 2/2001 și termen de remediere pentru 
modificarea etichetelor. 

Conform recomandărilor din adresa Ministerului Sănătății și a Metodologiei INSP au fost prelevate 
6 probe pentru determinarea conținutului de sulfiți în cadrul Laboratorului CRSP Târgu Mureș. 

 
3. Acţiune tematică de control pentru vreificarea respectării legislației în vigoare privind 
materialele care vin în contact cu alimentul cu prelevare de probe  

 În cadrul acțiunii tematice desfăşurate în perioada 02.06-30.06.2020 au  fost controlate 20 unități 
( 3 producători, 1 importator, 9 distribuitori și 7 utilizatori/ ambalatori), verificând respectarea 
legislației în vigoare referitoare la materialele în contact cu alimentul. 

        Au fost verificate 68 produse (ceramică, mase plastice, inox, hârtie, carton, 
melamină,teflon), toate acestea fiind însoţite de declaraţii de conformitate complete şi etichete  
corespunzătoare .       
            Problemele  întâmpinate cu ocazia controalelor au fost următoarele: 
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          - din cele 7 unități care utilizează materiale în contact cu alimentul, 1 unitate nu avea corect 
implementat sistemul  HACCP și de trasabilitate , motiv pentru care s-au impus măsuri cu termene de 
realizare  și îndeplinite până la data întocmirii acestui raport. 

          - în urma verificării controlului medical periodic s-a constatat că din cele 281 persoane 
angajate 1 persoană nu avea fișa de aptitudine eliberată de către cabinetul de medicina muncii 

          - conform fișei postului din cele 225 persoane verificate un număr de 67 nu puteau face 
dovada efectuării acestui curs, motiv pentru care s-a impus înscrierea acestora la curs (în contextul 
pandemic actual au fost sistate cursurile de perfecționare ) în termenul recomandat de către inspectorii 
sanitari. 
        Conform Metodologiei privind ,, Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin în contact cu 
alimentele “ pentru anul 2020 elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică  București au fost 
prelevate 8 probe de obiecte și materiale care vin în contact cu alimentul pentru evaluarea migrării 
globale de componenți toxici pentru organismal uman ( metale grele, formaldehidă ) care vor fi analizate 
de către LNRMCA București. 
 
4. Acțiune tematică de control privind alimentele cu destinație nutrițională specială și mențiuni 
nutriționale și de sănătate înscrise pe aceste produse. 
În cadrul acţiunii tematice de control au fost verificate 5 unități: 5 unități de desfacere (3 unități de tip 
hypermarket, 1 supermarket și 1 magazin DM) 
 Au fost verificate 28 alimente cu destinație nutrițională specială pentru care s-au 
întocmit fișe de control produs, din care 12 produse aveau mențiuni nutriționale (36 mențiuni 
nutriționale) și 4 produse aveau mențiuni de sănătate (9 mențiuni de sănătate), din care 1 produs 
etichetat necorespunzător, mențiune de sănătate incorectă (a fost informat MS). 
Au fost prelevate 12 probe în conformitate cu prevederile metodologiei pentru anul 2020 ”Evaluarea 
riscului chimic și bacteriologic al alimentelor destinate unor grupuri specifice”. 

 
Sistemul Rapid de Alertă pentru Furaje și Alimente 4 alerte 

1. Alerta ABC/01.07.2020, țara notificatoare Suedia, referitoare la ingredientul ”theacrine”, considerat 
în produsul Nano Hype Beast, 320 g, producător Pro Nutrition Impex SRL, Dej, s-au efectuat 
verificari ale producatorului, nu s-a confirmat prezenta ingredientului theacrine. 

2. Alerta nr. 051/25.08.2020 cu privire la migrarea de cyclo-di-badge în conserva de fasole cu cârnați 
afumați – Sadu, produs distribuit de SC Scandia Food SRL din Sibiu, s-au verifcat magazine Selgros 
Cash & Carry Cluj Napoca, Supeco Floresti si Supeco Cluj Napoca, stocurile fiind zero. 

3. Alerta nr.054/25.09.2020, privitoare la cani de sticla de origine necunoscuta, importate in Ungaria, 
tara notificatoare Slovacia, migrare plumb si cadmiu peste limitele normale, s*a verificat 
distribuitorul SC Napocom din Cluj Napoca, stoc de 12 seturi prezent, produsele au fost distruse. 

4. Alerta nr. 097/30.11.2020  privind produsele Nestle orez 250 g,  Pudră de cereale pentru sugari lot 
02520291R și Nestle Orez și Roșcove, 250 g, Pudră de cereale pentru sugari, lot. 02230291R, cu 
conținut de cadmiu peste limita legală, s-au verificat Hipermarket Cora Cluj Napoca si distribuitorul 
SC Fildas.  Stocul a fost zero, produsele erau retrase catre distribuitorul national Nestle Romania. 

  
În cadrul acțiunii la solicitare privind verificarea măsurilor instituite pentru prevenirea și 

combaterea pandemiei de COVID-19 în domeniile de activitate sănătate, educație, muncă, cultură, 
culte, economie, transport, agricultură, sport, pe perioada stării de alertă au fost efectuate 763 
controale, după cum urmează: 

- unități sanitare: 27 unități sanitare cu paturi, 49 secții clinice din unitățile sanitare cu paturi, 
4 centre medicale, 12 centre de dializă, 12 cabinete medicale, 4 centre de permanență, 1 UTS, 
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină și 49 centre rezidențiale pentru persoane 
vârstnice; 

- unități de învățământ: 55 unități de învățământ preuniversitar, 25 unități de învățământ 
universitar, 16 unități rezidențiale pentru copii cu deficiențe neuropsihice; 

- unități din sectorul alimentar: 3 piețe agroalimentare, 205 unități de alimentație publică, 
130 retaileri, 25 producători/distribuitori; 

- unități de prestări servicii: 57 saloane de înfrumusețare, 3 săli de fitness, 6 baze sportive, 3 
lăcașe de cult, 21 unități de cazare, 8 baze de agrement/piscină/bazin, 8 unități de producție, 
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23 societăți comerciale, 3 transport persoane, 3 unități de salubritate, 1 control la Aeroportul 
Avram Iancu Cj; 

- unități de producție/distribuție produse cosmetice-3; 
- unități de distribuție produse biocide-2; 
- evenimente culturale-4. 

      SESIZARI 
Au fost soluționate 533 sesizări în relație cu diverse aspecte (domeniul asistenței medicale, unități de 
învățământ, disconfort de habitat, nerespectare măsurilor necesare pentru prevenirea și limitarea 
efectelor pandemiei COVID-19, zgomot, gestionare deșeuri menajere, exploatare necorespunzătoare a 
adăposturilor de animale), , cu după cum urmează:  

- 94 petiții în domeniul alimentar, 
- 62 petiții la unități sanitare ,  
- 129 petiții în unități cu diferite domenii de activitate,  
- 25 petiții în unități de mica industrie și ateliere de producție,  
- 198 petiții pentru discomfort de habitat,  
- 25 petiții în unități de învățământ. 
- din totalul de 533 petiții , 144 au fost în relație cu măsurile necesare pentru prevenirea și 

limitarea efectelor pandemiei COVID-19. 
  

SERVICIUL BUGET-FINANȚE-CONTABILITATE 
 

Activitatea directorului executiv adjunct economic se desfasoară în baza atribuțiilor de serviciu 

stabilite prin OMS nr 1078/2010 privind Regulamentul de organizare a Direcțiilor de Sănătate publică 

județene și a mun. București. 

Activitatea economico-financiara care cuprinde Serviciul Contabilitate, Compartimentul Buget, 

Compartimentul AAM și Compartimentul achiziții publice, s-a desfășurat în condiții corespunzatoare în 

baza legislației specifice în vigoare, în baza BVC repartizat instituției noastre de către ordonatorul 
principal de credite pentru repartizarea obiectivelor propuse în anul 2020. 

