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PREZENTAREA SINTETICĂ A JUDEȚULUI TULCEA 

 

 

 

 

 

 

Situat în partea de sud-est a României, în nordul vechii provincii istorice Dobrogea, judeţul Tulcea 

are o suprafaţă de 8.499 kmp (al patrulea ca mărime, reprezentând 3,5% din teritoriul ţării).  

Prin specificul său, judeţul reprezintă o unitate administrativ-teritorială distinctă, caracterizată prin 

faptul că este înconjurată pe trei părţi de ape: la est – Marea Neagră, la nord şi vest – fluviul Dunărea. 

Din suprafaţa totală, mai bine de jumătate (cca.4470 kmp) o reprezintă Delta Dunării (3446 kmp) şi 

complexul lagunar Razelm – Sinoe (1024 kmp).   
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Clima are un caracter temperat continental cu influenţe ale climatului submediteranean, cu mari 

amplitudini termice, cu precipitaţii reduse, cu umiditate atmosferică ridicată. 

Prin prezenţa Deltei Dunării, situaţia judeţului Tulcea este una specială: zone întinse mlăştinoase, 

70% din suprafaţă inundată sau inundabilă. Pânza freatică se găseşte la numai 1 m adâncime, şi 

asigurarea cu apă potabilă este realizată în proporţie de 75%.  

Iarna, singurele căi de acces pentru locuitorii Deltei, canalele, sunt blocate şi accesul în zonă este 

dificil.   

In plus, se înregistrează o mortalitate crescută la efectivele de animale domestice si semisalbatice 

in cazul inundatiilor.  

Nu mai puţin de 21 de etnii convieţuiesc paşnic în judeţul Tulcea: români, lipoveni, ucraineni, 

bulgari, romi, italieni, greci, turci, tătari, polonezi, germani, evrei, găgăuzi etc. 

       

 Factorii de risc ai județului Tulcea: 

- condiții de mediu deosebite, unice datorate ecosistemului Deltei Dunării                                                                 

(zone umede, stuf, vectori (tantari), pasări migratoare-250 000 păsări in luna noiembrie) 

-  obiceiul localnicilor de crestere a animalelor domestice (rate, gaste, porci, cai, bovine) în 

semisălbaticie si nedeclarare către autoritati 

-  obiceiul localnicilor de a consuma apa direct din Dunare mai ales cand merg la pescuit 

-   populație majoritar îmbătrânită 

-   număr scăzut de medici 

Acești factorii de risc ai județului Tulcea pot determina apariția de evenimente de sănătate publică 

deosebite și neașteptate (gripa aviară la păsări domestice, antrax, trichineloză, leptospiroză, în trecut 

holera), care determina aplicarea de măsuri  specifice deosebite cu efort susținut financiar și uman.  

Acţiunea concertată a tuturor autorităţilor locale şi centrale este esenţială pentru prevenirea 

răspândirii bolii transmisibile la om în județul Tulcea și supravegherea evoluției acestora. 
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CAPITOLUL I 

 

 

 

 

        

Date cu caracter general 

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea este serviciu public  deconcentrat, cu personalitate 

juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, 

care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează 

structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a 

investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate. 

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea, funcţionează începând cu data de 01.01.1999, prin 

reorganizarea direcţiilor sanitare şi a inspectoratelor de sănătate publică, conform OMS nr. 954 din 

08.12.1998, privind reorganizarea direcţiilor de sănătate publică. 

Activitatea specifică domeniului sănătăţii publice se desfăşoară în baza Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative specifice în 

derularea programelor naţionale de sănătate şi a acţiunilor de sănătate. 

 

Structura organizatorică şi relaţiile funcţionale ale entităţii 
Direcţia de Sănătate Publică jud. Tulcea evaluează, coordonează şi monitorizează modul de 

asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, 

inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea 

accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului. 

Structura Direcţiei de Sănătate Publică judeţene Tulcea cuprinde servicii, birouri şi compartimente 

funcţionale.  

Personalul instituţiei este constituit din funcţionari publici precum şi alte categorii de personal  

medico-sanitar şi auxiliar sanitar care nu exercită prerogative de putere publică, personal contractual. 
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Personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică are pregătire profesională superioară. 

Departamentele, serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale prevăzute au fost organizate 

cu aprobarea ministrului sănătăţii, cu respectarea numărului maxim de posturi si al procentului de 12 % 

pentru funcţiile de conducere, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare. 

Ponderea personalului din structura DSPJ Tulcea, în funcţie de profilurile de activitate,  respectă 

normativul procentual de: 

            - sub 30 % pentru personalul încadrat în birourile şi compartimentele direct subordonate 

directorului executiv, în serviciile, birourile şi compartimentele economic-administrative, inclusiv 

directorii (executiv şi adjuncţi);  

             - de minimum 30% pentru personalul încadrat în departamentul de supraveghere în sănătate 

publică   

              - maximum 30% pentru personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică, inclusiv 

şeful de serviciu-inspector şef; 

              - de sub 10% pentru personalul care desfăşoară activităţi de întreţinere-reparaţii, gospodărire, 

protocol, pază, deservire şi conducere auto. 

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeana Tulcea are urmatoarea structură de personal: 

 

 Director executiv care are în subordine următoarele compartimente: 

                   - Resurse Umane Normare Organizare Salarizare  

                   - Juridic 

                   - Audit 

                   - Avize –autorizări  

                   - Programe de asistenţă medicală 

                   - Statistică/informatică în SP 

                   - relaţii publice 

                   - secretariat registratură, arhivă  

  Director executiv adjunct sănătate publică, care are în subordine următoarele 

compartimente: 

  - Supraveghere în sănătate publică, cu următoarele componente: 

             - Supraveghere şi control BT 

   - Evaluare factori de risc din mediu 

   - Evaluarea şi promovarea sănătăţii 

   - Diagnostic şi Investigare SP 
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   - Control în sănătate publică: 

               - Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de     

                                              viaţă şi muncă 

    - Control unităţi şi servicii de sănătate 

 Director executiv adjunct economic, care are în subordine rmătoarele 

compartimente: 

  - Economic/Administrativ 

  - Buget/Finanţe 

  - Contabilitate 

  - Administrativ şi mentenanţă 

  - Achiziţii publice 

 

 

STRUCTURA PERSONALULUI  

DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA JUDETENE TULCEA 

 

Activitatea Directiei de Sanatate Publica se desfasoara cu personal calificat medico-sanitar, 

economic si juridic.  

Structura de personal se prezinta astfel: 

 

NUMĂRUL DE POSTURI  ȘI  STRUCTURA  ACESTORA CONFORM STATULUI DE FUNCȚII  

LA TRIMESTRUL  IV -  la data de 31.12.2022 

Nr.crt Denumirea  Funcției      

Număr 

posturi pe 

funcții 2022 ocupat vacant 

  conducere functii publice     

   1 Director executiv gr.I    1 0 1 

2 Director executiv adjunct gr.I   2 1 1 

3 Sef serviciu gr.II     1 1 0 

4 Sef serviciu gr.I   1 0 1 

                  funcții publice de execuție   

5 Consilier, expert, cons. Jur,inspector superior 23 23 0 

6 Consilier, expert Principal   1 1 0 
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7 Auditor Superior   1 1 0 

8 Referent  Superior   3 3 0 

  personal contractual        

9             Medic șef departament în sănătate publică 

  

1 1 0 

10 

Șef serv. gr. II – Cons., expert, insp. de spec., 

rev.cont; gr.I     1 1 0 

11 Șef  laborator - medic primar     1 1 0 

12 Medic specialist 

  

3 2 1 

13 Medic rezident     1 1 0 

14 Asistent medical  PL     39 38 1 

15 Statistician medical, registrator medical; principal 1 1 0 

16 Statistician medical, registrator medical; 2 2 0 

17 

Biolog, biochimist, chimist, fizician principal, expert în fizică 

medicală  3 3 0 

18 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist; 3 2 1 

19 Biolog, biochimist, chimist, fizician 1 1 0 

20 Psiholog specialist     5 5 0 

21 Infirmieră, agent DDD     2 2 0 

22 Conducător șalupă     1 1 0 

23 Șofer I   4 4 0 

24 Muncitor calificat I     2 2 0 

25 Secretar dactilograf 1 1 0 

  TOTAL   104 98 6 

     

  CATEGORII FUNCȚII  TOTAL  OCUPAT 

 

VACANT 

 Funcții Publice:  33  30 3 

 de conducere  5  2  3 

                            de execuţie  28  28  0 

 Personal Contractual:   71  68  3 

 de conducere  3  3  0 

                            de execuţie  68  65  3 

 TOTAL POSTURI  104  98  6 
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Numărul total de posturi aprobat de către Ministerul Sănătăţii pentru Direcția de Sănătate Publică 

prin Ordinul nr 1200/2022 este de 104, din care 33 funcţii publice şi 71 personal contractual.  

La data de 31.12. 2021, 98 posturi sunt ocupate şi 6 vacante, din care 4  funcţii publice (3 sunt de 

conducere și 1 execuție) și  2 posturi de execuție personal contractual. 

Funcţiile  publice  de conducere vacante sunt cele de director executiv, director executiv adjunct 

sănătate publică și de șef serviciu Control în Sănătate Publică care au fost scoase la concurs și în anul 

2022, dar au rămas neocupate. 

Planul specific de continuitate al Direcției de Sănătate Publică a  Județului Tulcea, prin care s-a 

stabilit personalul care coordonează activitățile și înlocuitorii acestora, pentru desfășurarea continue a 

activității din cadrul DSPJ Tulcea și procedura de sistem privind măsurile de prevenire a răspândirii și 

infectării cu COVID-19, au fost actualizate în anul 2022. 

În situații epidemiologice deosebite, asigurarea continuității activității se face în conformitate cu  

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 870/2004, de către personalul de specialitate medico-sanitar din 

compartimentele aflate în subordinea directorului adjunct  în sănătate publică și a șefului serviciului 

control în sănătate publică și din cadrul laboratoarelor. 

Începând cu data de 11.08.2020 DSPJ Tulcea asigură activitatea de triaj epidemiologic la punctul 

internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainiene pentru pasageri și marfă în regim de bac 

între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina), prin crearea punctului de lucru port frontieră 

din localitatea Isaccea, susținută prin personalul angajat pe posturile suplimentate. 

 

Scopul planului specific de continuitate. 

Prezentul plan specific de continuitate asigură: 

 identificarea misiunilor esenţiale care intră în sfera de competenţă a DSPJ Tulcea, ce trebuie 

executate conform atribuţiilor legale în contextul diminuării semnificative a capacităţii de 

intervenţie a instituției prin indisponibilizarea temporară a personalului de la nivelul tuturor 

structurilor; 

 modul de asigurare a continuității conducerii activităţilor specifice; 

 delegarea de autoritate la nivelul conducerii instituției. 

 

I. Misiuni operative esenţiale. 
Direcţia de Sănătate Publică a județului Tulcea, conform Anexei la Ordinul MS nr. 1078/2010: 

- evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi 

profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din 
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subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a 

oricărei persoane din raza judeţului; 

- prin serviciile de supraveghere medicală, coordonează, organizează, evaluează şi participă la 

realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii 

specifice de control în sănătatea publică, în domeniile de competenţă, prin personalul împuternicit de 

Ministerul Sănătăţii; 

- în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi 

nonguvernamentale, organizează activităţi în domeniul medical al sănătăţii publice; 

 - coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la 

asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, 

coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului 

Sănătăţii; 

- participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii 

de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii; 

-organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, 

indiferent de forma de organizare, întocmesc şi transmit rapoarte statistice periodice către instituţiile 

desemnate în acest scop; furnizează date statistice către alte autorităţi, la solicitare, cu respectarea 

confidenţialităţii datelor personale; 

- avizează şi supun aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura 

organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor unităţilor sanitare din 

subordinea acestora; 

 - desemnează reprezentanţi în consiliul de administrare al spitalelor din subordine, precum şi din 

unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ; 

- monitorizează afişarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli şi 

analizează execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale, pe care le înaintează 

Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate; 

- efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii medicale de sănătate publică, pentru care se percep 

tarife potrivit actelor normative în vigoare. 

A fost identificat personalul din grupul de continuitate pentru asigurarea îndeplinirii misiunilor 

operative esenţiale, la nivelul DSPJ Tulcea, în funcţie de capacitatea operaţională a instituției, 

continuitatea conducerii la nivelul structurilor esenţiale din organigrama DSPJ Tulcea.  

Pentru fiecare funcţie de conducere esenţială din cadrul instituției s-a stabilit succesiunea la 

conducere. 
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II. Delegarea de autoritate. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al DSPJ Tulcea s-au 

stabilit următoarele relaţii de autoritate : 

 Directorul executiv subordonează activitatea directorilor adjuncți, șefului serviciului control în 

sănătate publică, structurilor RUNOS, Juridic, Audit, Programe de asistență medicală,  Avize 

/autorizări, Statistică/informatică în sănătate publică. 

 Medicul șef Departament în sănătate publică are în subordine Compartimentul Supraveghere în 

sănătate publică, Compartimentul Supraveghere și control boli transmisibile, Compartimentul 

Evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă, Compartimentul Evaluarea și 

promovarea sănătății, Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică (Laborator 

microbiologie și Laborator chimie sanitară și toxicologie) 

 Coordonatorul Serviciului Control în sănătate publică coordonează Compartimentul Inspecția și 

controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă și Compartimentul Inspecția și 

controlul unități și servicii de sănătate 

 Directorul executiv adjunct economic are în subordine Compartimentul Buget-finanțe, 

Compartimentul Contabilitate, Serviciul administrativ și mentenanță, Compartiment Achiziții 

publice 

 

Formarea profesională 

Pentru anul 2022 s-a întocmit planul anual de perfecţionare profesională în  formatul standard  

stabilit prin art.14 alin. (1) din H.G. nr. 1066/2008. 

Sumele alocate pentru perfecţionarea fiind de 5378 lei din bugetul de stat  lei de care a beneficiat 

un număr de 14 salariaţi.  

Activitatea în domeniul RESURSE UMANE NORMARE 

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeana Tulcea are următoarea structură de personal pentru 

activitățile suport (comune tuturor autorităților sau instituțiilor publice, indiferent de domeniul de 

competență al acestora, asigurând cadrul necesar îndeplinirii activităților de specialitate). 