Pe parcursul exercițiului financiar 01.01.2020 – 31.12.2020 nu s-au semnalat deficiențe sau 

abateri de la conduita unei execuții  prudente a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, existand în 

permanență o preocupare reală pentru utilizarea eficientă a mijloacelor materiale și bănesti, pentru 

realizarea obiectivelor generale și specifice ale Direcției de Sănătate Publice a județului Cluj, pentru 

asigurarea stării de sănătate a populației și acordarea de servicii medicale. 

Din analiza efectuată în domeniul economic, pe baza situațiiilor financiare încheiate și depuse 

aferente anului 2020, rezulta ca se respecta politicile contabile și anume: 

 principiul continuității activității 
 principiul permanenței metodei 
 principiul prudenței  
 principiul contabilității de angajamente 
 principiul evaluarii separate a elementelor de activ și de datorii 

Executia bugetară a indicatorilor economici ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli au fost îndepliniți în 

proporție de 97,38 % în ceea ce priveste gradul de realizare a plaților față de creditele bugetare 

repartizate. Au fost încheiate un număr total de contracte/ acte adiționale 573 din care: 

- 55 contracte/acte adiționale încheiate pentru realizarea Programelor Naționale de Sănătate  
în baza Ordinului M.S. 1031/2010, HG 155/2017, Ord. M.S. 377/2017 și Ordinului Acțiunilor 
prioritare Ord. M.S nr. 446/2015, Ord. M.S. 1419/2017, Ord. M.S. 447/ 2015; 

- un numar de 344 contracte/acte adiționale încheiate cu medicii de familie sau cabinete 
medicale pentru realizarea serviciilor de vaccinare în cadrul Programelor Naționale de 
Sănătate   
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- un numar de 30 contracte/acte adiționale cu dispensarele scolare în baza Ordinului M.S. nr. 
1030/2010; 

- un numar de 87 contracte/acte adiționale pentru Acțiuni de sănătate cu unitățile sanitare de 
subordonare AAPL în baza Ordinului M.S. 1029/2010; 

- un numar de 42 contracte/acte adiționale de achiziție publică pentru cheltuieli materiale, 
prestari servicii și dotari independente; 

- un numar de 15 contracte/acte adiționale încheiate pentru servicii de carantinare cu agenții 
economici și UAT conform HG 201/2020. 

Lucrările de inventariere s-au desfașurat la timp în conformitate cu legislatia specifică, s-au efectuat 

lucrările de valorificare și s-au întocmit procesele verbale de terminare a lucrărilor specifice de 

inventariere. 

La nivelul serviciului financiar – contabilitate – buget, la compartimentul administrativ și 

achiziții publice s-au respectat procedurile specifice pe activitati în baza obiectivelor specifice și 

activitatii desfasurate la nivelul fiecarui compartiment, acestea fiind verificate periodic. 

Controlul managerial intern a fost încorporat ca activitate integrantă a procesului de planificare, 

execuție și monitorizare. 

Standardul specific activității economice – financiare (standardul 14) a fost integrat la nivelul 

instituției 

BUGET-FINANŢE-CONTABILITATE 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli repartizat pentru anul 2020 a fost în suma de 228.277 mii lei, 

din următoarele surse de finanţare: 

 Bugetul de Stat                     226.645 mii lei 
 Venituri proprii din prestări servicii conform H.G. 59/2003                        1.632 mii lei 
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Monitorizarea cheltuielilor efectuate a fost supusa controlului privind respectarea fazelor ALOP 

(Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002). 

Prin respectarea principiului separarii atributiilor dintre ordonatorul de credite și 

compartimentul financiar-contabil s-a realizat urmarirea modul de ierarhizare a cheltuielilor  în funcție 

de necesitatea și realitatea efectuării în concordanță cu specificul activității instituției şi cu bugetul de 

venituri şi cheltuieli alocat de către ordonatorul principal de credite. 

Prin planificarea fluxurilor de trezorerie s-a realizat o monitorizare clară și precisă asupra 

cuantumului plătilor și datei de efectuare conform legislaţiei specifice în vigoare cu privire la 

respectarea disciplinei financiare şi a efectuării plăţilor prin Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca. 

Prin monitorizarea lunară a execuției BVC pe surse de finanțare la nivel de articol și alineat, 

directorul executiv adjunct economic realizează prin intermediul bugetului, care este un instrument de 

analiză și control, analizează modul de realizare a veniturilor, respectiv finanţărilor și de efectuarea 

cheltuielilor (plăţilor). In felul acesta, prin buget, ca instrument de conducere, se realizează integrarea 

activitaţilor de planificare, control și urmarire a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor financiare. 

Executia bugetara pe titluri de cheltuieli a BVC pe 2020 (mii lei) 

Denumire indicator 

 

 

 

2020 

Gradul de realizare  a 

plăţilor în total Buget de 

Venituri şi Cheltuieli 

2020 

Buget 

2020 (mii 

lei) 

Plati la 

31.12.2020 

(mii lei) 

TOTAL  228.277 222.295 

97,38% 

CHELTUIELI DE PERSONAL 10.087 9.846 

BUNURI și SERVICII din care: 

 212.150 207.631 

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.577 5.538 

ALTE CHELTUIELI  63 62 

CHELTUIELI DE CAPITAL 400 185 

    

Incasari realizate conform HG 59/2003 privind infiinţarea de către Ministerul Sănătăţii 

și Familiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii. 

 
mii lei 

Incasări 2019 - Venituri proprii din prestări servicii  1.625 

Incasări 2020 - Venituri proprii din prestări servicii  947 
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Situaţia privind creditele bugetare, plăţile şi cheltuielile efective în anul 2020 de la Bugetul de 

stat (mii lei) 

       

mii lei 

  

Prevederi 

bugetare 

aprobate 

2020 

Credite 

bugetare 

deschise 

(finanţări

) 

Angajame

nte legale 

Plăţi 

efectuat

e la 

31.12.2

020 

Grad de 

realizare 

a 

plăţilor/p

revederi 

bugetare 

aprobate 

(%) 

Grad de 

realizare a 

plăţilor/cre

dite 

bugetare 

deschise 

(%) 

Cheltuieli 

efective 

0 1 2 3 4 5=4/1 6=4/2 7 

I. BUGET DE STAT - total 226.645 224.074 222.566 222.566 98,20% 99,33% 238.358 

1. Buget pentru susţinerea 

activităţii proprii (DSP Cluj) 
15.240 15.236 15.165 15.165 99,51% 99,53% 61.183 

Cheltuieli de personal 9.787 9.787 9.766 9.766 99,79% 99,79% 10.151 

Bunuri și servicii 5.453 5.449 5.399 5.399 99,01% 99,08% 51.032 

2. Buget pentru sustinerea 

activitatii AAPL 
205.765 203.199 201.801 201.801 98,07% 99,31% 171.575 

Finanţarea unor acţiuni de sănătate 

din cadrul unităţilor sanitare din 

reţeaua AAPL 

145.031 145.031 144.319 144.319 99,51% 99,51% 126.819 

Finanţarea programelor naţionale 

de sănătate derulate de unităţile 

sanitare din reţeaua AAPL 

26.437 24.913 24.811 24.811 93,85% 99,59% 12.085 

Finanţarea programelor naţionale 

de sănătate derulate de unităţile 

sanitare .. 

8.907 7.865 7.864 7.864 88,29% 99,99% 7.864 

Finanţarea asistenţei medicale 

desfăşurate în cabinet medicale de 

învăţământ 

23.710 23.710 23.305 23.305 98,29% 98,29% 23.305 

Bunuri și servicii din bugetul de stat 

pentru decontarea cheltuielilor de 

carantina 

1.680 1.680 1.502 1.502 89,40% 89,40% 1.502 

3. Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice  
5.577 5.576 5.538 5.538 99,30% 99,32% 5.538 

Transferuri din bugetul de stat către 

bugetele locale pentru finanţarea 

sănătăţii (mediatori sanitari) 

697 697 695 695 99,71% 99,71% 695 

Transferuri din bugetul de stat către 

bugetele locale pentru decontarea 

cheltuielilor de carantina 

3.973 3.973 3.938 3.938 99,12% 99,12% 3.938 

Transferuri de capital 907 906 905 905 99,78% 99,89% 905 

4. Alte cheltuieli 63 63 62 62 98,41% 98,41% 62 

 

Creditele bugetare alocate pe titlul 10 “Cheltuieli de personal”, au fost utilizate pentru plata 

drepturilor salariale şi a contribuţiilor privind cheltuielile de personal, conform statului de funcţii 

aprobat în conformitate cu bugetul aprobat şi repartizat, cu respectarea disciplinei financiare pentru 

anul bugetar 01.01.2020 – 31.12.2020. 
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 - lei - 

Alin. Denumire indicatori 

Program  

anual 

Total 

plati 

 
Cheltuieli de personal 9.787.000 9.766.051 

10.01.01 Salarii de baza 7.634.000 7.624.581 

10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca 832.000 831.468 

10.01.06 Alte sporuri 32.000 31.009 

10.01.07 Ore suplimentare 130.000 129.535 

10.01.14 Indemnizatii de detasare 228.000 227.795 

10.01.17 Indemnizatii de hrana 297.000 296.197 

10.01.29 Stimulentul de risc 43.000 42.500 

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani 239.000 234.213 

10.02.06 Tichete de vacanta 113.000 112.300 

10.03 Contributii 239.000 236.453 

 

Cheltuieli de personal ocazionate în contextual pandemiei COVID-19 pentru un numar de 14 

persoane detasate a fost în suma de 761.238 lei, cheltuieli cu orele suplimentare pentru personalul 

propriu DSP în suma de 140.908 lei și cheltuieli cu stimulant de risc pentru personal propriu în suma de 

42.500 lei. 

Total posture ocupate la data de 31.12.2020 au fost de 122, din care 7 posturi sunt pe perioada 

stării de alertă. 

Creditele bugetare alocate pe titlul 20 “Bunuri și servicii”, au fost utilizate pentru plata 

Programelor Naționale de Sănătate din cadrul DSP, finanțarea unor acțiuni de Sănătate din cadrul 

unitaților sanitare din rețeaua administrației publice locale, finanțarea programelor Naționale de 

Sănătate derulate de unitațile sanitare din rețeaua administrației publice locale, finanțarea asistenței 

medicale desfasurate în cabinete medicale de invațamant, cheltuieli  de tratament în strainatate, 

cheltuieli de intreținere și funcționare. Pentru activitațile derulate cu unițatile sanitare care aparțin 

autoritaților administrației publice locale au fost intocmite contracte pentru derularea activitaților în 

anul 2020.  
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Situatia BVC alocat și a platilor aferente pentru Programele Naționale de Sănătate publică 

și Actiuni Prioritare în contextual pandemiei COVID-19 

   
lei 

Programe Naționale de Sănătate publică și Actiuni Prioritare 

Prevederi 

bugetare 

aprobate 

Credite 

bugetare 

deschise 

(finanţări) 

Plati efectuate 

la 31.12.2020 

Activitate DSP PN 1.2  -teste rapide RT-PCR, din care: 632.000 630.188 630.188 

20.01.01 - furnituri birou 7.510 7.301 7.301 

20.01.05 - carburanti 3.890 3.778 3.779 

20.01.09 - materiale și prestari servicii cu caracter functional 2.200 2.027 2.028 

20.04.01 - medicamente 6.000 5.995 5.995 

20.04.02 - materiale sanitare 561.000 560.483 560.483 

20.04.03 - reactivi 2.000 2.000 2.000 

20.04.04 - dezinfectanti 43.000 42.609 42.609 

20.05.30 - alte obiecte de inventar 6.000 5.995 5.994 

20.06 -deplasari 400 0 0 

Activitate AAPL PN 1.2 -teste rapide RT-PCR, din care: 17.652.000 15.181.200 15.180.600 

art. 20.32 - Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj 9.181.000 7.742.400 7.742.400 

art 20.30.30 - Universitatea de Medicina și Farmacie Cluj-Napoca 7.477.000 6.642.200 6.642.200 

art 20.30.30 - Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca 994.000 796.600 796.000 

ACTIUNI PRIORITARE - total, din care: 8.352.000 8.194.000 8.192.904 

AP-ATI HG 171 din care: 4.399.000 4.241.000 4.240.580 

art. 20.30.30 - Spitalul Militar Cluj-Napoca  2.068.000 2.020.000 2.020.000 

art. 20.32 - Spitale AAPL 2.331.000 2.221.000 2.220.580 

AP-IERE din care:                                   3.953.000 3.953.000 3.952.323 

art. 20.32 - Spitalul de Boli Infectioase Cluj 3.953.000 3.953.000 3.952.323 

 

Sumele alocate prin bugetul anului 2020 la titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei 

publice” suma de 695 mii lei pentru plata cheltuielilor de personal pentru personalul preluat de 

administrația locala în baza OUG nr. 162/2008 și finantat de Ministerul Sanatatii - asistenta medicala 

comunitara (asistenti medicali comunitari și mediatori sanitari); 

Suma de 3.973 mii lei pentru plata catre bugetele locale a cheltuielilor de carantina. 

In contextul pandemiei de COVID-19 prin HG nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice 

pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi 

pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul 

de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, DSP Cluj a incheiat un 

numar de 15 contracte/ acte adiționale cu UAT în vederea decontarii din fondul de rezerva bugetara 

prevazut în Bugetul de Stat pentru anul 2020 a cheltuielilor  pentru carantina institutionalizata. 

 



54 
 

Situatia platilor pentru decontarea cheltuielilor cu carantina în contextual pandemiei 

COVID-19, atat pentru Titlul 20 cat și pentru Titlul 51 

  
lei 

Denumirea UAT / Denumire operator 

economic Denumire unitate cazare  

Total plați 

la 

31.12.2020 

Cheltuieli cu carantina decontate pe Titlul 20   

S.C. AB Onix Hotel S.R.L. (Baisoara) Hotel Alpin Baisoara 326.100 

Montana Tour SRL (Huedin) Hotel Montana Huedin 179.700 

Premier Garden SRL (Valcele) Hotel Premier Valcele 138.000 

Univers T S.A. (Cluj-Napoca) Hotel Univers T 301.490 

S.C. RO Tours International S.R.L. (Gilau) Motel Gilau 267.000 

S.C. Benidorm Trans SRL (Com. Luna) Hotel A3 289.800 

Total cheltuieli cu carantina decontate pe Titlul 20 1.502.090 

Cheltuieli cu carantina decontate pe Titlul 51   

Comuna Capusu Mare - Gospodarul din Ardeal Terasa Capusu Mare 401.351 

Primaria Municipiului Gherla - Eurotrat SRL SPITAL EUROTRAT 289.800 

Oras Huedin - Montana Tour SRL Hotel Montana 336.500 

Municipiul Cluj-Napoca - SC SMAV EXIM SRL Grand Hotel Napoca 863.496 

Municipiul Turda - Salina Camping Pensiunea Turistica  "PELICANUL" 356.383 

Municipiul Turda - SC Turism Ariesul SA HOTEL ARIESUL 655.590 

Comuna Feleacu - SC Premier Garden PREMIER VALCELE 133.480 

Consiliul Judetean - SC Univers T SA Corp A str. Nicolae Cristea nr. 28 494.070 

Comuna Luna -  S.C. Benidorm Trans SRL Hotel A3 407.021 

Total cheltuieli cu carantina decontate pe Titlul 51 3.937.692 

Total general 5.439.782 
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Suma de 907 mii lei pentru Spitalul Clinic de Urgenta pt Copii Cluj-Napoca pentru aparatura 

medicala la titlul 51.02.22 astfel: 

  
mii lei 

51.02 TRANSFERURI DE CAPITAL 

Program 

aprobat 

an 2020 

Plati la 

31.12.2020 

51.02.22 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru 

finantarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicatii în urgenta în 

Sănătate  (OMS nr. 1194/2020) 