Serviciul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare, desfășoară pe lângă activitățile specifice 

și cele de relaţii publice, arhivă, casierie, documente clasificate, secretariatul comisiei județiene de 

examinare  cursuri igienă, avize şi autorizări și asistenţă medicală şi programe de sănătate, repartizate 

prin fișa postului. 
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Serviciul RUNOS are o structură de 8 posturi din care 1 funcționar public de conducere, 7 

funcționari publici de execuție. 

Principalele activități desfășurate în cursul anului 2022 de către personalul din cadrul Serviciului 

Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare au fost următoarele: 

- A fost întocmită documentația către Ministerul Sănătății referitoare la modificarea statului de funcții și 

al statului de funcții suplimentar al Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea și înaintat spre 

aprobare. 

- Au fost actualizate permanent pe Portalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici modificările 

intervenite în cariera funcționarilor publici. 

-  A gestionat procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale a personalului din aparatul 

propriu. 

-  A asigurat suportul logistic pentru completarea și depunerea în termenele legale a declarațiilor de 

avere și interese pentru personalul din aparatul propriu; s-a procedat la verificarea acestora și  

ransmiterea la Agenția Națională de Integritate precum și spre publicare pe site-ul instituției. Au fost 

arhivate la dosarele de personal 31 declarații de avere și interese. 

-  A participat la procesul de analiză și revizuire a fișelor de post oferind suport de specialitate șefilor de, 

compartiment, departament, laborator. 

- A centralizat programările de concedii de odihnă pentru anul 2022 pentru toți angajații. 

- Au fost actualizate permanent dosarele de personal, conform legii. 

- Au fost întocmite dispozițiile specifice Serviciului RUNOS. Au fost inițiate un număr de 250 

dispoziții, având ca obiect: 

- numirea în funcții publice; 

- încadrarea cu contract individual de muncă; 

- încetare raporturilor de serviciu/ muncă; 

- modificarea raporturilor de serviciu/ muncă; 

- modificarea salariilor de bază ale angajaților; 

- exercitarea cu caracter temporar a funcțiilor publice de conducere vacante; 

- încetarea suspendării și reluarea activității; 

- constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor; 

- suspendarea raporturilor de serviciu 

- S-a colaborat pe probleme specifice cu toate serviciile din instituție pentru buna desfășurare a 

activității. 

-  S-a acordat sprijin de specialitate angajaților pe probleme de legislația muncii și salarizare. 
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- S-au elaborat răspunsuri la solicitările din teritoriu pe domeniul specific, la memorii și sesizări ale 

petenților, întrebări și interpelări, rezolvarea corespondenței. 

- S-au solicitat Ministerului Sănătății aprobarea/avizarea organizării concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante din aparatul propriu, conform reglementărilor legale în vigoare. 

- S-au organizat concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu, conform 

reglementărilor legale în vigoare. La toate aceste concursuri serviciul RUNOS a asigurat: 

- informarea privind condițiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de înscriere; 

- organizarea și desfășurarea probelor de concurs; 

- supravegherea candidaților în timpul probelor scrise și a probelor de interviu; 

- întocmirea documentațiilor la finalizarea selecției/concursului și a interviului; 

- demersurile de încadrare și integrarea în structurile DSPJ Tulcea pentru noii angajați pe perioadă 

determinată sau nedeterminată. 

Pentru posturile vacante din statul de funcții al aparatului propriu și statul de funcții suplimentar 

de 24 de postur1. S-au organizat selecții pentru ocuparea fără concurs, pe perioada determinata în 

contextul instituirii  a stării de alertă pe teritoriul României conform legislației în vigoare și  s-a 

organizat concursul pentru ocuparea acestor posturi pe perioadă nedeterminată, până la data de 

09.06.2022 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. 

În  anul 2022 s-au organizat concursuri pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 26 de posturi 

astfel: 

- Asitenți medicali 21 

- Statisticieni medicali 2 

- Șofer I 1 

- Medic specialist 1 

- Chimist 1 

- Consilier superior  2 

-  S-a întocmit documentația pentru desemnarea reprezentanților Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Tulcea ca membrii în comisiile de concurs la unitățile sanitare ce au organizat concursuri 

pentru ocuparea posturilor de medici și de alt personal sanitar; 

-  Au fost primite de la Ministerul Sănătății spre a fi distribuite certificatele de medic/medic 

dentist/farmacist primar. 

-  Au fost primite de la Ministerul Sănătății spre a fi distribuite certificatele de medic/medic 

dentist/farmacist specialist. 
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-  În anul 2022 s-au primit dosarele și s-a verificat îndeplinirea condițiilor de participare în vederea 

înscrierii la examenele și concursurile organizate de Ministerul Sănătății, pentru  concursul de intrare în 

rezidențiat pe post și pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea din 

21.11.2022 – 16 dosare; 

-  În perioada ianuarie -decembrie 2022, s-au înregistrat și eliberat: 14 coduri noi de parafă; 

-  S-au întocmit toate actele necesare încadrării, modificării și încetării raporturilor de muncă / de 

serviciu pentru personalul încadrat la Direcția de Sănătate Publică a Județului Tulcea conform legislației 

în vigoare. 

-  S-au transmis Ministerului Sănătății toate situațiile solicitate pe parcursul anului 2022, cu respectarea 

termenelor limită; 

- S-au transmis spre știință și corectă aplicare Circularele Ministerului Sănătății către toate unitățile 

sanitare cu paturi și fără paturi din subordinea Ministerului Sănătății și a autorităților administrației 

publice locale, de pe raza Județului Tulcea; 

- Alte operațiuni aferente activităților de centralizare și verificare a datelor din machetele solicitate: 

relații telefonice cu Ministerul Sănătății și unitățile sanitare care raportează / corespondență pe fax, e-

mail, scanarea / arhivarea pe suport hârtie a documentelor primite în original de la unitățile raportoare. 

-  Au fost îndeplinite orice alte sarcini solicitate de către Conducerea Direcției de Sănătate 

Publică a Județului Tulcea. 

În anul 2022 s-au desfășurat următoarele activități: 

- stabilirea drepturilor salariale pentru întreg personalul DSPJ, colaborarea în sensul pozitiv cu Unitatile 

administrative teritoriale care au personal sanitar angajat preluat (asistenti medicali comunitari, personal 

medical cabinet școlare, mediatori sanitari) pentru stabilirea drepturilor salariale corecte, solicitarea 

acestora în vederea finanțării lunare de către Ministerul Sănătății;  

-  formarea, încadrarea, transferul şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, chimiştilor, 

biochimiştilor şi asistenţilor medicali la nivelul județului; 

-  reprezentarea instituției în relația cu autoritățile publice pentru probleme de resurse umane; 

-  întocmirea, centralizarea și transmiterea  lucrărilor specifice domeniului de resurse umane, normare, 

organizare, salarizare atât pentru personalul propriu cât și pentru cel din domeniul sănătății la nivel de 

județ, dar în același timp: 

-  coordonarea şi verificarea aplicării normelor Ministerului Sănătății la nivelul unităţilor sanitare cu 

personalitate juridică din teritoriu; 

-  întocmirea statul de funcţii pentru aparatul propriu în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii 

Publice, precum şi a lucrărilor privind modificarea şi completarea acestuia; 
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- participarea la organizarea concursurilor de intrare in rezidentiat prin verificarea dosarelor și înscrierea 

candidaților pentru județul Tulcea și transmiterea Ministerului Sanatatii în timp util a solicitărilor 

privind suspendarea pregătirii în rezidențiat, la solicitarea medicilor și a unităților sanitare unde și-au 

ales post; 

- verificarea documentației în vederea avizării şi supune aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii 

propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a 

denumirilor unităţilor sanitare din subordine; 

- participarea la redistribuirea personalului din unitățile din subordine care iși eficientizeaza activitatea 

sau se desfiintează; 

- asigurarea participării direcției  de sănătate publică prin reprezentanţii săi în comisiile paritare 

organizate; 

- gestionarea documentelor medicilor rezidenti la nivel județean; 

- preluarea solicitărilor personalului medico-sanitar din județ privind eliberarea diverselor documente: 

certificatele de conformitate de recunoaștere a profesiei în uniunea europeană, care atestă obţinerea 

titlului de medic/medic dentist/farmacist/ medic specialist sau primar,  adeverinţele de abilităţi 

dobândite;   

În anul 2022 au fost asigurate,  următoarele comisii: 

a) Comisia pentru supravegherea datelor cu caracter personal; 

b) Comisia județeană pentru avizul medicilor de continuare a activității după vârsta de pensionare; 

c) Comisiile de disciplină; 

d) Comisiile de concurs/examene de angajare/promovare. 

e) Comisia de acordare a locuințelor ANL personalului modico sanitar din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Tulcea 

f) Comisia de acordare alocuințelor ANL personalului modico sanitar din orașul Babadag 

g) Comisia pentru asistența medicală primară  

h) Comisia pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice și 

pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare  

i) Comisia pentru asistenţa medicală spitalicească 

j) Comisia pentru evaluarea sporurilor din zonele defavorizate 

k) Comisia pentru evaluarea cabinetelor medicale conform ord, 106/2015 

- Asigură consiliere etică la nivelul instituției. 

- S-au  redactat CIM pentru personalul contractual nou încadrat - 26 

- S-au redactat și încheiat acte un număr de 26 adiționale la CIM  
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- S-au făcut solicitări de identificare de personal medico sanitar în celelate județe 

- S-a  răspuns la toate solicitările venite din partea unităților sanitare și nu numai 

Arhiva instituției este gestionată de către  personal din cadrul serviciului RUNOS . 

Relaţii cu publicul, colaborează cu structura de specialitate a Ministerului Sănătăţii în realizarea 

obiectivelor de comunicare prin mass-media ori prin mijloacele proprii ale direcţiei de sănătate publică 

judeţene și asigură desfăşurarea optimă a activităţii de relaţii publice dar și atribuții  din compartimentul 

de avize şi autorizări prin atribuții preluate în fișa postului. 

Conform procedurilor de acreditare a sistemului informatic de la documentele clasificate din 

cadrul DSPJ Tulcea – 1 funcționar public este desemnat administrator de securitate SIC si administrator 

de securitate al obiectivului SIC la nivelul Directiei de Sanatate Publica jud.Tulcea desfășurând 

activitatea specifică. 

Activităţi în domeniul încadrării și salarizării personalului : 
- s-au aplicat prevederile OMS nr. 1078 din 27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de organizare 

şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti; 

- s-a transmis la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, situaţia privind respectarea normelor de 

conduită de catre funcţionarii publici; 

- s-a actualizat baza de date, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în ceea ce 

priveşte funcţiile şi funcţionarii publici proprii; 

- s-a actualizat permanent baza de date şi evidenţa funcţiilor publice prin Portalul de management al 

funcţiilor publice şi funcţionarilor publici; 

- s-a actualizat şi transmis în termenele prevăzute de lege registrul de evidenţă electronică REVISAL 

pentru personalul contractual din cadrul instituției pentru personalul contractual angajat pe perioadă 

nedeterminată și determinată; 

- s-au întocmit si transmis către ANI 34 declarații de avere pe anul 2022 pentru funcționarii publici și 

personalul cu funcții de conducere din cadrul instituției; 

- s-a făcut înscrierea a 5 asistenți medicali la cursurile de reconversie profesională, 4 pentru laborator și 

1 pentru igienă,  cursuri care au fost finalizate; 

- s-au întocmit şi actualizat dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul propriu al 

instituției; 

- s-a acordat consultanţă cu privire la aplicarea legislaţiei specifice, precum si a legislației aplicabile pe 

perioada stării de urgență și a stării de alertă; 
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- s-a realizat şi eliberat un număr de 260  adeverințe în anul 2022 pentru: pentru medicul de familie – 

spital,  cu venitul realizat, pentru organizaţiile profesionale, adeverinţe pentru foştii angajaţi care au 

solicitat dosarelor de pensionare și pentru salariații unității care  au îndeplinit vârsta de pensionare în 

cursul anului, 

- s-au întocmit dispoziții și acte adiționale pentru salariații din cadrul instituției cu privire la salarizare, 

promovare, avansare, numire în funcţii, delegări de competenţe; 

- s-a întocmit și transmis către Agenţia Naţională de Administrate Fiscală Formularul L153 privind 

transmiterea datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice; 

- s-a întocmit și afișat pe site-ul și la sediul insituției Transparența veniturilor salariale, respectiv lista 

tuturor funcțiilor ce intra în categoria personalului plătit din fonduri publice din cadrul instituției 

noastre; 

- s-a asigurat gestionarea concediilor (centralizarea planificărilor, certificarea cu privire la numărul de 

zile de concediu de odihnă la care au dreptul salariații din cadrul instituției noastre, precum și rhivarea 

cererilor de concedii: de odihnă, fără plată, pentru evenimente speciale, de formare rofesională; 

- s-au primit, analizat și s-a asigurat legătura cu medicul de medicina muncii, pentru  certificate de 

concedii medicale; 

- s-au întocmit documentaţiile necesare pentru aplicarea legislaţiei în  vigoare referitoare la cursurile de 

formare/perfecţionare profesională şi sa asigurat participarea salariaţilor la aceste cursuri; 

- s-a coordonat procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților Direcției 

de Sănătate Publică Tulcea; 

- s-au întocmit şi transmis rapoartele: S1 lunar - ancheta asupra căştigurilor lunare realizate, LV 

trimestrial – ancheta locurilor de muncă vacante, SAN – cercetare statistică privind activitatea unităților 

sanitare, către Institutul Național de Statistică; 

- s-a întocmit și transmis raportarea lunară a procentului pentru spor condiții de muncă pentru salariații 

din cadrul instituției; 

- s-a întocmit și fundamentat necesarul lunar privind deschiderea de credite pentru cheltuieli salariale; 

- s-au întocmit statele de plată în vederea plății drepturilor salariale lunare, (centralizare pontaje zilnice, 

introducere date în programul informatic, distribuire fluturaşi salariu, etc.); 

- s-au consiliat angajaţii pe probleme de legislaţia muncii şi salarizare; 

- s-au consiliat persoane care s-au adresat instituției cu diverse solicitări telefonice, emailuri şi au fost 

îndrumaţi în vederea rezolvării cazurilor acestora, cât şi orientarea către alte instituţii, în funcţie de 

natura problemelor identificate; 
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- s-au întocmit rapoarte periodice, dări de seamă statistice privind numărul de personal și drepturile 

salariale pentru aparatul propriu, precum și centralizarea acestora pentru unitățile sanitare din 

subordinea Ministerului Sănătății și a administrației publice locale și transmiterea către Ministerul 

Sănătății 

- s-au întocmit situațiile de personal, atât pentru personalul propriu al DSP Tulcea, cât și pentru 

personalul unităților sanitare de pe raza județului Tulcea – cca 31 de circulare de Ministerul Sănătății. 