907 905 

Spitalul Clinic de Urgenta pt Copii Cluj-Napoca 907 905 

Aparat de anestezie inalta performanta cu monitor functii vitale – 1 buc 137 136 

Aparat de ventilatie mecanica invaziva și noninvaziva și terapie cu O2 – 1 buc 90 90 

Incubator nou nascuti - 4 buc 388 388 

Ecocardiograf – 1 buc 292 291 

 

Veniturile proprii din prestări servicii realizate conform H.G. nr. 59/2003 privind înfiinţarea de 

către Ministerul Sănătăţii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, reprezintă o altă sursă 

de finanţare pentru cheltuieli curente şi de capital. Încasările reprezentând aceste venituri proprii la 

data de 31.12.2020 sunt în sumă de 947 mii lei, provenind din încasări pentru prestaţii realizate de 

laboratoarele şi compartimente funcţionale ale Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Cluj pe baza 

Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 37/2006 şi a Ordinului nr. 1030/2009 cu privire la stabilirea 

tarifelor, astfel: 

1. Laborator Bacteriologie      149 mii lei 
2. Laborator Chimie Sanitară                               166 mii lei 
3. Toxicologie         8 mii lei 
4. Radiaţii                      98 mii lei 
5. Medicina Muncii        21 mii lei 
6. Taxa urgenta                                      8 mii lei 
7. Notificare de certificare                                   103 mii lei 
8. Curs igienă       56 mii lei 
9. Asistenţă de specialitate    338 mii lei 
                        TOTAL                                                   947 mii lei 
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In anul 2020 situația cheltuielilor din venituri proprii din servicii de laborator incasate și 

utilizate, se prezinta astfel: 

    mii lei 

Indicator 

Prevederi 

bugetare 

aprobate 

Angajamente 

legale 

Plati efectuate la 

31.12.2020 

Cheltuieli 

efective 

0 1 2 3 4 

TOTAL VENITURII 

PROPRII  1.632 696 696 842 

Cheltuieli de personal 300 80 80 80 

Bunuri și servicii - 

intretinere și 

functionare 932 431 431 528 

Cheltuieli de capital 400 185 185 234 

 

Activitatea economică s-a desfăşurat în anul 2020 fără a se înregistra deficienţe sau abateri de 

la conduita unei execuţii prudente a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, avand în vedere 

contextual epidemiologic, multitudinea de situații  intocmite, raportari efectuate, verificare și 

coordonare a activitatii pentru realizarea obiectivelor propuse. 

                         

Probleme identificate: 

- Termenele de raportare a situatiilor solicitate foarte apropiate sau chiar suprapuse,aici 
ne referim la faptul ca diferite directii din cadrul Ministerului Sanatatii solicita raportari 
în aceleasi zile, dar lucrarile se efectueaza în cadrul aceluiași compartiment, de regula de 
aceeași persoana 

- Volum mare de activitate, personal putin, imposibilitatea efectuarii concediilor de odihna 
de catre tot personalul compartimentului financiar – contabilitate - buget și administrativ 
mentenanta ȋn cursul unui an calendaristic. 

 

Aspecte pozitive: 

- Personalul din cadrul compartimentului economic este cu un inalt grad de pregatire 
profesionala (100% studii superioare în cadrul compartimentului economic) 

- Colaborare buna cu celelalte structuri ale institutiei. 
 

BIROUL RUNOS 
 

Principalele activităţi desfăşurate de Biroul RUNOS  au fost: 

 12 rapoarte de monitorizare lunară a posturilor şi a fondului de salarii realizat, pe surse de finanţare, 
de către unităţile sanitare subordonate MS şi cele al căror management a fost transferat la 
autorităţile locale. 

 70 dispoziţii de numire temporară în funcţie publică de conducere, modificare gradaţie, spor, salariu 
de bază, program de lucru, menţinere în activitate şi atribuire de responsabilităţi suplimentare.   

 22 adrese, răspunsuri şi situaţii solicitate de MS sau alte persoane fizice sau juridice  
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 9 de solicitate de MS care au presupus colectarea/culegerea datelor, sistematizarea în formatul 
solicitat, verificarea, validarea şi centralizarea acestora. 

 Actualizarea statului de funcţii şi a situaţiei privind drepturile salariale ale personalului din cadrul 
instituţiei. 

 102 adeverinţe întocmite şi eliberare personalului privind calitatea de angajat, veniturile realizate 
sau plata contribuţiilor obligatorii către bugetul de stat. 

 12 declaraţii 100 şi 112 întocmite şi transmise electronic lunar privind contribuţiile la bugetul de 
stat la termenele prevăzute de lege. 

 Evidenţa lunară a angajaţilor care deţin carduri de debit la bănci. 
 Evidenţa zilnică a prezenţei, a concediilor de odihnă, a concediilor medicale şi a concediilor fără 

salar, precum şi a orelor suplimentare efectuate de angajaţii instituţiei. 
 Actualizarea permanentă a bazelor de date privind personalul DSP Cluj  
 Organizarea unui examen de promovare în grad pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul 

DSP Cluj care îndeplineau condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare cu încadrarea în bugetul de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020. 

 Actualizarea bazei de date privind funcţiile publice şi funcţionarii publici şi raportarea către Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici la fiecare modificare survenită în raporturile de serviciu. 

 Actualizarea permanentă a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a dosarelor personale 
pentru personalul contractual. 

 Pregătirea documentaţiei necesare pentru evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale 
funcţionarilor publici şi personalului contractual, evaluarea performanţelor profesionale ale 
funcţionarilor publici din cadrul Biroului RUNOS. 

 12 raportări lunare în Portalul de management a funcţiilor publice privind situaţia salarizării 
funcţionarilor publici din instituţie. 

 26 modificări în REVISAL cu ocazia modificării salariilor de baza, angajarii sau plecării/pensionării 
personalului din instituţie. 

 2 situaţii detaliate, postate pe site-ul instituţiei, privind transparenţa veniturilor salariale ale 
personalului instituţiei. 

 1 situaţie anuală privind personalul plătit din fonduri publice, respectiv completarea formularului 
L153. 

 Întocmirea comenzii privind necesarul de vouchere de vacanţă acordate personalului, restituirea 
voucherelor necuvenite şi informarea personalului privind utilizarea acestora. 

 Întocmirea planului de perfecţionare a personalului şi urmărirea derulării acestuia, în limita 
alocatiilor bugetare. 

 Consilierea şi asistarea evaluatorilor în activitatea de evaluare a performanţelor profesionale a 
personalului 

 Consilierea funcţionarilor publici la întocmirea declaraţiilor de avere şi interese. 
 Întocmirea raportului privind indicatorii urmăriţi in implementarea Strategiei Naţionale 

Anticorupţie. 
 Pregătirea documentaţiei în vederea organizării a 7 concursuri de selectie, pe perioadă determinată, 

fără concurs, pe perioada stării de alertă, pentru personal de specialitate, necesar activităților 
specifice de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.    

 Verificarea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a documentelor pentru obţinerea certificatelor de 
conformitate pentru recunoaşterea studiilor efectuate ţară de către statele din Uniunea Europeană 
şi eliberarea acestora către solicitanţi.  

Au fost înregistrate în total  247 dosare, din care:  
 Medici: 166 dosare 
 Medici dentisti: 32 dosare 
 Farmacisti: 49 dosare  

 Evidenţa medicilor şi farmaciştilor rezidenţi. 
În Centrul Universitar ClujNapoca se află în pregătire un număr total de  2862 medici, medici 

dentiști și farmaciști rezidenţi. 
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Zilnic, se adresează Biroului RUNOS, prin e-mail și/sau telefonic, un număr mediu de 75 de 
rezidenţi cu solicitări specifice privind aspecte ale desfăşurării pregătirii prin rezidențiat. În acest sens 
s-au desfășurat urmatoarele activităţi: 

 S-au întocmit dosarele personale pentru rezidentii confirmati in sesiunea din decembrie 
2019  in numar de 942. 