- s-a asigurat transmiterea către unitățile sanitare a Ordinelor, Normelor de aplicare și circularelor 

Ministerului Sănătății a altor acte normative generale și a celor cu aplicare în sectorul sanitar. 

- s-a asigurat legătura și schimbul de informații de specialitate cu instituțiile din județ; 

- s-a răspuns adreselor transmise de unitățile sanitare cu privire la diferitele probleme apărute în 

activitate. 

 

Activităţi în domeniul recunoaşterii calificărilor: 
- s-au primit, verificat şi transmis la Ministerul Sănătăţii 8 dosare pentru eliberarea documentelor 

necesare recunoaşterii în celelalte state membre a calificărilor de medic, medic dentist, farmacist; 

- au fost asigurate activităţile necesare desfăşurării programului cu publicul; 

- s-a asigurat consultanţă cu privire la întocmirea dosarului pentru eliberarea documentelor necesare 

recunoaşterii în celelalte state membre; 

- s-a asigurat postarea pe site-ul instituţiei a informaţiilor referitoare la documente; 

- s-a răspuns la  solicitări de clarificare primite pe mail; 

- s-a asigurat îndosarierea şi arhivarea documentelor. 

 

Activități în domeniul practicii medicilor rezidenți 
În anul 2022 la solicitarea unui farmaciat resident aflat  în anul III de pregătire, conducerea a 

aprobat desfășurarea orelor de practică în colectivul produse antiepidemice. 

 

Aspecte pozitive în anul 2022: 

- Grad crescut de transparență față de cetățeni; 

- Comunicarea eficientă între compartimente - având în vedere volumul foarte mare de muncă, am 

preluat din atribuțiile colegilor de la compartimentul de epidemiologie și ne-am implicat unde a fost 

nevoie; 

- Actualizarea permanentă a site-ului www.dsptulcea.ro cu informațiile necesare, pentru ca publicul să 

poată avea ușor acces, având în vedere respectarea distanțării sociale impuse de pandemie; 
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- Excelentă colaborare cu unitățile sanitare din teritoriu, Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică 

din cadrul Ministerului Sănătății, Direcția de Management Structuri Sanitare, autoritîățile publice locale. 

 

Principalele disfuncționalități constatate în anul 2022: 
- Având în vedere contextul epidemiologic, precum și complexitatea muncii, nu s-a putut respecta 

planificarea concediilor de odihnă și nici efectuarea în totalitate a acestora. 

 

Salarizare 

Salarizarea personalului din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică jud. Tulcea în perioada 1.01-

31.12.2022 s-a făcut în conformitate cu: 

Legea - cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu     

modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța de urgenţă nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 

unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

Ordonanța de urgență nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri; 

Hotărârea nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

Hotărârea Guvernului a Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificarile si completarile ulterioare;  

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 131 din 17 decembrie 2021 privind modificarea şi     

completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene; 

Ordonanța de urgență nr. 44/14.04.2022 Ordonanţă De Urgenţă nr. 44 din 14 aprilie 2022 

privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, 

modificarea şi completarea unor acte normative; 

Ordonanța de urgență nr. 115 din 26 august 2022 pentru completarea art. I din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

HG nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor 

de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în 

anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
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precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate 

şi asistenţă socială" cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărâre  917 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, 

precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare 

"Administraţie" din administraţia publică centrală. 

 Sporuri 

Personalul încadrat la DSPJ Tulcea, beneficiază de sporul pentru conditii vatamatoare si 

periculoase al locului de munca,  în urma determinărilor facute de către firma autorizată. 

Sporul pentru condii deosebit de periculoase al locului de munca, s-a acordat după cum urmează: 

 Condiţii deosebit de periculoase conform CF.HG 153 /2018 ANEXA NR. 2, A punctul 2,  in 

procent de 35 %  personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară 

activitatea în laboratoarele de microbiologie din cadrul direcţiilor de sănătate publică, care 

lucrează teste HIV/SIDA; 

 Condiţii deosebit de periculoase conform CF. HG nr. 153 /2018 ANEXA 1 punctul 7,  in 

procent de 15 % personalului  personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din 

laboratoare/compartimente de analize medicale, de bacteriologie, parazitologie, 

inframicrobiologie, microbiologie, virusologie, imunologie, enzimologie, chimie sanitară, 

toxicologie, analize chimice, biologice, biochimice şi citologice 

 Condiţii deosebit de periculoase conform CF. HG nr. 153 /2018 ANEXA 3,I A punctul 9, în 

procent de 15 % personalului de specialitate medico-sanitar care lucrează în compartimentul de 

supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile din cadrul direcţiei de sănătate 

publică; 

 Conditii vătămătoare conform Ord. CF. HG nr.153 /2018 ANEXA 3,I A punctul 9 în procent 

de 12 % personalului de specialitate medico-sanitar din cadrul direcţiilor de sănătate publică 

din laboratoare sau compartimente de medicina muncii, care desfăşoară activităţi specifice în 

unităţi sau sectoare industriale cu condiţii periculoase sau vătămătoare 

 Conditii vătămătoare conform CF. HG nr. 153 /2018 ANEXA 3,I C punctul 2 în procent de 7 

% personalului  de specialitate medico-sanitar din cadrul compartimentului evaluarea factorilor 

de risc din mediul de viaţă şi muncă şi din compartimentul de promovare a sănătăţii şi educaţie 

pentru sănătate din cadrul departamentului de supraveghere în sănătate publică al direcţiei de 

sănătate publică. 
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 Spor de izolare conform CF. HG nr. 153/2018 ANEXA 7, III în procent 20%,personalului 

care lucrează in cabinetul port frontieră in localitatea Sulina. 

 Spor pentru condiții vătămătoare conform H.G. nr. 917/2017 în procent de 10,1% 

         

Comitetul director din cadrul Direcției de Sănătate și  inspectorii sanitari care desfășoară activități 

în domeniul controlului în sănătatea publică beneficiază de un spor de 30% la salariul de bază și pe  

perioada declarată cu risc epidemiologic. 

Asigurarea secretariatului comisiei de examen pentru certificarea noțiunilor fundamentale de 

igienă: 

- întocmirea și eliberarea certificatelor de absolvire în conformitate cu Ordinul ministerului sănătății și 

al ministerului educației, cercetarii si turismului nr. 1225/5031/2003; 

 - întocmirea registrului de evidență a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire privind 

insușirea noțiunilor fundamentale de igienă; 

 - întocmirea registrului de evidență nominală a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire 

privind insușirea noțiunilor fundamentale de igienă situația statistică a anului 2022 este: 

- 41 examinări” Noţiuni Fundamentale de Igienă’’ solicitate de 7 furnizori de instruire 

- Înscriși      2526 

- Prezenţi     2108 

- Promovaţi  2048 

- Respinşi         60 

Au fost eliberate: 

- 2069  Certificate de Absolvire ,, Noţiuni Fundamentale de Igienă” 

- coduri de parafă 

Au fost înregistrate: 

 - 116 concedii de boală. 

 - 536 cereri de concedii de odihnă.  

Un număr de 42  medici pensionari a solicitat menținerea în activitate. 

Corespondența posta militară                            95 borderouri 

Corespondența  poșta romană                          343 borderouri 

Fan courier                                                         36 borderouri 
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ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ PRESPITALICEASCĂ 

  

Serviciul Județean de Ambulanță  Tulcea a fost înființat prin Ordinul  nr.  193 / 17.05.1995 

elaborat de Ministerul Sănătății. Este o instituție publică cu personalitate juridică care are ca scop 

principal activitatea de asistență medicală de urgență prespitalicească fiind unicul serviciu de ambulanță 

din Romania care își desfășoară activitatea atât terestru cât și pe apă (Delta Dunarii), asigură asistență 

medicală de urgență la o populație de peste 200000 de locuitori, în regim de așteptare - permanent, 24 

de ore din 24. 

Serviciul de Ambulanță Tulcea este organizat în două compartimente: un compartiment de 

asistență medicală de urgență și transport sanitar asistat și un compartiment de transport sanitar neasistat 

și consultații de urgență la domiciliu, conform legislației în vigoare.  

Asistența medicală de urgență prespitalicească este acordată în funcție de nivelul de competentă 

atribuit fiecărui echipaj medical de intervenție, stabilit prin ordin de la Ministerul Sănătății. 

Serviciul de Ambulantă Tulcea dispune de: 

 3 ambulanțe tip C2, pe care lucrează echipaj medical de urgență avansat, format din: medic 

specialist de medicină de urgență sau medic cu competentă/ atestat în medicina de urgență 

prespitalicească, asistent medical, ambulanțier  – fiind echipajul cel mai competent  care să intervină la 

urgențele de cod roșu;  

 35 ambulanțe de tip B1/B2 pe care lucrează echipaj medical format din asistenți medicali, 

ambulanțieri și/sau voluntari,care intervin la urgențele de cod galben și roșu, atunci când situația o 

impune ; 

  10 ambulanțe de tip A1/A2 – care au un echipaj format din ambulanțier și care asigură transportul 

pacienților care nu sunt critici - de la un spital la altul, de la domiciliu la spital; 

  3 nave sanitare rapide însoțite de personal medical specializat și conduse de personal navigant 

calificat, echipate cu aparatură medicală specifică ; 

 2 ambulanțe de tip ACD – care intervin pentru consultații la domiciliu cu medic specialist M.G. si 

ambulanțier. 

Mijloacele de intervenție sunt dotate cu aparatură medicală specifică: defibrilator, ventilator 

mecanic, injectomat, aparate de administrare oxigen, aspiratoare mobile și fixe, incubator pentru nou 

născuți etc, dispun de medicamente, echipamente medicale de imobilizare: atele, saltele vacuum, atele 

de tractiune autorizate de Ministerul Sănătății. 

Preluarea și tratarea apelurilor de urgență se face la Centrul Unic de Apel  112 -  număr unic 

național – iar apelurile de urgență cu caracter medical se distribuie către Dispeceratul Medical de 
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urgență. În cadrul serviciului 112 sunt integrate dispeceratele poliției, jandarmeriei, ambulanței, 

SMURD, pompieri, descarcerare. 

Dispeceratul Medical comunică cu echipajele medicale de urgență din teritoriu fie prin stații de 

radio-emisie de pe ambulanțe/nave sanitare, GPS sau telefonic. În funcție de gradul de urgență, 

coordonatorul din dispeceratul medical alege protocolul cel mai potrivit, stabileste codul de culoare al 

urgenței. Medicul/asistentul coordonator din dispeceratul medical de urgență confirmă gradul urgenței, 

codul de culoare și decide/trimite la urgență echipajul medical cel mai competent si/sau cel mai 

apropiat. 

Codul roșu – care reprezintă urgențele vitale, critice care necesită intervenție medicală avansată și 

rapidă, la care se trimite un echipaj medical de tip C2 – cu medic specialist de medicină de urgență sau 

medic cu competentă/ atestat în medicina prespitalicească.  

Codul galben – reprezintă urgențele medicale care nu pun viata în pericol a pacientului  - imediat 

însă se pot agrava în scurt timp, acestea necesitând intervenția echipajelor de tip B1/B2 cu sistent 

medical. 

Codul verde – reprezintă cazurile medicale care necesită asistență medicală sau de transport, dar 

care suportă așteptare și nu au caracter de urgență medicală iar acestea se efectuează de către 

ambulanțele de tip A1/A2, echipaj format doar din ambulanțier. 

Organizarea teritorială a Serviciului de Ambulanță Tulcea cuprinde: 

 Stația Centrală Tulcea, Dispeceratul Medical cu locația în cadrul Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență Delta Tulcea, precum și locul de acostare al navelor sanitare; 

  2 substații de ambulanță: Măcin la o distanta de 80 km față de Tulcea și Babadag aflată la 40 km 

de Tulcea. În substații funcționează personal medical ce are la dispoziție ambulanțe de tip B2 și A1 / 

A2. 

Activitatea de urgență este organizată în regim de aștepare zi-noapte, echipajele medicale lucrează 

în ture de 12 ore. În stația centrală sunt la dispoziție 7 echipaje medicale pe zi si 7 echipaje pe noapte. În 

substațiile Măcin și Babadag lucrează 4-3 echipaje medicale pe zi de tip B2 si 3 echipaje medicale pe 

noapte. 

Serviciul de Ambulantă Tulcea, înafară de misiunile de  urgență venite prin 112 direct de la 

pacient, mai asigură și misiunile de transport medical asistat pentru pacienții aflați în stare critică de la 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea U.P.U. - fie de pe secțiile de cardiologie, pediatrie, neurologie, 

medicală etc și care trebuie transferați la clinicile universitare din diferite orașe: București, Constanța, 

Galati, Iași  etc.  
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Cele mai importante urgențe medico-chirurgicale la care intervine echipajul de ambulanță sunt: 

stopul cardio respirator, accidentele vasculare cerebrale, infarctul de miocard, hemoragiile mari, 

accidentele de circulație, accidentele de muncă, accidentele navale, intoxicațiile voluntare și involuntare 

de diferite etiologii și alte urgențe care pot pune în pericol viața cetățenilor.Frecventa solicitarilor cu 

suspiciune de sindrom dispeptic sunt in perioada sărbatorilor crăciunului si anului nou, dar si în perioada 

sărbatorilor pascale cand SAJ Tulcea suplimentează personalul pentru asigurarea asistentei medicale de 

urgentă și transport asistat si neasistat. 

În anul 2022, si-a pus amprenta razboiul declanșat în Ucraina, devenind o responsabilitate atât 

pentru Seviciul de Ambulantă Județean Tulcea, cât și pentru celelalte institutii aflate în subordinea  

Instituției Prefectului Judetului Tulcea. 

Activitatea de asistență medicală de urgență și transport asistat, dar și activitatea de transport 

neasistat, s-a desfășurat în contextul razboiului de la graniță cu Ucraina. S-a asigurat asistența medicala 

24h/24 h, având un echipaj tip B2 (asistent + ambulantier) în permanența aflat în Vama Isaccea, dar si o 

navă medicalizață, iar în situatii exceptionale, cazuri deosebite, a fost trimis  echipaj tip C2, echipaj 

format din medic + asistent + ambulanțier. 

O altă provocare a constat în asigurarea personalului pentru localitatea Sulina care a devenit un 

punct de lucru permanent pentru SAJ Tulcea. S-au inițiat solicitări la Ministerul Sănătății în vederea 

angajării de personal medical. Până la soluționare, întrucat s-au sistat angajările până la data de 

01.01.2023, SAJ Tulcea a încheiat o colaborare cu personal medical prin contract cu scopul de a asigura 

asistenta medicala de urgență persoanelor de pe navele comerciale din Rada Sulina  în colaborare cu 

instituțiile care au competențe. Personalul medical angajat de SAJ Tulcea prin PFA nr. 

10649/28.08.2022, a fost reinstruit în acordarea Suportului Vital de Bază și Avansat, în utilizarea și 

funcționarea aparaturii medicale necesare unui caz de urgență, a pus la dispoziție  trusa de urgență 

dotată cu medicamente și materiale sanitare pe care le administrează conform legislației și protocoalelor 

MS și DSU. Media solicitărilor pentru Rada Sulina a fost în jur de un caz pe săptămână. 

Datorită numărului mare de refugiați in Județ, echipajele medicale au asigurat asistență medicală 

ori de câte ori a fost nevoie, pe raza județului, o mare parte din aceștia fiind transportați la Spitalul 

Județean de Urgență Tulcea pentru tratament și  investigații de specialitate. 

Serviciul de Ambulanță Județean Tulcea și în prezent răspunde prompt solicitărilor venite pe 112 

din partea pacieților de naționalitate Ucraineană, asigurându-le asistență medicală de urgență, iar la 

solicitarea medicilor din UPU se asigură transportul asistat în spitale și clinici din alte județe. 
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Experiența înseamnă profesionalism. Perfecționarea continuă a personalului medical din Serviciul 

de ambulanță face ca misiunile de salvare sa fie eficiente. Personalul medical a participat la cursuri de 

instruire și de educatie medicală continuă. 

Pregătirea profesională s-a efectuat la sediul Ambulanței de către medicii sau asistentul 

șef/coordonator al unității în grupuri restrânse, respectiv pe fiecare tură,atat fizic cat si online, uneori și 

zilnic pentru a fi asigurată informația în timp real și teme specifice activității medicale de urgență, dar si 

cu formatori autorizati acreditati de Consiliul Român de Resuscitare. Altă formă de pregătire 

profesională o reprezintă actualizarea informațiilor personalului medical de Comitetul Român de 

Resuscitare – forul cel mai înalt de pregătire profesională afiliat la Consiliul European de Resuscitare.  

Nr. 

crt. 
Categoria  de personal 

Nr. Posturi 

aprobate in 

statul 

functii la 

31.12.2022 

din care pe 

categorii: 

Nr. Posturi 

ocupate la 

31.12.2022 

din care pe 

categorii: 

Nr. Posturi 

ocupate la 

31.12.2022 

din care pe 

categorii: 

Tulcea 

Nr. Posturi 

ocupate la 

31.12.2022 

din care pe 

categorii: 

Macin 

Nr. Posturi 

ocupate la 

31.12.2022 

din care pe 

categorii: 

Babadag 

1 Medici 8 4 4 0 0 

2 Alt personal sanitar superior-Farmacist 1 1 1 0 0 

3 
Personal mediu sanitar (inclusiv asistenti 

medicali cu studii superioare) 
72 65 36 14 15 

4 Operatori/registratori de urgenta 11 11 11 0 0 

5 Soferi autosanitara 19 19 10 2 7 

6 Ambulantieri 59 58 31 14 13 

7 TESA 20 16 16 0 0 

8 Muncitori 2 2 1 0 1 

9 Pesonal deservire 0 0 0 0 0 

10 Personal navigant 8 8 8 0 0 

 TOTAL 200 184 118 30 36 

 

Din 24 februarie 2022, județul Tulcea a fost implicat în activitatea de sprijin medical, prin 

supravegherea, triajul, vaccinarea si acordarea tuturor serviciilor medicale, refugiaților ucraineni. 

Împreună cu ISU Tulcea, s-a implicat în monitorizarea cazurilor de natura medicală, raportarea 

tuturor cheltuielilor efectuate pentru cetățenii ucraineni. 
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ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA 

În  județul Tulcea  funcționează: 

 - Spitalul Județean de Urgenșă Tulcea cu 735 paturi (6 paturi suspendate temporar), 13 paturi 

de insotitori, 28 paturi spitalizare de zi care asigura asistenta medicala medico-chirurgicala, curativă, 

preventiva de recuperare si de urgenta  a intregului judet in suprafata de 8498 km si o populatie de 

213083 locuitori.  

In cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea, funcționează : 

 10 linii de gardă în specialitatile: pediatrie (suspendată), medicină internă-cardiologie, 

neurologie, neonatologie, obstetrică ginecologie, ATI, chirurgie generală, 

oftalmologie(suspendata), ortopedie traumatologie, pneumologie, psihiatrie; 

 ORL, boli infectioase, garzi prin chemări de la domiciliu; 

 2 linii de gardă în specialități paraclinice: medicină de laborator și radilogie imagistică 

medicală; 

 U.P.U. – SMURD cu 2 linii de gardă cu 1 punct de lucru în  localitatea Sulina. 

  

Spitalul Județean de Urgență Tulcea 

Specialitatea 

Număr posturi 

de medici 

ocúpate 

Număr posturi 

de medici 

rezidenti 

ocupate 

Număr 

posturi de 

medici 

normate 

Anatomie patologică 4   4 

Anestezie şi terapie intensivă 8   12 

Boli infecţioase 3   5 

Cardiologie 4   7 

Chirurgie cardiovasculara 1   2 

Chirurgie generală 8   8 

Chirurgie pediatrică 2   2 

Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă 1   1 

Dermatovenerologie 1   3 

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 1   2 

Endocrinologie 1   2 

Epidemiologie 1   1 

Gastroenterologie 3   3 

Medicina muncii 0   1 

Medicină de familie 9   9 
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Medicină de laborator 5   6 

Medicină de urgenţă 4   15 

Medicină internă 10 2 12 

Medicină legală 3   3 

Nefrologie 2   4 

Neonatologie 2   4 

Neurologie 3   5 

Obstetrică-ginecologie 7 1 10 

Oftalmologie 5   5 

Oncologie medicală 4   5 

Ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2   4 

Ortopedie şi traumatologie 5   7 

Otorinolaringologie 2   3 

Pediatrie 6 1 14 

Pneumologie 7   10 

Psihiatrie 7   10 

Psihiatrie pediatrică 1   1 

Radiologie - imagistică medicală 5   9 

Recuperare, medicină fizică şi balneologie 2   5 

Reumatologie 0   1 

Sanatate publica si management 1   1 

Urologie 2   3 

Medici rezidenți   15 

TOTAL 132 4 214 

Posturile normate de medici rezidenti au fost reduse în anul 2022, de la 90 la 15.  

În anul 2022 la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, s-au angajat 3 medici în specialitățile 

dinncare: 

  1 –medicină de urgență 

  1– diabet zahatat, nutritie si boli metabolice,  

  1 –Anestezie Terapie Intensivă 

   Din  numarul total de posturi ocupate  de 136 medici angajati la Spitalul Județean de Urgență 

Tulcea, 132 medici își desfașoarăa activitatea efectiv, iar 4 sunt medici  rezidenți pe post,   anul  V . 
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ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE SPECIALITATE 

În structura Spitalului Județean de Urgență Tulcea funcționează ambulatoriu integrat 

corespunzător specialităților din structura spitalului. 

 De asemenea, aici funcționează și cabinetul de diabet, centrul de sănătate mintală, laboratorul de 

radiologie și imagistică medicală, laboratoarul de analize medicale, care deservesc atât spitalul cât și 

ambulatoriul integrat .  

Dispensarul TBC a fost extins ca activitate cu punct de lucru în orașul Babadag și un punct de 

lucru în localitatea Sulina, o linie de gardă din cadrul UPU-SMURD.  

 

            Spitalul Orășenesc Măcin se află la aproximativ 80 km de orașul Tulcea, reședință de județ și 

în care funcționează atât secțiile spitalului cu 65 paturi ți 5 paturi de însoțitori și 10 paturi spitalizare de 

zi, 10 paturi spitalizare de zi COVID 19, cît și compartimentele conexe precum și ambulatorul  integrat 

cu cabinete de specialitate, deservește 16 comune cu o populație de 49.080 locuitori. Spitalul are 5 

compartimente. 

 Dispensarul T.B.C.  asigură asistența medicală de specialitate de pneumologie pentru orașul 

Măcin și comunele limitrofe Spitalul Orășenesc Măcin.   

Specialitatea 

Număr 

posturi de 

medici 

ocupate 

Număr 

posturi de 

medici 

rezidenti 

ocupate 

Număr 

posturi de 

medici 

normate 

Anestezie şi terapie intensivă 1 2 3 

Cardiologie 1 0 1 

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 1 0 1 

Medicină internă 3 0 3 

Neonatologie 0 1 1 

Neurologie 0 1 1 

Pediatrie 1 1 2 

Pneumologie 1 2 3 

Psihiatrie 0 1 1 

Chirurgie generală 1 1 2 

Obstetrică-ginecologie 2 1 2 
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Oftalmologie 0 1 1 

Ortopedie şi traumatologie 1 0 1 

Otorinolaringologie 0 1 1 

Igienă 0 1 1 

Medicină de laborator 1 0 1 

Radiologie – imagistică medicală 2 1 3 

Dermatovenerologie 0 1 1 

Planning familial 0,5 0 0,5 

Anatomie patologica 0 1 1 

Recuperare, medicina fizica si balneologie 0 1 1 

TOTAL 15,5 17 31,5 

 

         Din  numărul total de medici angajați la Spitalul Orășenesc Măcin .15,5 norme sunt asigurate în 

momentul de față, iar 17 sunt medici rezidenți pe post,  anul  I – V. Medicii angajați  sunt în majoritate 

veniți din județele limitrofe, Brăila și Galați. 

În urma analizei făcute în comisia paritară de la nivelul CAS J TULCEA , în vederea acoperirii în 

toate zonele cu medici de fanilie, am făcut cunoscute,  în mass-media, site-ul DSPJ Tulcea,  localitățile 

deficitare din Delta Dunării în medici de familie, în vederea accesării lor de către medicii care ar dori să-

și desfășoare activitatea în această zonă. 

 

La Spitalul Orășenesc Măcin,  regăsim cabinete în ambulatoriul de specialitate doar pentru        

- Chirurgie generală,  

- Obstetrica ginecologie,  

- Medicină internă, 

- Pediatrie. 

- Dispensar TBC 

- Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 

- Ortopedie taumatologie 

- Cardiologie 

       Laborator de radiologie și imagistică medicală, laborator de analize medicale care deservesc atât 

spitalul cât și ambulatoriul integrat. 
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Spitalul Tichilești (Leprozerie), unitate sanitară din subordinea Ministerullui Sănătății, cu o 

structură  organizatorică de 15 paturi, este un spital de monospecialitate (dermatologie), pentru tratarea 

şi îngrijirea bolnavilor de lepră din România. 

Spitalul este situat pe teritoriul administrativ al oraşului Isaccea, din judeţul Tulcea, în Dobrogea 

de nord, la o distanţă de 1,5 km faţă de drumul european Tulcea-Isaccea-Măcin-Brăila-Galaţi şi la 12 

km de Isaccea, spre Măcin, în vecinătatea fluviului Dunărea.  

Spitalul Tichileşti este unic în România. 

 

SPITALE PRIVATE 

S.C. Medical Center SRL  

22 de paturi în specialitățile: 

recuperarare medicală – 8 paturi 

spitalizare de zi 14 paturi din care: 

diabet zaharat, nutriție și boli metabolice -4 paturi 

medicină internă – 6 paturi 

cardiologie – 4 paturi 

S.C Mercado SRL cu   

8 paturi spitalizare de zi  

diabet zaharat, nutriție și boli metabolice  

S.C. Centru Medical Unirea SRL  

20 paturi spitalizare de zi din care: 

diabet zaharat, nutriție și boli metabolice - 8 paturi 

medicină internă – 4 paturi 

cardiologie – 4 paturi 

pneumologie – 4 paturi 

 

Cabinete medicale private: 

150 cabinete medicale de specialitate: 148 cabinete medicale în mediul urban și 2 cabinete 

medicale de specialitate în mediul rural. 

În municipiul Tulcea funcționează un număr de 11 clinici medicale private, care au in componența 

lor mai multe cabinete medicale de specialitate aflate in contract cu Casa Județeană de Asigurări de 

Sănătate Tulcea. 
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Activitatea de medicină dentară este asigurată  în  130 cabinete stomatologice, din care în urban 

95 și în rural 35. Activitatea lor este sprijinită de 22 laboratoare de tehnică dentară și 3 laboratoare de 

radiologie dentară. 

Laboratoarele de analize medicale sunt în număr de 11 în mediul urban, unele dintre acestea având 

puncte de recolta – puncte de lucru în mediul urban și  în mediu rural. 

În județul Tulcea funcționeză 87 de farmacii, 56 în mediul urban și 31 în mediul rural.De 

asemenea în mediul rural funcționează 17 puncte farmaceutice. 

  

EVALUAREA a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022  

In urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că 

activitatea specifică a instituţiei a fost: 

    |  | Foarte bună 

    |X| Bună 

    |¯| Satisfăcătoare 

    |¯| Nesatisfăcătoare 

    Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2021: 

    I. Resurse şi proces 

    1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes 

public? 

    |X| Suficiente 

    |¯ | Insuficiente 

    2. Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes 

public sunt: 

    |X| Suficiente 

    |¯ | Insuficiente 

    3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în 

furnizarea accesului la informaţii de interes public: 

    |X| Foarte bună 

    |¯| Bună 

    |¯| Satisfăcătoare 

    |¯| Nesatisfăcătoare 

    II. Rezultate 
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    A. Informaţii publicate din oficiu 

    1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 

din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare? 

    |X| Pe pagina de internet 

    |X| La sediul instituţiei 

    |X| În presă 

    |¯ | În Monitorul Oficial al României 

    |X În altă modalitate: afișare pe panouri la sediul instituției 

    2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 

    |X| Da 

    |¯ | Nu 

    3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia 

dumneavoastră le-au aplicat? 