 S-au intocmit si transmis adresele privind rotatiile de stagiu pentru  rezidentii aflati in 
pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca, completandu-se stagiul  in baza de date a 
Ministerului Sanatatii 

 Au fost introduse in baza de date si comunicate unităţilor sanitare de încadrare si UMF 
« I.Hatieganu » Cluj-Napoca urmatoarele documente primite de la Ministerul Sanatatii:  

 Intreruperea/prelungirea rezidentiatului, iesirea din starea de 
incompatibilitate, aprobarea de reluare a pregatirii rezidentiatului in tara - 
561 

 aprobari recunoastere stagii efectuate in strainatate sau dintr-un alt 
rezidentiat – 143 

 aprobari schimbare de specialitate – 42 
 aprobarile MS de schimbarea centrului universitar din Cluj-Napoca in alte 

centre universitare în cele două sesiuni organizate de Ministerul Sanatatii, 
sesiunea septembrie-octombrie 2020 - 67 rezidenti. 

 S-au introdus notele obtinute pe stagiile de pregatire in rezidentiat in baza de date a 
Ministerului Sanatatii  

 S-au eliberat adeverinţe in conformitate cu carnetul de rezident pentru recunoasterea 
stagiilor efectuate in Romania, necesare recunoasterii studiilor în străinătate 

 S-au eliberat medicilor rezidenti (282 rezidenti) aprobarile Ministerului Sanatatii privind 
detasarea din alte centre universitare in centrul Cluj-Napoca si s-au transmis catre UMF 
CLUJ, si DSP-urilor din tara. 

 Informarea rezidenţilor privind procedurile de întrerupere/ prelungire rezidenţiat, 
recunoasterea stagiilor efectuate in strainatate sau dintr-un alt rezidentiat, metodologia de 
detaşare, de schimbare a centrelor de pregătire, etc. 

 Inregistrare 487 cereri privind întreruperea rezidentiatului pentru efectuare de stagii in 
strainatate, concediu fara plata, concediu pre/postnatal si crestere si ingrijire copil, insotirea 
sotului/sotiei in strainatate, reluarea pregatirii in rezidentiat, inversari de stagii, etc. 

o S-au primit si verificat carnetele si etichetele cu codurile de bare pentru un numar de 942 de 
rezidenti confirmati in sesiunea decembrie 2019 si cei aflati la a 2-a specialitate cu taxa. 

o Am participat la repartiţia naţională pe specialităţi şi centre universitare a medicilor şi 
farmaciştilor rezidenţi care au susţinut Concurs naţional de intrare în rezidenţiat astfel: 
- sesiunea  decembrie 2019 şi s-a realizat repartiţia pe unităţile sanitare a unui număr de 
942 rezidenţi în vederea întocmirii contractelor individuale de muncă. 
- sesiunea noiembrie 2020 şi s-a realizat repartiţia pe unităţile sanitare a unui număr de 921 
rezidenţi în vederea întocmirii contractelor individuale de muncă. 

 In anul 2020 s-au organizat de catre Ministerul Sanatatii 7 sesiuni de examene si concursuri pentru 
medici, medici dentisti, farmacisti, biologi, biochimisti si chimisti. 

 desfasurarea si organizarea a examenelor şi concursurilor de intrare în rezidenţiat, obţinerea de 

către personalul medico-sanitar a gradelor profesionale de primar, specialist, principal, obţinerea 

de atestate de studii complementare, presupune următoarele activităţi in cadrul Biroului R.U.N.O.S.: 

 oferirea informaţiilor legate de înscriere pentru cei interesaţi 
 verificat indeplinirii conditiilor de participare, in vederea inscrierii la 

concursuri/examene in conformitate cu metodologia de desfasurare emisa de Ministerul 
Sanatatii  

 introducerea in aplicatia on-line a Ministerului Sanatatii a candidatilor înscrisi la 
concurs/examen şi transmiterea listelor Ministerului Sănătăţii la termenul stabilit 

 alcătuirea comisiilor de examen, cooperarea cu preşedinţii şi membrii comisiilor de 
examen pentru buna desfăşurare a acestora. 

 pregătirea materialelor necesare comisiei de examen: metodologie, tematica, caiete de 
teza, procese verbale, cataloage, liste candidati, numirile de comisii 
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 instruirea secretarilor de comisie in vederea întocmirii in mod corect a cataloagelor/ 
proceselor verbale 

 primirea, verificarea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a proceselor verbale si 
cataloage la finalul fiecarei sesiuni de examen in vederea emiterii odinelor de confirmare 

 S-au desfăşurat următoarele concursuri/examene: 

Nr. 

crt. 
Denumirea examen/concurs 

Număr 

candidaţi 

înscrişi 

Număr comisii 

de examen 

1 Concurs de intrare în rezidenţiat noiembrie 2020 975 - 

2 
Examen pentru obţinerea titlului de medic/medic 

dentist/farmacist specialist 
  

 Total din care: 228 35 

 sesiunea martie 2020 28 - 

 sesiunea septembrie 2020 200 45 

3 
Examen pentru obţinerea titlului de medic/medic 

dentist/farmacist primar sesiunea iunie 2020 
131 34 

4 
Examen pentru obţinerea de atestate de studii 

complementare 
  

 Total din care:  14 

 sesiunea noiembrie 2020 - 14 

5 
Examen pentru obţinerea gradului profesional de 

chimist/biologi/biochmişti specialist/principal 2020 
- 3 

 Evidenţa medicilor aflaţi în pregătire în a doua specialitate în regim cu taxă: 
În Centrul Universitar Cluj-Napoca se află în pregătire un număr de 103 de medici în a doua 

specialitate în regim cu taxă, ceea ce presupune următoarele activităţi: 

- evidenţa achitării taxelor de pregătire pe baza chitanţelor de plată 
- intocmirea si transmiterea comunicarilor catre sectiile clinice privind desfasurarea 

modulelor de rotare conform curriculei nationale 
- informarea medicilor în legătură procedura privind recunoaşterea stagiilor de 

pregătire din prima specialitate 
- eliberarea de adeverinte care să ateste calitatea de medic aflat în pregătire în a doua 

specialitate 
- eliberarea aprobarilor MS privind intreruperea, prelungirea pregatirii prin 

rezidentiat, recunoastera stagiilor dintr-un alt rezidentiat / strainatate 
 Eliberarea carnetelor de pregătire pentru medicii specialisti inscrisi la a 2-a specialitate cu taxa din 

sesiunile anului 2020. Înregistrarea şi eliberarea certificatelor de medic/medic dentist/ farmacist 
specialist/primar si a atestatelor de studii complementare: 639 eliberate. 
 

COMPARTIMENT JURIDIC 

 

Am întocmit actele necesare dosarelor aflate pe rolul instanțele de judecată în care DSP Cluj este parte. 
Am reprezentat persoana juridică DSP Cluj la termenele de judecată în dosare având ca obiect : 

- litigii de muncă, aflate în etapa apelului la Curtea de Apel Cluj, toate finalizate în favoarea DSP 
Cluj. 

- pretenții bănești în valoare de 300.000 euro (în legătură cu tratamentul off-label, 2 dosare) 
- am transmis întâmpinări la contestațiile deciziilor de carantinare 

 
Am întocmit contracte/acte adiționale : 

1. Pentru efectuarea analizelor de apă de către DSP Cluj, la cererea unităților care distribuie apa, 
sau alte unități: aeroport, penitenciar, etc 

2. Pentru finanțarea programelor naționale de sănătate publică  
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Am avizat din punct de vedere al legalității contractele/actele adiționale de achiziții publice. 
 
Am încheiat contracte cu autoritățile administrației publice locale pentru decontarea din bugetul 
Ministerului Sănătății - conform prevederilor HG nr.201/2020 cu modificările și completările aduse prin 
HG nr.269/2020, a cheltuielilor aferente cazării într-un spaţiu special amenajat pentru carantină, pentru 
anumite categorii de persoane 
 
În plus, din luna septembrie 2020 : 

- Întocmirea dosarelor pentru finanțare tratament în străinătate, cf. Ord.MS nr.50/2004 
- Aplicarea măsurilor de siguranță dispuse de judecător/procuror: internare medicală ; obligare 

la tratament medical. 
 