    4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale 

prevăzute de lege? 

    |X| Da, acestea fiind:  

    |¯ | Nu 

    5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

    |X| Da 

    |¯ | Nu 

    6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai 

mare de seturi de date în format deschis? 

      - Dezvoltarea paginii web a instituției și modernizarea site-ului instituției 

 

Secțiunea B. Informații furnizate la cerere 

1.Numărul total de 
solicitări de informații 
de interes public 

   În funcție de solicitant După modalitatea de adresare 

 De la 
persoane fizice 

De la persoane 
juridice 

Pe suport 
hârtie 

Pe suport  
electronic 

Verbal 

Nr. total= 
A+B=A1+B1+C= 
a+b+c+d+e+f 

A B A1 B1 C 

            11              3            8   0     11      - 

Departajare pe domenii de interes Suma celor de mai jos trebuie să fie 
egală cu numărul total de solicitări de 
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informații de interes public 
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, 

cheltuieli etc.) 
a)        

b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției 
publice 

b)     10 

c) Acte normative, reglementări c)       1 
d) Activitatea liderilor instituției d)       - 
e) Informații privind modul de aplicare a Legii 

nr.544/2001,cu modificările și completările 
ulterioare 

e)       - 

f) Altele , cu menționarea acestora:   f)       - 
 

Raport anual  privind  reglementarea activității de soluționare a petițiilor conform OUG 27/2002  
la data de 31 decembrie 2022 

În perioada 01 ianuarie 2022 – 31decembrie 2022 la Compartimentul Relații cu Publicul, au fost 

înregistrate un număr de 123  sesizări conform evidenței din registrul de înregistrare a sesizărilor pe anul 

2022. 

 Numărul total al petițiilor primite și înregistrate: 123 

 Numărul total al petițiilor înregistrate primite în format electronic: 85                                                    

 Numărul total al petițiilor înregistrate primite în format de hârtie:  38 

 Numărul petițiilor înregistrate primite din partea persoanelor fizice: 77 

 Numărul petițiilor înregistrate primite din partea persoanelor juridice: 46 

 Din totalul de 123 de sesizări un număr de 5 sesizări au fost repartizate și soluționate de către 

medicul șef, 2 sesizări au fost repartizate și soluționate la compartimentul resurse umane, iar un număr 

de 116 sesizări au fost repartizate la compartimentul de control în sănătate publică din cadrul Direcției 

de Sănătate Publică Jud. Tulcea. 

 Din totalul de 123 de sesizări depuse la D.S.P.J. Tulcea ,un număr de 12 sesizări au fost 

redirecționate la alte instituții deoarece nu erau de competența instituției noastre. 

Numărul petițiilor înregistrate nerezolvate până la data de 31.12.2022: 3 

Motivele nerezolvării: petițiile înregistrate sunt  în lucru la compartimentul de control în sănătate 

publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Jud. Tulcea. 
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COMPARTIMENT STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ 

Populația României și a județului Tulcea 

ROMÂNIA  TULCEA  

2018 22177605 2018 238333 

2019 22154572 2019 235441 

2020 22142153 2020 233108 

2021 22046917 2021 229953 

2022 21942721 2022 226604 

 

Populația după domiciliu pe sexe, municipiu,orașe și comune la 1 iulie 2021 

 TOTAL MASCULIN FEMININ 

TULCEA 226604 112489 114115 

   
 

   

URBAN 111193 53509 57684 

    

Municipiul Tulcea 82185 39224 42961 

Babadag 10143 5088 5055 

Isaccea 5094 2542 2552 

Macin 10121 4814 5307 

Sulina 3650 1841 1809 

    

RURAL 115411 58980 56431 

    

Baia 4526 2333 2193 

Beidaud 1597 861 736 

Beștepe 1717 900 817 

C.A Rosetti 691 375 316 

Carcaliu 2721 1300 1421 

Casimcea 2810 1446 1364 

Ceamurlia de jos 2396 1199 1197 

Ceatalchioi 674 399 275 

Cerna 3527 1827 1700 

Chilia-Veche 1851 923 928 

Ciucurova 2110 1075 1035 
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Crișan 1108 593 515 

Daieni 1911 1013 898 

Dorobanțu 1313 685 628 

Frecaței 3438 1744 1691 

Greci 4896 2403 2493 

Grindu 1293 667 626 

Hamcearca 1271 649 622 

Horia 1350 703 647 

I.C Bratianu 1103 545 558 

Izvorele 1902 972 930 

Jijila 5263 2615 2648 

Jurilovca 4181 2068 2113 

Luncavița 4109 2105 2004 

Mahmudia 2474 1249 1225 

Maliuc 842 465 377 

Mihai-Bravu 2592 1339 1253 

Mihail-Kogălniceanu 3085 1588 1497 

Murighiol 3341 1771 1570 

Nalbant 2708 1429 1279 

Niculițel 4419 2179 2240 

Nufăru 2734 1422 1312 

Ostrov 1870 985 885 

Pardina 559 327 232 

Peceneaga 1621 812 809 

Sarichioi 6429 3284 3145 

Sfăntu-Gheorghe 776 412 364 

Slava-Cercheză 2119 1065 1054 

Smârdan 1071 520 551 

Somova 5145 2646 2499 

Stejaru 1482 783 699 

Topolog 4375 2242 2133 

Turcoaia 3143 1517 1626 

Văcăreni 2105 1058 1047 

Valea-Nucarilor 3291 1705 1586 

Valea-Teilor 1472 782 690 
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INDICATORII DEMOGRAFICI 

Prezentăm mai jos evolutia acestor indicatori in valori absolute, comparativ cu anii precedenți. 

NATALITATE 

 NASCUȚI INDICE NATALITATE 

2010 2171 8,5 

2011 2022 8,0 

2012 2032 8,1 

2013 2084 8,4 

2014 2051 8,3 

2015 1989 8,1 

2016 1896 7,8 

2017 1929 8,0 

2018 1738 7,3 

2019 1650 7,0 

2020 1718 7,4 

2021 1642 7,0 

2022 1107 4,9 

 

MORTALITATE GENERALĂ 

 DECESE INDICE 

2010 3141 12,4 

2011 3005 11,9 

2012 3042 12,1 

2013 2906 11,7 

2014 3096 12,5 

2015 3055 12,4 

2016 3103 12.7 

2017 3055 12.7 

2018 3233 13.6 

2019 3068 13,0 

2020 3437 14,7 

2021 3742 16,3 

2022 2309 10,2 
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SPORUL NATURAL 

AN INDICATOR 

2010 -3,8 

2011 -3,9 

2012 -4,0 

2013 -3,3 

2014 -4,2 

2015 -4,3 

2016 -4,9 

2017 -4,7 

2018 -6,3 

2019 -6.0 

2020 -7,4 

2021 -9,3 

2022 -5,3 

 

GRAVIDE NOI DEPISTATE 

AN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nr. 

gravide 

1253 1245 1071 1024 949 851 966 701 

AVORTURI 

AN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nr. 

avortur

i 

632 649 502 659 438 335 169 79 

 

EVIDENTA BOLNAVILOR DE CANCER 

INCIDENTA  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

TOTAL TOTAL 800 842 834 782 552 698 750 550 

 URBAN 406 426 422 423 273 338 358 267 

 RURAL 394 416 412 359 279 360 392 283 
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 2020 2021 2022 

 Incidenta Prevalenta Incidenta Prevalenta Incidenta Prevalenta 

Col uterin 26 537 26 537 18 528 

Piele 7 498 15 502 16 490 

Prostata 41 299 32 284 37 2/84 

San (femei) 62 787 42 795 53 787 

Stomac 32 108 25 108 24 116 

Bronhopul

monar 

117 238 105 224 85 232 

Colorectal 119 585 83 461 80 595 

Ficat 26 65 19 58 26 56 

Pancreas 31 50 32 49 16 46 

Vezica 

urinara 

23 197 21 191 22 193 

 

DIABETUL ZAHARAT 

Incidenta cazurilor pe 6 ani 

AN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nr. cazuri noi 890 827 486 726 669 557 

DZ 2022 

 TOTAL 
INSULINO 

DEPENDENT 

INSULINO 

INDEPENDENT 

CAZURI NOI 557 15 542 

RĂMAȘI ÎN 

EVIDENȚĂ DIN CARE: 
10825 1369 9456 

URBAN 5802 750 5052 

RURAL 5023 619 4404 
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PREVALENȚA BOLILOR CRONICE 

(în cabinetul medicului de familie) 

Nr. Boli / An 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Gușa simplă și nodulară netoxică 1782 1814 1840 1872 1976 

2 Diabet zaharat 6667 7020 7231 7514 7780 

3 Malnutriție proteino-calorică 35 42 21 22 35 

4 Rahitism evolutiv 206 179 64 67 100 

5 Anemii 861 933 864 939 1646 

6 Tulburări mintale 4175 4646 4699 4771 5455 

7 Epilepsie 1061 1024 1083 1031 1008 

8 Reumatism articular acut 54 109 102 174 194 

9 Cardiopatii reumatismale cornice 272 303 349 465 523 

10 Boli hipertensive 25093 27055 26569 27240 27368 

11 Cardiopatie ischemică 8475 9033 9317 8967 9047 

12 Cord pulmonar cronic 486 530 452 459 498 

13 Boli cerebro-vasculare 3327 3379 3479 3592 3576 

14 Boli pulmonare cornice obstructive 3137 3460 3372 3392 3675 

15 Boala ulceroasă 2218 2068 2259 2275 2278 

16 Ciroza si alte hepatite cornice 2200 2215 2210 2208 2341 

17 Nefropatii cronice 522 616 645 762 1001 

18 Calculoza urinară 541 516 765 659 805 

19 Malformații congenitale 198 198 176 188 239 

 

           Activitatea de statistică medicală s-a desfășurat conform prevederilor Legii nr. 226/2009, privind 

organizarea  și funcționarea statisticii oficiale in România și a Regulamentului de organizare al DSP.  

           În anul 2022, compartimentul a primit și a prelucrat rapoarte de activitate, morbiditate, personal, 

cheltuieli de la 3 spitale publice, 2 spitale private, un centru de dializă privat, 1 Serviciu de Ambulanță 

public, 2 Servicii de Ambulanță private, 1 CTS, 1 IML, 2 ambulatorii integrate, cabinete medicale 

individuale. 

           Datele statistice colectate au fost verificate, centralizare și transmise la termenele prevăzute în 

calendarul anual de predare a lucrărilor. 
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           S-au asigurat datele statistice necesare cunoașterii stării de sănătate a populației din județul 

Tulcea și informarea  decidenților privind:  

- fenomenele demografice 

- situația morbidității înregistrate la nivelul populației județului 

- situația privind activitatea unităților sanitare și a indicatorilor specifici realizați 

- situații privind distribuția personalului pe tipuri de unități (unități de stat/ unități private) 

personal pe grupe de vârste și locuri de munca. 

- situații privind cheltuielile totale și pentru medicamente pe spitale si secții 

În baza rapoartelor primite de la unitățile sanitare din județ s-a întocmit lucrarea SAN  Cercetare 

Statistică pentru anul 2021 pentru unitățile publice și private, lucrare transmisă în luna ianuarie 2022 la 

INSP/CNSSP. 

S-a întocmit lucrarea SINTEZA pentru anul 2021, centralizarea, corelarea și interpretarea tuturor 

datelor statistice privind activitățile desfășurate în unităților medico-sanitare din județul Tulcea, lucrare 

transmisă în luna martie 2022 la INSP/CNSSP.  

În baza protocolului dintre MS și Institutul Național de Statistică s-a efectuat codificarea 

buletinelor statistice de deces și s-au prelucrat și codificat fișele de deces perinatal, fișele de deces 0-1 

an, fișele de deces 1-4 ani. 

S-a întocmit și completat în colaborare cu Institutul de Medicină Legală și Registrul Decedaților 

prin cauză de moarte violentă. 
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SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ŞI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE 

 

VACCINAREA PN I.1 

A. Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare 

În anul 2022 am primit de la M.S. prin  C.N. UNIFARM  S.A. următoarele cantități de vaccinuri: 

2000 dz. BCG, 1200 dz. hep.B pediatric, 5645 dz. hexavalent, 584 dz. tetravalent, 4910 dz. 

pneumococic, 1750 dz. RRO, 1823 dz. dTPa .  

Am primit prin transfer cu titlu gratuit următoarele vaccinuri:  

- De la DSP Galați - 400 dz . BCG, 400 dz . RRO, 500 dz . pneumococic  

- De la DSP București – 480 dz . RRO, 360 dz. pneumococic, 30 dz . hep.B pediatric 

- De la DSP Vaslui – 300 dz. hep.B pediatric 

- De la DSP Giurgiu – 400 dz. pneumococic 

Am transferat cu titlu gratuit către DSPJ Galați 250 dz. vaccin tetravalent.  

Identificarea comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimă și recuperarea restanţierilor  a fost în 

anul 2022 o activitate prioritară. Aceasta s-a efectuat cu participarea și implicarea directă a personalului 

compartimentului epidemiologie, a medicilor de familie şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi al 

mediatorilor sanitari. Am pus accent pe monitorizarea comunităților identificate cu acoperire vaccinală 

suboptimală (Babadag, Măcin, Topolog) și recuperarea  restanțierilor, având colaborare permanentă  cu 

medici de familie ,  asistenți comunitari și mediatori sanitari.  

 

Estimarea acoperirii vaccinale s-a desfășurat în lunile februarie 2022 și august 2022, pe baza 
metodologiei unice, iar datele au fost raportate la CNSCBT.  

Rezultatele sunt următoarele: 
a. Acoperirea  vaccinală la vârsta de 18 luni s-a desfășurat pentru copiii născuți în luna 

iulie, anul 2020. 

S-au  investigat antecedente vaccinale pentru 167 copii, din care  91 în mediul urban și 76 în 

mediul rural.  