COMPARTIMENT STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 
Compartimentul Statistică / Informatică în Sănătate Publică al Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Cluj a realizat multiple activități periodice dar și neregulare descrise în următoarele rânduri. 
Pentru activitatea statistică a compartimentului, se menționează următoarele: 
S-au colectat date statistice privind starea de  sănătate a populației, evoluția demografică și 

activitatea unităților sanitare publice și private din județul Cluj pentru anul 2019 și 2020. Astfel s-au 
verificat, validat, prelucrat și centralizat datele aparținând: 

 17 spitale publice; 
 31 spitale private; 
 344 de cabinete de medicină de familie; 
 306 farmacii; 
 60 de centre medicale de specialitate; 
 25 de laboratoare medicale; 
 270 de cabinete și centre de medicină dentară particulare; 
 Serviciul de ambulanță județean public; 
 10 furnizori de transport sanitar privați; 
 18 furnizori de îngrijiri la domiciliu. 

Lunar s-au prelucrat date demografice necesare pentru analiza indicatorilor demografici și 
elaborarea rapoartelor privind fenomenele demografice. 

Lunar s-au colectat, prelucrat și centralizat date operative lunare de la medicii de familie. 
Trimestrial s-au colectat, verificat, validat și centralizat datele privind principalii indicatori ai 

stării de sănătate a populației și morbiditatea generală. 
În ceea ce privește activitatea informatică a compartimentului, se pot enumera următoarele: 
S-a colaborat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru interconectarea cu platformele de 

raportare a activităților specifice de combatere a răspândirii COVID-19. 
S-au introdus datele în platforma CORONA FORMS dedicată evidenței situației epidemiologice. 
S-au introdus datele privind raportările de date operative zilnice în platforma alerte.ms.ro 
S-au îmbunătățit bazele de date pentru stocarea datelor și s-au configurat aplicații informatice 

care să faciliteze și să reducă timpul necesar prelucrării și centralizării datelor specifice evidențelor 
COVID-19. 

Compartimentul a participat la achizițiile din domeniul IT ale instituției prin întocmirea de caiete 
de sarcini precum și consultanță. 

Pe tot parcursul anului 2020, s-a asigurat consultanță și s-au desfășurat mici lucrări de 
întreținere pentru întreg personalul și pentru totalitatea echipamentelor IT ale întregii instituții. 
 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

 
  S-a intocmit Programului anual al Achizitiilor Publice( PAAP)  –  in conformitate cu legislatia 
specifica iar dupa transmiterea   bugetului de venituri si cheltuieli  aprobat de ordonatorul de credite, 
Ministerul Sanatatii,  s-a intocmit forma finala . 
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  PAAP contine  necesarul de produse, servicii si lucrari solicitate  de Laboratoarele/ Serviciile 
/Compartimentele DSP Cluj  pentru anul 2020 centralizate de Compartimentul Achizitii Publice pentru 
intreaga unitate. 
 
 In conformitate legislatia  in achizitii publice respectiv Legea 98/2016, Legea 101/2016 si OUG 
395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare atribuirii contractului 
de achizitie publica in anul 2020 s-au organizat  urmatoarele proceduri de achizitie publica in 
concordanta  cu bugetul de venituri si cheltuieli alocat pe titluri, capitole si surse de finantare : 
    
 1. Cumparari directe  online din catlogul SEAP de produse realizate cu respectarea pragurilor 
valorice impuse de legislatie, astfel  : 
 -birotica papetarie, diverse articole de uz administrativ ,asigurari auto,  materiale pentru 
curatenie, periferice calculatoare ,  
 -dezinfectanti de maini si de suprafete ,echipamente medicale de protectie in contextul 
epidemiologic al pandemiei cu SARS COV 2 respectiv masti , halate de unica folosinta , halate PP 
impermeabile , ochelari ,manusi botosei, bonete    
 -diverse consumabile de laborator, reactivi , medii de cultura, seruri, tulpini de referinta, 
materiale sanitare , medicamente, 
 -alte bunuri cuprinse in Lista de Investitii pe anul 2020 respectiv aparatura de laborator : masina 
pentru spalat sticlarie de laborator , incinta termostatata cu racire etuva cu convectie fortata , si  sisteme 
de calcul fixe dotate cu sisteme de operare si de aplicatie  ,  
 
          Numarul total al achizitiilor directe efectuate online inregistrate in catalogul electronic SICAP este 
de 115 achizitii in valoare de 712.115,08  lei fara TVA respectiv 847.416,95  lei cu TVA 
 
 2.  Cumparari directe offline   de produse /servicii / lucrari : 
 -furnizare de energie electrica si  furnizare gaze naturale; 
 -serviciile  administrative si de intretinere : curierat , colectare deseuri medicale, intretinere si 
reparatii autoturisme, intretinere si reparatii calculatoare si imprimante,  abonament telefoane, 
copiatoare,  internet, servicii PSI, servicii de inchiriere butelii gaze rare, 
 -produse de intretinere diverse,  piese de schimb aparatura medicala,  piese de schimb 
autoturisme, alte consumabile functionale) 
 -lucrari diverse de reparatii curente 
Valoarea totala a achizitiilor directe realizate offline este de 159.371,18 lei fara TVA respectiv 
189.652,89 lei cu TVA 
 
 3. Negociere fara publicarea unui anunt de atribuire pentru achizitia in regim de urgenta in 
conformitate cu art 104 alin c)  a 27.500 kituri VTM pentru recoltare probe SARS COV2 in valoare de 
159.500 lei respectiv 189.505 lei cu TVA 
 S-au realizat cu prioritate achizitiile finantate prin programe de sanatate , astfel s-au cumparat 
in cursul anului 2020 : truse de diagnosticare , truse de dozaj, reactivi chimici , materiale sanitare si alte 
consumabile diverse necesare ompartimentelor de specialitate pentru realizarea programelor de 
sanatate precum si materiale sanitare , dezinfectamti si echipamente medicale de protectie in contextul 
pandemiei SARS COV 2 
 Urmare a  finalizarii procedurilor de cumparare directa s-a intocmit  in total un numar de 253  
comenzi pentru furnizare produse, servicii , lucrari  
    S-au incheiat  contracte subsecvente  rezultate din achizitiile la nivel national in baza adreselor 
transmise de ordonatorul principal de credite: Ministerul Sanatatii, prin desemnarea furnizorului 
declarat castigator, pentru urmatoarele produse: 
 -lapte praf pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0 si 12 luni care nu beneficiaza de lapte matern 
in valoare totala pentru anul 2020 de  50.458,71 lei fara TVA respectiv 55.000 lei cu TVA 
 - combustibili pentru parcul auto in valoare de 30.092  lei fara TVA, respectiv 35.809,48 lei cu 
TVA 
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 Urmare a licitatiei nationale organizate de O.N.A.C s-au incheiat doua  contracte subsecvente 
pentru furnizare hartie A4 in valoaretotala de12.010,78  lei respectiv 14.292.828 lei cu TVA. 
 
 In cursul anului 2020 s-au incheiat  un numar de  contracte de achizitie publica astfel 26 : 
- 7 contracte pentru furnizare produse finantate din veniturile proprii ale unitatii noastre, conform  
Listei de Investitii aprobate, in suma totala de 158.825,5 lei fara TVA respectiv 189.000 lei cu TVA   
- 7 contracte de servicii de mentenanta pentru aparatura de laborator in valoare totala de 22.490 lei fara 
TVA, respectiv 26763,1 lei cu TVA 
-12 contracte de  servicii  administrative si de intretinere : colectare deseuri medicale, intretinere si 
reparatii autoturisme, intretinere si reparatii calculatoare si imprimante,  abonament telefonie,   
internet, servicii PSI servicii de intretinere camera de frig , servicii de transport vaccin in valoare de 
72.603,68 lei  respectiv 86.398,38 lei cu TVA 
 
 De asemenrea s-au incheiat in cursul anului 2020 s un numar total 12 acte aditionale de 
prelungire a contractelor existente intocmite in baza art .165 din HG 395 /2016 privind Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare atribuirii contractului de achizitie publica   
 S-a asigurat activitatea de informare si publicare privind pregatirea si organizarea tuturor  
procedurilor de achizitie publica respectand principiile care stau la baza atribuirii contractelor Astfel s-
au transmis : 
-prin mijloace electronice in SICAP s-au intocmit si transmis  anunturi publicitare pentru -cumpararile 
directe organizate  si finalizate la nivelul Directiei de Sanatate Publica a judetului Cluj 
-s-au solicitat oferte in scris prin e-mail sau fax ofertantilor in functie de specificul fiecarei achizitii  
-s-au transmis prin fax sau e-mail catre toti participantii la procedurile organizate  a comunicarilor 
legate de rezultatul evaluarii ofertelor depuse ; 
-s-au transmis prin fax sau email a clarificarilor solicitate sau a raspunsului la clarificarile solicitate in 
cadrul procesului de evaluare si selectie a ofertelor depuse; 
-s-au  redactat si transmis prin fax, e-mail si prin posta contractele de achizitie publica  incheiate precum 
si  comenzile intocmite 
 
 În contextul situatiei epidemiologice a pandemiei cu COVID 19   Compartimentul Achizitii 
publice a participat la activitati derulate de Ministerul Sanatatii prin directiile de sanatate publice 
judetene astfel: 
 

- Colectarea si centralizarea datelor din teritoriul judetului Cluj pentru estimarea  numarului de persoane 
vulnerabile beneficiare de masti de protectie conform OUG 78/2020 

- Comunicari  transmise Ministerului Sanatatii cu privire  la numarul de masti de protectie sunt necesare 
judetului Cluj in conformitate cu centralizarera  datelor transmise de unitatile teritorial administrative 
in conformitate cu OUG 78/2020 

- Participarea in comisia de receptie a echipamentelor de protectie ( manusi, masti , dezinfectanti de 
tegumente si suprafete  )  intocmita in conformitate cu prevederile HG 577/2020 pentru buna 
desfasurare a alegerilor locale 

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ȘI MENTENANȚĂ 
 
 A întocmit referatele de necesitate pentru achiziţia de servicii pentru asigurarea bunei 

funcţionări a instituţiei (ex.: furnizare internet, service calculatoare, service copiatoare, , intretinere si 

reparatii autovehicole, service centrale termice, etc.), iar în urma încheierii Contractelor de achiziţie a 

acestora s-a urmărit derularea lor şi s-a ţinut în permanenţă legătura cu furnizorii acestor servicii.  

  In conformitate cu Procedura operetionala PO-CAM - 01a  asigurat evidenţa şi buna funcţionare 

a parcului auto al DSP Cluj, ( având un număr de 5 maşini funcţionale) precum şi  menţinerea consumului 

de carburant în conformitate cu prevederile legale.  

 In urma monitorizării permanente a consumului de carburant s-a constatat o crestere a acestuia 
faţă de anul 2019, ceea ce rezultă din graficele prezentate. Această creştere se datorează faptului că din 

cauza panademiei COVID 19, a trebuit să fie asigurat transportul  (24 ore din 24), a personalului medical 
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din cadrul DSP Cluj la centrele de triaj al persoanelor sosite din străinatate pe calea auto precun şi pe 

aeroport, dar  şi la monitorizarea persoanelor aflate în centrele de carantină instituţionalizată, înfiinţate 

în cadrul Jud. Cluj.  

 Valoarea carburanţilor a scazut fata de anul 2019  datorită scăderii preţului la bezinărie.  

                                          

                             2019                                                                                      2020 

                            57.756 km.                                                                         62.193 km. 

                                                            
                                                                                                    

                                       2019                                                                       2020 

                                    5.127 (litri)                                                         5.978 (litri) 

                                                    

                                                      
                           

                                                                    

   

                                2019                                                                                               2020 

                          27.599 (lei)                                                                                  25810 9lei)                                                                                                                                                                              

                                 
                                                        

 In urma monitorizarii permanente a consumurilor energetice (apa, energie electrică şi gaze 

naturale) în conformitate cu Procedura operaţională PO-CAM- 01, s-a constatat o creştere   valorică  a 

consumului de energie electrică, apa si gaz datorată majorării preţului acestora in anul 2020. 
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                   VALOARE CONSUM GAZ 2019                                     VALOARE CONSUM GAZ 2020 

                           38.600 (lei)                                                                                      50.171.68 (LEI) 

                                     
                                                                                                      

                                   VALOARE CONSUM APA 2019                                        VALOARE CONSUM APA 2020 

                                           16.630 (lei)                                                                                      27.899 (lei) 

                                             

 

                                            
          

 

                VALOARE ENERGIE ELECTRICA 2019                                VALOARE ENERGIE ELECTRICA 2020 

                               51.450 (lei)                                                                                                      71.921 (lei) 

                    

                     
 

 La cheltuielile privind convorbirile telefonice în reţeaua mobilă)  se constată o crestere a valorii 

acestora faţă de anul 2019, ceea ce se poate vedea din graficele prezentate mai jos. Aceasta crestere se 

datoreaza majorarii cursului leu-euro in anul 2020 fata de anul 2019. 

 

 Cheltuielile privind telefonia fixă aste mai mare în anul 2020 fata de  anul 2019. Acesta se 

datoreaza faptului    că personalul DSP Cluj efectuează anchete epidemiologice ale personelor confirmate 

pozitiv la testele COVID 19, iar majoritatea acestora au ca şi modalitate de contact telefonie mobilă, 

inclusiv numere din reţele internaţionale, ceea ce a dus la o creştere semnificativă a valorii  facturilor de 

telefonie fixă. 
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 Pentru buna funcţionare a activităţii de anchete epidemiologice precum şi pentru asigurarea 

permanenţei telefonice la sediul  DSP Cluj, au fost achizitonate telefoane celulare, precum şi cartele 

telefonice PREPAY, pentru medicii rezidenţi şi studenţi, care ajută personalul DSP, în cadrul Call 

centerului înfiinţat pentru această activitate 

                  VALOARE TELEFONIE FIXA 2019                                 VALOARE TELEFONIE FIXA 2020 

                            33.100 (lei)                                                                                             54.216 (lei) 

                                       
VALOARE CONVORBIRI TELEFONIE MOBILA 2019                    VALOARE TELEFONIE MOBILA 2020 

                                    6415 (lei)                                                                                                   7393 (lei) 

                                                                                     
  

                                                                                     

 La începutul anului,conform Procedurii operaţionale PO-CAM- 02, s-a întocmit necesarul de 

produse pentru funcţionarea instituţiei (papetărie, birotică, produse de întreţinere şi curăţenie ). 

              Dupa încheierea contractelor şi lansarea comenzilor către furnizori, s-a urmărit livrarea în 

termen precum şi calitatea şi cantitatea acestora. 

              In luna Decembrie personalul din cadrul Comp. A.M a participat la efectuarea 

 inventarului bunurilor aflate în patrimoniul DSP Cluj fiind nominalizaţi în diferite comisii de 

inventariere. 

 Funcţionarea în parametrii optimi a aparaturii din dotarea laboratoarelor  D.S.P. Cluj conform 

Procedurii operaţionale PO-CAM- 03 a fost monitorizata prin : 

     - întocmirea împreună cu şefii laboratoarelor a   ,,Planului anual de verificări metrologice şi etalonări’’ 

în care a fost consemnat: denumirea aparatului, nr. inventar, determinare metrologică 

(verificare/etalonare), data la care expiră precum şi preţul de cost al determinări metrologice.  Totodata 

s-a intocmit si ,,Planul anual de Mentenanţă’’al aparaturii de laborator. 

 Documentele rezultate ca urmare a activităţii de metrologie, buletine de analiză/certificate de 

etalonare, s-au centralizat si s-au difuzat către Şefii de laboratoare . 