Au fost nevaccinați corespunzător vârstei 27 copii (14 în urban și 13 în rural).  
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Rezultatele activității de estimare a acoperirii vaccinale sunt următoarele: 

Tip vaccin AV(%) urban AV(%) rural 

Vaccin BCG  97,80 98,68 

Vaccin hepatitic B ( Hep B) 87,91 86,84 

Vaccin DTPa 89,01 85,52 

Vaccin Hib 89,01 85,52 

Vaccin poliomielitic (VPI) 89,01 85,52 

Vaccin pneumococic 89,01 85,52 

Vaccin ROR 89,01 89,47 

b. Acoperirea  vaccinală la alte categorii de copii : 

- Evaluare la vârsta de 5 ani, la RRO  pentru copii născuți în anul 2016( 1417 copii) 

- Evaluare la vârsta de 14 ani, la dT, pentru copiii născuți în anul 2007( 1760 copii ) 

La cele două grupe de vârstă au fost investigați 3177 copii, din care 1827  în mediul urban și 

1350  în mediul rural.  

Nevaccinați corespunzător vârstei: 419 copii (307 în urban și 112 în rural).  

Rezultatele activității de estimare a acoperirii vaccinale sunt următoarele: 

Tip vaccin AV(%) urban AV(%) rural 

Vaccin ROR – cohorta de născuți în 2016 82,56 87,14 

Vaccin dT – cohorta de născuți în 2007 83,74 95,01 

 

c. Acoperirea  vaccinală la vârsta de 12 luni a cuprins copiii născuți în luna iulie, anul 

2021. 

Au fost verificate antecedentele vaccinale pentru 120 copii, din care  71  în mediul urban și 49 în 

mediul rural.  

Număr copii nevaccinați corespunzător vârstei: 54 ( 38 în urban și 16 în rural). 

Rezultatele activității de estimare a acoperirii vaccinale sunt următoarele: 

 
Tip vaccin AV(%) urban AV(%) rural 
Vaccin BCG 97,18 91,83 

Vaccin hepatitic B  ( Hep B) 66,19 89,79 
Vaccin DTPa 64,78 91,83 
Vaccin Hib 64,78 91,83 
Vaccin poliomielitic (VPI) 64,78 91,83 

Vaccin pneumococic 63,38 91,83 
Vaccin ROR 66,19 75,51 
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d. Acoperirea vaccinală la vârsta de 24 luni, a cuprins  copiii născuți în luna iulie, anul 2020.  

Au fost verificate antecedentele vaccinale pentru 138 copii, din care 78  în mediul urban și 60 în 

mediul rural.  

Număr copii nevaccinați corespunzător vârstei: 18 (15 în urban și 3 în rural).  

Rezultatele activității de estimare a acoperirii vaccinale sunt următoarele: 

 

Concluzii: 

Acoperirea vaccinală pentru fiecare antigen vaccinal ar trebui să fie cel putin 95% , ceea ce  se 

poate atinge greu, în special în mediul urban, unde există cazuri de copii care provin din familii de 

romi,cu probleme sociale, părinți plecați în străinătate. 

Neprezentarea la vaccinare  și plecarea în străinătate au fost principalele motive de nevaccinare. 

Datorită măsurilor luate, a deplasărilor în teren, a ședințelor efectuate cu personalul vaccinator, 

cu asistentele medicale comunitare și mediatoarele sanitare, cu privire la recuperarea restanțierilor se 

observă creșterea semnificativă a  AV la vârsta de 24 luni, față de AV realizată la 12 luni. 

 

 Vaccinări totale pentru populația de copii la vârstele prevăzute în Calendarul național de 
vaccinare realizate în anul 2022:  

TIP DE VACCIN 
NR.  VACCINĂRI    

AN 2022                  

HEP. B PEDIATRIC 868 

BCG 870 

DTPa-VPI-HIB-HB 3626 

DTPa-VPI 1285 

PNEUMOCOCIC 3650 

RRO 2634 

dTPa 1796 

TOTAL 14729 

 

 

Tip vaccin AV(%) urban AV(%) rural 
Vaccin BCG  97,43 98,33 
Vaccin hepatitic B (Hep B)        84,61 96,66 
Vaccin DTPa  85,89 96,66 
Vaccin Hib  85,89 96,66 
Vaccin poliomielitic (VPI)  85,89 96,66 
Vaccin pneumococic  85,89 96,66 
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B. Vaccinarea grupelor populaționale la risc 

 În anul 2022 am primit de la M.S. prin C.N. UNIFARM S.A. următoarele cantități de 

vaccinuri: 18215 dz. vaccin gripal, 1390 dz. vaccin anti-HPV (Gardasil) .    

   Identificarea grupelor populaţionale la risc, în situaţii epidemiologice deosebite şi/sau în 
urgenţe de sănătate publică de importanţă internaţională şi organizarea de campanii 

suplimentare de vaccinare prin intermediul medicilor de familie şi cu sprijinul asistenţilor 
comunitari şi al mediatorilor sanitari: 

     În contextul prelungirii USPII privind pericolul de răspândire a virusului polio, am acordat 

atenție permanentă vaccinării copiilor conform schemei naționale de vaccinare .    

Vaccinări  pentru populația din grupele la risc realizate în anul 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vaccinarea antigripală 

Întrucât cea mai eficientă metodă de prevenire a gripei este imunoprofilaxia, DSPJ Tulcea a 

asigurat, conform cu distribuția Ministerului Sănătății, vaccin gripal destinat categoriilor populaționale 

care, potrivit metodologiei de supraveghere, sunt la risc înalt.  

Pentru sezonul 2022-2023, DSPJ Tulcea a primit în luna septembrie 2022 un număr de 18215 

doze de vaccin gripal. Vaccinul a fost distribuit imediat medicilor vaccinatori, fapt care a contribuit la 

vaccinarea populației în timp scurt și eficient, fiind imunizate 17110 persoane până la sfârșitul anului  

2022. 

Probleme întâmpinate : 

Sunt părinți care refuză imunizarea sau nu se prezintă la medicul de familie cu copiii la vaccinare, 

ceea ce determină nevaccinarea la grupa de vârstă conform calendarului, înregistrându-se restanțieri. 

De asemenea, numărul restanțierilor a crescut și din cauza faptului ca au existat discontinuități în 

furnizarea unor vaccinuri (ex. Pneumococic, HB ped., tetravalent, hexavalent, RRO). 

 

TIP DE VACCIN 
NR. VACCINĂRI         

AN 2022                          

 DTPa gravide 135 
                   GRIPAL 21251 

RRO focar 0 
                   HPV 758 
Vaccinări împotriva COVID-19 9620 

TOTAL 31764 
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MORBIDITATEA PRIN BOLI TRANSMISIBILE 

Număr cazuri de boli transmisibile înregistrate în anul 2022:  1688 din care:  

 cazuri internate = 1623 

 cazuri consultate = 65 

 

INCIDENȚA CAZURILOR  DE BOLI  INFECȚIOASE LA 100.000 DE LOCUITORI PE AN 
COMPARATIV  PE ULTIMII 5 ANI 

Nr 
 crt DENUMIREA BOLII 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

1 Angine cu streptococi 
45 

18.49 
40 

16.44 
13 

5.52 
10 

4,24 
4 

1.74 

3 Boala diareica acută 
312 

128.24 
349 

143.45 
98 

41.64 
96 

40,79 
116 

50.48 

4 Erizipel 
15 

6.16 
6 

2.46 
3 

1.27 
- 1 

0.43 

5 Febra butonoasă 
30 

12.33 
27 

11.09 
17 

7.22 
23 

9,77 
22 

9.57 

6 Enterocolită prin clostridium difficile 
99 

40.69 
148 

60.83 
128 

54.39 
122 

51,84 
142 

61.80 

    7 Giardiaza 719 
295.55 

345 
140.65 

128 
54.39 

142 
60,34 

156 
67.89 

8 Gripa 
28 

11.50 
28 

11.50 
86 

36.54 
- 44 

19.14 

9 Hepatită acută virală  A 
6 

2.46 
228 

93.72 
29 

12.32 
1 

0,42 
2 

0.87 

10 Hepatită  acută  virală  B 
1 

0.41 
- 1 

0.42 
- 2 

0.87 

11 Hepatită acută virală  C 
1 

0.41 
- - - 1 

0.43 

12 Hepatită  cronică  virală  B 
- 2 

0.81 
- - 1 

0.43 

13 Infecție cu virus West Nile 
1 

0.41 
4 

1.64 
- - - 

14 Leptospiroză 
1 

0.41 
2 

0.81 
3 

1.27 
- 2 

0.87 

15 Malarie 
1 

0.41 
2 

0.81 
1 

0.42 
- - 

16 Meningita   meningococică 
- 1 

0.41 
1 

0.42 
- 1 

0.43 

17 Meningite bacteriene 
2 

0.81 
- 2 

0.84 
1 

0,42 
1 

0.43 

18 Meningite virale 2 
0.81 

1 
0.41 

1 
0.42 

- 3 
1.30 

19 Mononucleoza infecțioasă 
4 

1.64 
9 

3.69 
- - - 

20 Infecția urliană 
2 

0.41 
1 

0.41 
- 1 

0,42 
1 

0.43 
     
21 

Rujeola 
53 

21.78 
1 

0.41 
- - - 

22 Salmonelloze 
6 

2.46 
5 

121.63 
1 

0.42 
6 

2,54 
- 

23 Scabie 
31 

12.74 
19 

7.81 
7 

2.97 
- - 
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24 Scarlatina 
58 

23.84 
53 

21.78 
9 

3.82 
1 

0,42 
1 

0.43 

25 Sifilis recent 
2 

0.81 
2 

0.81 
6 

2.54 
16 

6,79 
11 

4.78 

26 Toxiinfecții alimentare 
4 

1.64 
7 

2.87 
- - - 

27 Trichineloza 
- 1 

0.41 
- - - 

28 Tuse convulsivă 
- 1 

0.41 
- - - 

29 Varicela 
116 

47.68 
198 

81.38 
68 

28.89 
71 

30,17 
88 

38.29 

30 Echinococoză 1 
0.41 

- - - 1 
0.43 

31 Boala Lyme 
1 

0.41 
- - - 2 

0.87 

32 
Shigeloza 
 

- 7 
2.87 

- - - 

33 
Meningita  bacilară TBC 
 

- - - - 1 
0.43 

34 
Febra Q 
 

11 
4.52 

8 
3.28 

- - 4 
1.74 

35 Campylobacterioze 
1 

0.41 
1 

0.41 
- 3 

1,27 
1 

0.43 

36 Enterita prin Rotavirus 
4 

1.6+4 
26 

10.68 
18 

7.64 
7 

2,97 
11 

11.75 

37 Infecția enterică cu E-Coli 
- - 4 

1.69 
2 

0,84 
1 

0.43 

38 Denga 
- - 1 

0.42 
- - 

39 Infecția cu haemophylus influenzae B 
- - 1 

0.42 
- - 

40 Citomegalia acuta 
- - 1 

0.42 
- - 

41 
 

Covid-19 - - 5399 
2219,29 

8347 
3547,06 

7900 
3438.19 

* Populația estimata an 2018: 243.275 locuitori 
* Populația estimata an 2019: 243.275 locuitori 
* Populația estimata an 2020: 235.321 locuitori 
* Populația estimata an 2021: 234 049 locuitori 
* Populația estimata an 2022: 229 772 locuitori 
 

In anul 2022 în cadrul PN I.2 am obținut următoarele rezultate:  

 

HEPATITA ACUTĂ VIRALĂ   
In anul 2022 s-au inregistrat 10 cazuri suspecte de hepatita acuta  virală, din care au fost 

confirmate: 2 cazuri de hepatită virală tip A, 2 cazuri de hepatită virală tip B si 1 caz de hepatită virală 

tip C, iar 3 cazuri au fost infirmate. 

A mai  fost inregistrat   1 caz suspect de hepatită cronică tip B. 
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Evoluția hepatitelor acute virale în ultimii 5 ani, mediu, gen și  grupe de varstă: 

 

Numărul cazurilor de hepatite acute virale pe anii 2013-2022 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
HVA 118 62 26 4 - 6 228 29 2 2 
HVB 5 3 4 - - 1 2 1 - 2 
HVC - - 2 - 2 1 - - - 1 

Hepatită acută 
severă fără virus 

precizat - - - 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- - - 

Hepatită virală A s-a înregistrat la 2 cazuri: 1 caz  de sex masculin cu vârsta de 26 ani si 1 caz  

de sex feminin cu vârsta de 45 ani. 

Cazurile de hepatită B s-au inregistrat la 2 persoane de sex masculin în vârsta de 26 ani, 

respectiv 59 ani. 

Cazul de hepatită C s-a înregistrat la o persoană de sex masculin ân vîrsta de 30 ani.      

   In județul Tulcea hepatita acută virală a avut o evolutie sporadică, fără apariția de focare de tip 

familial sau de colectivitate. 

 
Distributia cazurilor confirmate de hepatita virala acuta în anul 2022, pe luni 

 

 

 Măsuri aplicate: 

Compartimentul SSCBT  a efectuat anchete epidemiologice preliminare la cazurile suspecte de 

boală transmisibilă, pentru identificarea sursei de infecție până la sosirea rezultatelor de laborator.  

HVA

HVB

HVC

martie iunie iulie august

1 1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 0 

HVA HVB HVC

Anul Mediu Gen 0-19 
ani 

20-24 
ani 

25-34 
ani 

35-44 
ani 

45-54 
ani 

55-64 
ani 

>65 
ani 

U R M F 

2018 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
2019 217 13 140 90 181 6 19 14 6 3 1 
2020 12 18 19 11 25 1 3 1 0 0 0 
2021 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 
2022 4 2 5 1 0 1 3 0 1 1 0 

Luna HVA HVB HVC 
martie 1 1 0 
iunie 1 0 1 
iulie 0 1 0 

august 1 0 0 
TOTAL 2 2 1 
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 FEBRA BUTONOASĂ 

In anul 2022 s-a efectuat supravegherea Febrei Butonoase în județul Tulcea conform 

Metodologiei de Supraveghere a Centrului National de Prevenire si Control al Bolilor Transmisibile. 

             În anul 2022 s-au înregistrat: 27  de suspiciuni de febra butonoasa din care 11 cazuri confirmate, 

12 cazuri probabile și 4 cazuri infirmate. 

 

Clasificarea cazurilor confirmate/ probabile pe medii de viața și sex în anul 2022 

Nr. 

cazuri 

 

Mediu Gen           Grupe de vârstă 

U. R. M. F. 
35-44 

ani 

45-54 

ani 

55 -64 

ani 

> 65 

ani  

23 14 9 16 7 4 4 9 6 

  

 

DSPJ Tulcea a trimis seruri  pentru analiza la INCDMI  Cantacuzino  București, precum și 

fisele  de supraveghere, către INSP-CNSCBT conform metodologiei în vigoare. 

Cazurile au fost internate, investigate și tratate.  

In județul Tulcea cazurile de febră butonoasă au avut ca izvor de infecție câinele.Transmiterea 

a fost  ințepatura de căpusă.  

       Factori favorizanti: dezvoltarea căpușelor în sezonul cald. 
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Repartitia cazurilor de F.B pe grupe de varsta in 
anul 2022 in judetul Tulcea  

gupe de varsta 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani peste 65 ani
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Repartitia numarului de cazuri 
confirmate/ probabile de F.B pe mediu de 

viata in anul 2022 

U

R

M F

16 
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Distributia cazurilor de F.B. pe gen 
in judetul Tulcea in anul 2022 
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Evoluția lunară a cazurilor confirmate/ probabile de F.B. în perioada 2018-2022:    
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Evolutia cazurilor confirmate/ probabile de F.B in 
judetul Tulcea in anul 2022 
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Evolutia pe luni a cazurilor confirmate/ probabile  
de F.B. pe ultimii  5 ani in judetul Tulcea 

2018 2019 2020 2021 2022

Luna 2018 2019 2020 2021 2022 

ianuarie 0 0 - - - 

februarie 0 0 - - - 

martie 0 1 - - - 

aprilie 2 1 - 1 - 

mai 6 3 3 1 6 

iunie 2 4 4 9 7 

iulie 14 6 8 5 5 

august 3 8 4 5 3 

septembrie 2 3 4 2 2 

octombrie 0 1 - - - 

noiembrie 1 0 - - - 

decembrie 0 0 - - - 
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Distributia cazurilor de  Febra Butonoasa în ultimii 5 ani pe grupe de vârstă: 

 

 

 

FEBRA Q 

In anul 2022 au fost înregistrate 5 suspiciuni de Febra Q, din care 4 cazuri au fost confirmate și 1 

caz a fost infirmat. 

Evoluția Febrei Q în ultimii 5 ani pe mediu, gen și  grupe de vârstă: 
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Distributia cazurilor de F.B. pe grupe de varsta in perioada 2018-2022 

in judetul Tulcea 

2018 2019 2020 2021 2022

Anul 0-14 
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-34 
ani 

35-44 
ani 

45-54 
ani 

55-64 
ani 

>65 
ani 

2018 0 0 1 1 6 5 10 7 
2019 1 0 2 3 2 5 5 9 
2020 1 0 0 0 2 3 7 10 
2021 0 1 1 1 4 1 8 7 
2022 0 0 0 0 4 4 9 6 

Anul Mediu Gen 0-14 
ani 

20-24 
ani 

25-34 
ani 

35-44 
ani 

45-54 
ani 

55-64 
ani 

>65 
ani U R M F 

2018 9 2 8 3 1 1 2 2 1 2 2 
2019 7 1 6 2 1 0 2 0 2 1 2 
2020 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2022 1 3 2 2 0 0 0 1 1 2 0 
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BOALA LYME 

In anul 2022 au fost înregistrate 3 suspiciuni de Boala Lyme, din care 2 cazuri au fost clasificate 

probabile conform metodologiei de supraveghere și 1 caz a fost infirmat. 

Evoluția Bolii Lyme în ultimii 5 ani pe ani, mediu, gen si  grupe de varsta: 
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Repartitia cazurilor confirmate  de Boala Lyme  
pe gen in anul 2022 in jud.Tulcea 

M F

1 

0 0 0 

2 

2018 2019 2020 2021 2022

Evolutia cazurilor confirmate de Boala Lyme 
intre anii 2018-2022 in jud.Tulcea 

Anul Mediu Gen 0-14 

ani 

20-24 

ani 

25-34 

ani 

35-44 

ani 

45-54 

ani 

55-64 

ani 

>65 

ani 
U R M F 

2018 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2022 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 
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LEPTOSPIROZĂ 

In anul 2022 s-au înregistrat  11 suspiciuni de leptospiroză, din care 2 cazuri au fost confirmate 

cu laboratorul și 9 cazuri au fost infirmate. 

Numărul de cazuri confirmate de leptospiroză  comparativ între anii  2018 - 2022 pe mediu de 
viața, gen și grupe de vârstă  

Anul Nr. 
cazuri 

Mediu Gen Grupe de vârstă 

U. R. M. F. 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani Peste 65 ani 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2019 2 0 2 2 0 2 0 0 0 
2020 3 2 1 3 0 1 2 0 0 
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2022 2 1 1 1 1 0 0 1 1 

 

  SCARLATINA 

In anul 2022 a fost inregistrat 1 caz confirmat de scarlatina din mediu rural în vârstă de 5 ani. 

Numărul de cazuri confirmate/ posibile de scarlatină  comparativ între anii  2013 – 2022 

 

 

 

MENINGITA BACTERIANA 

In anul 2022  a fost confirmat 1 caz  de meningită bacteriană, vârstă de  57 ani, din mediu urban. 

 

MENINGITA TB 

In anul 2022 a fost înregistrat 1 caz de meningită TB confirmat cu laboratorul la un copil in 

varsta de 11 luni. din mediu rural. 

 

MENINGITĂ VIRALĂ 

In anul 2022 au fost înregistrate 3 cazuri de meningită virală confirmate, toate la copii cu vârste 

cuprinse între 5-14 ani, 1 caz fiind din mediu urban și 2 cazuri din mediu rural. 

Cazurile au evoluat  fără legatură epidemiologică între ele. 

 

INFECȚIA PNEUMOCOCICĂ 

In anul 2022 a fost înregistrat 1 caz infecție pneumococică din mediu urban, sex feminin, in 

vârsta de  4 luni. 

Anul 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Numar 

cazuri 
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INFECTIA CU VIRUS WEST NILE 

In anul 2022 au fost înregistrate 2 suspiciuni de infecție cu virus West Nile, ambele cazuri au 

fost infirmate. 

 

BOALA MENINGOCOCICA 

In anul 2022 au fost înregistrate două suspiciuni de Boala Meningococică, din care 1 caz este 

posibil pe criterii clinice, mediu urban, masculin, vârsta 2 ani si 1 caz a fost infirmat. 

 

INFECTIA URLIANA 

In anul 2022 a fost inregistrat 1 caz de infectie urliana, din, mediu urban, varsta 3 ani, sex 

masculin. 

 

ECHINOCOCOZA 

In anul 2022 au fost inregistrate 3 suspiciuni de Echinococoză, din care 1 caz este confirmat cu 

laboratorul, sex masculin, mediu urban, 37 ani, 1  caz a fost infirmat, iar la cel de al treilea caz serul se 

afla în lucru la I.N.Cantacuzino București. 

 

SUPRAVEGEHEREA BDA ȘI A HOLEREI 

Rezultatele acțiunilor de supraveghere a BDA și holerei în  anul 2022 sunt: 

 Numărul total de BDA înregistrate în anul 2022: 116 cazuri,  82 din mediu urban și  34 din mediu rural, 

din care: 63 cazuri internate; suspiciune/confirmare de holera  0.      

 

 

 

82 

34 

Repartitia cazurilor de boala diareica 
acuta pe mediu de viata in anul 2022 

U R
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Repartiția cazurilor raportate în sezonul estival 2022 pe grupe de vârstă in jud. Tulcea 

 

 
<1 

an 1 an 

2 

ani 3 ani 4 ani 

5-9     

ani 

10-

14  

ani 

15-

19 

ani 

20-

24 

ani 

25-

34 

ani 

35-

44 

ani 

45-

54 

ani 

55-

64 

ani 

65-

74 

ani 

75-

84 

ani 

85> 

ani 

Total 

 

iun 3 9 4 2 - 4 - - 1 1 - 2 - 5 1 1 33 

iul 4 4 1 2 - 4 1 - 1 - 2 - - 5 - 2 26 

aug 3 7 3 1 3 2 1 1 - - - - - - - - 21 

sept - - 1 1 1 - - 2 - - - 1 - - - - 6 

oct -- - 1 1 - 5 1 1 1 - - - - 3 - - 12 

Total 10 20 10 7 4 15 3 4 3 1 2 3 0 13 1 3 99 

 

 

TOXOPLASMOZĂ 

In anul 2022 a fost confirmat serologic cu laboratorul  1 caz de toxoplasmoză, din mediu urban, 

sex feminin, vârsta de 32 ani. 

CAMPYLOBACTERIOZA 

In anul 2022 a fost înregistrat 1 caz confirmat de campylobacterioză, mediu urban, sex feminin, 

vârsta 1 an. 

BARTONELLA 

In anul 2022 a fost înregistrat 1 caz confirmat cu laboratorul, mediu urban, sex feminin, vârsta 45 

ani. 

ERIZIPEL 

In anul 2022 a fost înregistrat 1 caz posibil de erizipel din mediu urban, sex masculin,  vârsta de 

35 ani. 
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VARICELA 

In anul 2022 au fost înregistrate 88 cazuri de varicelă, din care: 81 cazuri din mediu urban și 7 

cazuri din mediu rural, din care 8 cazuri au fost internate. 

Număr cazuri de varicelă între anii 2018 - 2022 în jud. Tulcea 

Anul 2018 2019 2020 2021 2022 

Nr. cazuri 137 198 68 71 89 

 
Clasificarea cazurilor de varicelă pe grupe de vârstă in anul 2022 în jud.Tulcea 

 
Numărul de cazuri de varicelă pe luni în anul 2022 în jud.Tulcea 

 
Luna ian feb mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec 

Număr 
cazuri 

22 1 13 24 12 7 1 1 0 1 6 1 

  
 

Numărul cazurilor de varicelă pe medii de viață  în jud. Tulcea în anul 2022 
 

Mediu  urban 82 
 rural 7 

 
           Factorii favorizanți au fost: sezonalitatea (evoluția bolii odată cu începerea anului școlar), 

neprezentarea la medic la apariția primelor simptome de boală, aglomerarea grupelor de copii, 

nerealizarea aerisirii  etc. 

 Având în vedere obligativitatea raportării în sistemul european de supraveghere a varicelei, 

începând cu anul 2011, DSPJ Tulcea a transmis lunar către INSP- CNSCBT macheta cazurilor de 

varicelă. 

Este evidențiat factorul natural care imprima sezonalitate de iarnă – primăvară, evenimentului 

epidemiologic în cazul varicelei. 

 

SIFILIS RECENT 

In anul 2022 au fost confirmate serologic 11 cazuri de sifilis recent, din care 6 cazuri din mediu 

urban și 5 cazuri din mediu rural. Dintre acestea 7 cazuri au fost de sex masculin și 4 cazuri au fost de 

sex feminin. Cazurile confirmate sunt cuprinse cu vârste între 22 – 41 ani. 

 
 
2022 

Grupe de 
vârstă 

Sub 
1an 

1 
an 

2 
ani 

3 
ani 

4 
ani 

5-9 
ani 

10-
14 
ani 

15-
19 
ani 

20-
24 
ani 

25-
34 
ani 

+35 
ani 
 

Nr.cazuri 3 3 5 5 7 17 13 1 5 4 26 
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 Mediu 
 urban 6 

Gen 
masculin 7 

 rural 5  feminin 4 

 

 

Numărul de cazuri de sifilis recent pe luni în anul 2022 în jud. Tulcea 

Luna ian feb mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec 

Numar 

cazuri 

1 - - 1 3 1 1 1 2 - 1 - 
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5 

Repartitia cazurilor de sifilis pe mediu de 
viata in anul 2022 in jud. Tulcea 
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GRIPA ȘI INFECȚIILE ACUTE RESPIRATORII 

Infecții acute respiratorii:  
Număr total de cazuri noi înregistrate in anul 2022:  8224 

In mediu urban: 5085 

In mediu rural: 3139 

Gripa:  

Numărul total de cazuri clinice înregistrate in anul 2022: 46 

In mediu urban: 21 

In mediu rural: 25 

Pneumonii:  

Număr total cazuri noi înregistrate in anul 2022: 1862 

In mediu urban: 1279 

In mediu rural: 583 

În urma analizei datelor comparativ pentru anii 2021-2022,  se observă că în anul 2022 numărul 

de cazuri nou depistate atât la infectii respiratorii ale cailor superioare cât și la numărul de cazuri de 

gripă sezonieră este în crestere. La fel se constată și în cazul  pneumoniilor nou depistate.  

Situația aceasta este foarte probabil determinată de măsurile protectie,  purtarea măstii si 

distanțarea fizică, în vederea limitării infecției cu SARS CoV 2 în perioada pandemiei, toate acestea  au 

avut efect în limitarea altor infecții respiratorii.  

 

Evoluția numărului de cazuri de infecții respiratorii acute  in sezonul rece pe săptămâni în anul 
2022 în jud. Tulcea 

Săptămâna Infecții respiratorii acute Pneumonii Gripa 

S1 104 57 - 

S2 57 27 - 

S3 74 52 - 

S4 116 73 - 

S5 96 39 - 

S6 147 44 - 

S7 132 81 - 

S8 146 97 - 

S9 142 70 - 

S10 197 59 - 

S11 253 70 - 

S12 355 97 - 
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S13 148 78 1 

S14 136 56 1 

S15 68 18 2 

S16 48 61 - 

S17 60 29 - 

S18 122 11 1 

S19 110 18 2 

S20 81 35 - 

S40 377 58 - 

S41 349 43 - 

S42 459 36 - 

S43 293 35 2 

S44 419 39 - 

S45 553 92 - 

S46 647 105 2 

S47 681 75 - 

S48 249 51 - 

S49 623 85 - 

S50 469 52 7 

S51 280 61 11 

S52 233 58 17 

TOTAL 8224 1862 46 
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Evoluția numărului de cazuri de infecții respiratorii acute  în sezonul rece pe luni în anul 2022 în 
jud. Tulcea 

Luna ian feb mart apr mai oct nov dec Total 

Infecții respiratorii acute 351 527 947 460 313 1478 2300 1848 8224 

Pneumonii 209 261 296 242 64 172 311 307 1862 

Gripe - - - 4 3 2 2 35 46 

 

 

 

Situația pe ultimii cinci ani, pe afecțiuni respiratorii se prezintă astfel: 

infecții respiratorii acute gripa pneumonii 
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Număr cazuri infecții respiratorii pe mediu de viată și  grupe de vârstă în anul 2022 
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COVID -19 

In anul 2022 au fost confirmate un numar de 7900 cazuri COVID-19. 