                 In colaborare cu Compartimentul ,,Achiziţii’’ s-a întocmit lista de investiţii pe anul 2020, pe baza 

propunerilor serviciilor, compartimentelor şi laboratoarelor institutiei. 

Urmare a aprobării  acesteia de către Ministerul Sănătăţii şi întocmirii Contractelor de furnizare, s-a 

urmărit derularea acestora, precum şi recepţia calitativă şi cantitativă a produselor achiziţionate.   

 In conformitate cu Ordinul M.S. 1078/2010, privind Regulamentul de organizare al direcţiilorde 

sănătate publică judeţene , Direcţia de Sănătate Publică Cluj  are în continuare atribuţii de transmitere 

către toate unităţile sanitare din jud. Cluj, (indiferent de subordonare), analiză, verificare şi centralizare 
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a diferitelor situaţii specifice solicitate de către diferite Direcţii ale M.S. (Ordonatorul principal de 

credite) de exemplu: 

  - Propunerile unităţilor sanitare privind solicitări de fonduri pentru obiective de invesţitii 

(echipamente  medicale, reparaţii capitale,consolidări cladiri) din bugetul Ministerului Sănătăţii. 

    In cazul apariţiei unor defecţiuni accidentale  a instalaţiilor  de apă, gaz, electricitate, tâmplărie, 

etc. s-a acţionat în vederea remedierii acestora. 

              In cadrul Comp. A.M. se află gestiunea Magaziei ,,Materiale de întreţinere’’, ca urmare a acestui 

fapt, conform Procedurii operaţionale PO-CAM- 05  s-a asigurat ţinerea evidenţei bunurilor aflate în 

gestiune, respectiv întocmirea actelor de intrare, recepţie calitativă şi cantitativă a produselor, precum 

şi eliberarea acestora către secţiile şi compartimentele DSP Cluj. 

 Tot în cadrul Comp. A.M. se află şi gestiunea de  lapte praf achiziţionat prin programul M.S. 

asigurându-se recepţia acestuia (cantitativ şi calitativ) precum şi livrarea acestuia către primăriile din 

jud. Cluj, pe baza Contractelor încheiate între Consiliile Locale beneficiare şi Direcţia de Sănătate Publică 

a Jud. Cluj, activitatea de monitorizare şi raportarea intrând în sfera responsabilului Programelor 

Naţionale de sănătate şi a Serv. Buget- Finanţe-Contabilitate. 

 Personalul din cadrul Comp. A.M. a participt la recepţia şi distribuţia măstilor de protecţie 

pentru persoanele defavorizate din UAT, jud. Cluj, conform OUG 78/20, precum şi la recep]ia şi 

distribuţia materialelor sanitare ( măşti de protecţie, mănusi şi dezinfectnţi), cu ocazia alegerilor locale, 

conform HG 577/ 2020. 

             Problemele identificate la nivelul Compartimentuli Administrativ-Mentenanţă :  

                  -volum de activitate sporit în raport cu numărul de persoane care îşi desfăşoară activitatea în 

acest sector. 

             Aspecte pozitive : 

                      - realizarea la timp şi cu responsabilitate a sarcinilor stabilite ; 

                      - raportarea la termen a situaţiilor solicitate de către conducerea Instituţiei şi a Ministerului 

Sănătăţii, în calitatea sa de Ordonator Principal de credite. 

 
COMPARTIMENT AUDIT INTERN 

 
 Principalele activităţi ale Compartimentului de audit public intern au fost următoarele: 
 Elaborarea Planului anual de audit public intern pe baza analizei riscurilor înregistrate la nivelul 
structurilor organizatorice din cadrul DSP Cluj 
 Misiuni de audit public intern efectuate în anul 2020: 
1.Misiunea de audit privind activitatea desfășurată în cadrul compartimentului juridic pe parcursul 
anului 2019 
Obiectivele misiunii de audit au fost: 
- Organizarea, planificarea și raportarea activității juridice 
-  Organizarea procesului privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul 
compartimentului. 
2. Misiunea de audit privind activitatea desfășurată pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informații de interes public  
Obiectivul misiunii de audit public intern este organizarea, circuitul documentelor și raportarea 
activității. 
3. Misiunea de audit la compartimentul avize autorizări cu tema evaluarea controlului intern managerial 
aferent anului 2019  
Obiectivele misiunii de audit au fost: 
Organizarea procesului privind implementarea sistemului de control intern managerial  
la nivelul compartimentului 
Întocmirea raportărilor cu privire la implementarea sistemului de control intern 
managerial la nivelul compartimentului. 
4. Misiunea de audit la compartimentul supraveghere și control boli transmisibile cu tema evaluarea 
controlului intern managerial aferent anului 2019. 
Obiectivele misiunii de audit au fost: 
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Organizarea procesului privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul 
compartimentului 
Întocmirea raportărilor cu privire la implementarea sistemului de control intern managerisl la nivelul 
compartimentului. 
5. Misiunea de audit la compartimentele DSP Cluj cu tema Consiliere și îndrumare privind 
implementarea recomandărilor formulare în timpul auditului de regularitate aferent anilor 2017- 2019. 
 
Obiectivele misiunii de audit au fost: 
- Activități de verificare a stadiului implementării recomandărilor formulate în timpul misiunilor 
de audit din perioada 2017-2019  
- Activități de consiliere.  
S-a acordat consultanţă pentru conducătorii/coordonatorii structurilor organizatorice ale instituţiei 
privind sistemul de control intern/managerial. 
S-a acordat asistenţă de specialitate structurii cu atribuţii de implementare, coordonare, monitorizare 
şi dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al institutiei.  
S-a întocmit raportul anual de activitate al compartimentului care cuprinde toate misiunile de audit 
public intern realizate în anul 2020, detaliate, în conformitate cu precizările Ministerului Sănătăţii. 
Realizări: 
Misiunile planificate au fost realizate in proporţie de 100%. 
Recomandările formulate în urma misiunilor de audit au fost acceptate şi implementate în proporţie de 
98%. 
Propuneri: 
 Pentru uniformizarea, compararea şi evaluarea sistemelelor de control intern/managerial de la 
nivelul directiilor de sănătate publică judeţene, propunem ca Ministerul Sănătăţii să definească 
obiectivele specifice ale SCIM şi  indicatorii de eficienţă asociaţi acestora. 
 Crearea unui forum de discuţie on-line pentru îndrumarea metodologică a structurilor cu 
atribuţii de implementare, coordonare, monitorizare şi dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial la nivelul directiilor de sănătate publică judeţene.  

 

ALTE ACTIVITĂŢI 

- Participarea personalului nominalizat in Comisia de reorientare scolara si profesionala,  
- Participarea personalului nominalizat ca reprezentant al DSP cu statut de observator in 

comisiile de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din unitati sanitare publice;  
- Participarea personalului desemnat ca reprezentant al MS/DSP in Consiliile de Administratie 

ale unitatilor sanitare din judet, in conformitate cu prevederile art. 186 din Legea 95/2006 
privind reforma in domeniul sanatatii;   

- Participarea personalului desemnat în comisiile paritare CAS Cluj-DSP Cluj-reprezentanţi ai 
fornizorilor de servicii medicale care verifica si aproba conditiile acordarii asistentei medicale 
in cadrul sistemului de asigurari de sanatate 

- Gestionarea documentelor clasificate din cadrul unităţii; 
- Activităţi desfăşurate de Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial 

- Participarea permanentă la comisiile judeţene în doverse domenii, cum ar fi: 
 Colegiul prefectural 
 Comisia de dialog social 
 Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice 
 Comisia judeţeană privind incluziunea socială 
 Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor 
 Centrul local de combatere a bolilor (animale) 
 Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ 
 Comisia judeţeană de evaluare a gradului de handicap a persoanelor  
 Comisii paritare CAS Cluj-DSP Cluj-Reprezentanţi furnizori servicii medicale 

(asistenta primara, ambulatorie de specialitate, spitaliceasca, paraclinica)  
- participări în comisii şi la întâlniri organizate pe probleme punctuale în alte instituţii cu care 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj colaborează (AJOFM, etc.) 