 

Repartiția cazurilor de COVID-19 pe luni, grupe de vârstă, gen și mediu de viață în anul 2022 
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Distribuția numărului de cazuri COVID-19 pe mediu de viață în anul 2022 

Mediu  urban 5528 

 rural 2372 

 

 

   

Distribuția numărului de cazuri COVID-19 pe gen în anul 2022 

Gen masculin 3419 

 feminin 4481 

 

 

 

5528 

2372 

Repartitia cazurilor de COVID-19 pe mediu de 
viata in anul 2022 in jud.Tulcea 

Mediu  urban Mediu  rural

3419 

4481 

1

Distributia cazurilor de COVID-19 pe gen in anul 
2022 in jud.Tulcea 

Gen Gen
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Evoluția cazurilor de  COVID-19  pe luni în anul 2022 

Luna ian feb mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec Total 

Număr 
cazuri 

3442 2195 198 39 41 31 476 903 377 94 50 54 7900 
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Evolutia cazurilor COVID-19 pe luni in anul 2022 in jud. Tulcea 
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Distributia cazurilor COVID-19 pe grupe de varsta in anul 
2022 in jud. Tulcea 
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Numărul cazurilor de  COVID-19  pe luni internate/ izolate la domiciliu în anul 2022 

Luna ian feb mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec Total 

 cazuri 

internate 
211 237 34 5 16 7 79 155 76 25 31 36 912 

 cazuri 

izolate la 

domiciliu 

3231 1958 164 32 25 26 397 748 301 69 19 18 6988 

Total 

 
3442 2195 198 37 41 33 476 903 377 94 50 54 7900 
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Numărul deceselor COVID -19 pe luni,  grupe de vârstă, gen și mediu de viață  pe anul 2022 

 

 Gr. 

varsta 
50-64 ani 65-84 ani +85 ani Total 

Sex M F M F M F 
 

Mediu 

                

    Luna 

U R U R U R U R U R U R 
 

ian 2     1 3 3     9 

feb  1 1  10 3 3 4 1 1 2 2 28 

mart         1    1 

apr     2        2 

mai 1     1       2 

iun             0 

iul            1 1 

aug      1  1     2 

sept     1 2 1      4 

oct         1    1 

nov 1      1      2 

dec  1    3 1   1   6 

Total 4 2 1 0 13 11 9 8 3 2 2 3 58 
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→ Supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin culegerea, 

validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare pentru aprobarea fişei unice de raportare a bolilor transmisibile şi metodologiile 

specifice de supraveghere elaborate de CNSCBT; 

Trim I:  

- COVID-19:  5855 cazuri confirmate 

- Leptospiroza: 2 cazuri investigat, anchetate și infirmate 

- Boala Lyme: 1 caz suspicionat, anchetat, investigat și infirmat 

- HAV: 1 caz investigat si confirmat 

- HAV tip B : 1 caz internat, investigat, ancheta, în supraveghere la această dată 

- Sindrom difteric: 1 caz suspicionat, anchetat, investigat și infirmat la un copil de cetățenie ucraineană 

Trim II 

- COVID-19:  108 cazuri confirmate 

- Febra butonoasă: 14 cazuri suspicionate, investigate, anchetate și clasificate astfel: 4 cazuri 

confirmate, 4 cazuri infirmate, 5 cazuri probabile și unul în lucru 

- Febra Q: 3 cazuri suspicionat, anchetat, investigat și clasificate astfel: 1 caz confirmat, 1 probabil 

și unul în lucru la această dată 

- HAV: 2 cazuri suspicionate, anchetate și investigate din care 1 caz infirmat și unul în lucru 

- Rujeolă 1 caz suspicionat, anchetat, investigat și infirmat la o persoană instituționalizată 

 

 

7 

41 

10 

Repartitia deceselor COVID-19 pe grupe de 
varsta in anul 2022 in jud. Tulcea 

50-64 ani 65-84 ani peste 85 ani



 69 

Trim III 

- 1756 de cazuri  confirmate cu COVID-19 ; 

- Meningita TB: 1 caz confirmat, din mediu rural; 

- Febra butonoasa: 19 cazuri; 

- Febra Q: 2 cazuri confirmate; 

- Hepatita acuta virala tip B: 1 caz confirmat; 

- Hepatita acuta virala tip A: 1 caz confirmat din mediu urban si 1 suspiciune, caz infirmat; 

- Scarlatina: 1 caz confirmat; 

- Infectie pneumococica: 1 caz confirmat din mediu urban; 

- O suspiciune de leptospiroza, caz infirmat; 

- O suspiciune de infectie cu West Nile, caz infirmat cu laboratorul; 

- Infectie urliana: 1 caz posibil pe criterii clinice; 

Trim IV 

- 181 de cazuri  confirmate cu COVID-19, din care: 127  cazuri din mediu urban și 51 cazuri din 

mediu rural; 

- Boala diareica acuta (BDA): 25 cazuri din care: 23 din mediul urban si 2 cazuri din mediul rural; 

- Meningita TB: 3 cazuri confirmate: din care: 2 cazuri din mediul rural si 1 caz din mediul urban; 

- Varicelă: 8 cazuri posibile din care: 4 cazuri din mediul urban si 4 cazuri din mediul rural; 

- Infectie cu Rotavirus: 10 cazuri confirmate din care: 6 cazuri din mediu urban și 4 cazuri din 

mediu rural; 

- Febra butonoasa: 1 caz din mediul urban; 

- Leptospiroza: 2 cazuri din care: 1 caz din mediul urban si 1 caz din mediul rural; 

- Boala Lyme: 2 cazuri din care: 1caz din mediul urban si 1 caz din mediul rural; 

- Gripa: 37 cazuri din care: 17 cazuri din mediul urban si 20 cazuri din mediul rural. 

 

→ Supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate public locală sau regională, 

sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;(ex: boli precum 

infectia cu hantavirus, TBE, febrabutonoasa) 

Trim I: COVID-19:  5855 cazuri confirmate 

- Leptospiroza: 2 cazuri investigat, anchetate și infirmate 

- Boala Lyme: 1 caz suspicionat, anchetat, investigat și infirmat 

- HAV: 1 caz investigat si confirmat 

- HAV tip B : 1 caz internat, investigat, ancheta, în supraveghere la această dată 
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- Sindrom difteric: 1 caz suspicionat, anchetat, investigat și infirmat la un copil de cetățenie ucraineană 

confirmate 

Trim II: COVID-19:  108 cazuri confirmate 

- Febra butonoasă: 14 cazuri suspicionate, investigate, anchetate și clasificate astfel: 4 cazuri 

confirmate, 4 cazuri infirmate, 5 cazuri probabile și unul în lucru 

- Rujeolă 1 caz suspicionat, anchetat, investigat și infirmat la o persoană instituționalizată 

Trim III: 1756 de cazuri  confirmate cu COVID-19, din care: 1184  cazuri din mediu urban și 572 

cazuri din mediu rural; 

- Febra butonoasa: 19 cazuri din care: 9 cazuri confirmate cu laboratorul; 8 cazuri probabile 

confirmate cu laboratorul, 1 caz infirmat si o suspiciune la care serul se afla in lucru la laborator; 

- O suspiciune de infectie cu West Nile, caz infirmat cu laboratorul; 

Trim IV: 181 de cazuri  confirmate cu COVID-19; 

- Febra butonoasa: 1 caz din mediul urban; 

- Boala Lyme: 2 cazuri din care: 1caz din mediul urban si 1 caz din mediul rural; 

- Gripa: 37 cazuri din care: 17 cazuri din mediul urban si 20 cazuri din mediul rural. 

→ Instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală transmisibilă, 

inclusive focare de tuberculoză cu minim 3 cazuri în colectivități, respectiv la apariția unui caz de 

tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate: efectuarea investigației epidemiologice, depistarea 

contacţilor/populaţiei la risc, recoltarea probelor biologice, efectuarea tratamentului profilactic, cu 

excepţia chimioprofilaxiei tuberculozei, conform metodologiilo rspecifice de supraveghere a bolilor 

infecţioase, efectuarea dezinfecţiei în colaborare cu reţeaua de asistenţă primară și raportarea 

acestora; 

Trim I:  

Nr. focare noi în trim I: 19  focare COVID-19 

Nr. focare în evoluție din trimestrul anterior = 4 DIN CARE 1 INSTITUTIE 

Trim II:  

Nr. focare noi în trim II: 1  focar COVID-19 

Nr. focare în evoluție din trimestrul anterior = 1 focar familial 

Trim III:  

Nr. focare noi în trim III: 19  focare COVID-19  din care: 12  focare  familiale, 3 în instituții publice din 

municipiul Tulcea, 2 în unități medico-sanitare, 1 într-o unitate industrială și 1 într-o unitate 

educațională.  

Nr. focare în evoluție din trimestrul anterior = 1 focar familial 
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Trim IV:  

Nr. focare noi în trim IV: 3  focare COVID-19  din care 3 în unități medico-sanitare din municipiul 

Tulcea.  

Nr. focare în evoluție din trimestrul anterior = 0  

 

→ Realizarea activităţilor epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale, 

precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea, în colaborare cu reţeaua de asistenţă medical primară 

şi de specialitate şi cu administraţia public locală, conform practicilor epidemiologice curente; 

- Pandemia COVID-19 

- Activitate 24 de h din 24, 7 zile din 7 a Serviciului Port Frontiera de la vama Isaccea – Orlivca, 

Ucraina în contextual conflictului armat Rusia – Ucraina. 

 

→ Desfăşurarea acţiunilor speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile funcție de 

situația epidemiologică, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz; (ex; depistare 

activa PAF, contacti HAV, scarlatina, etc) 

 

-  depistarea contactilor directi ai cazurilor suspicionate si confirmate de SARS-COV-2 

-  recoltarea probelor specicife pentru detectia SARS CoV-2 

- depistarea activă PAF: deplasarea săptămânală a unui reprezentant DSPJ TL - CSECBT la SJU Tulcea, 

în sectțiile pediatrie, boli infecțioase, neuropsihiatrie infantilă și UPU în vederea verificării internărilor 

copiilor cu vârsta 0-15 ani 

- deplasari repetate ale echipelor DSPJ – CSECBT  în comunitați/colectivitati în care au evoluat focarele 

de boală transmisibilă pentru identificarea contactilor direcți, observarea condițiilor de trai si de igiena, 

efectuarea actiunilor de constientizare asupra riscului de aparitie de imbolnaviri cu SARS CoV-2 

- prevenirea aparitiei cazurilor de poliomielita, mobilizarea contactilor eligibili la vaccinare si  pentru 

recoltare de probe de apa reziduale, in cadrul supravegherii PAF.  

 

→ Întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor de prestări servicii pentru diagnostic de 

laborator cu laboratoarele care îndeplinesc condiţiile minime de referinţă stabilite de ECDC pentru 

bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu 

există capacitate locală/regională de diagnostic şi pentru asigurarea cost-eficienţei; (ex; contract/ act 

aditional cu INC Cantacuzino; in mod normal trebuie sa apara de 2 oripe an, o data in luna decembrie 
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pentru actul aditional pe anul urmator si o data in luna aprilie pentru contractul valabil din luna mai 

pana la sfarsitul lunii decembrie) 

Trim IV: Act adițional cu INC Cantacuzino cu nr. 1 la contractul nr. 83/2022 înregistrat la DSPJ Tulcea 

cu nr.  19852/24.10.2022.  

 

→ Organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu privire la 

prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile;(Nota: trimiterea de adrese/ e-mail 

uri nu reprezinta “organizare” de intalniri!) 

-  Au fost organizate sesiuni de instruire cu asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari din 

localitatile afectate de transmiterea comunitara a SARS CoV-2, prin deplasari in teren. Actiuni specifice 

de educatie sanitara pentru preventia infectiei cu noul coronavirus SARS-COV2. 

- de asemenea am efectuat sesiuni de instruire pentru implementarea metodologiei de testare 

SARS COV2, cu personalul serviciului de amabulanta judetean. 

 

→ Întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea testelor şi reactivilor necesari pentru 

diagnosticul bolilor transmisibile prioritare în focare de boală transmisibilă și acțiuni de depistare 

activă;(Nota: se va justifica pentru ce teste/reactivi(generic) s-a intocmit referatul) 

- Teste, materiale sanitare, reactivi specific detectiei COVID-19 

- trusa elisa, nutrient agar, sânge defibrilat de berbec, agar chapan, agar hectoen, geloza sange de berbec, 

mediu milf, apa peptonata, recoltoare, medii de cultura pentru transport virusi. 

 

→ Asigurarea/continuarea activităţilor în vederea acreditării/menţinerii acreditării laboratoarelor de 

microbiologie şi participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanţelor de laborator în 

materie de supraveghere a bolilor transmisibile; 

Trim III: Efectuat prin vizita RENAR - EVALUARE 

→ Asigurarea schimbului de informaţii specific şi colaborarea interjudeţeană în probleme 

epidemiologie; (ex: comunicarea cu alte judete pentru probleme legate de cazuri de boala 

transmisibila; NU cu CRSP/ CNSCBT sau structuri judetene locale!) 

- Comunicare telefonica intre DSPJ _CSECBT Tulcea – DSPJ Constanta / Spitalul de Boli infectioase 

Constanta; DSPJ_CECBT Tulcea – DSPJ Galati si DSPJ Braila, DSPJ_CSECBT Tulcea – Spitalul 

clinic Dr. Victor Babes; DSPJ_CSECBT Tulcea – Institutul national Dr. Matei Bals, Prefectura Tulcea, 

CJCCI-ISU Delta Tulcea.  
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→ Organizarea şi participarea la derularea unor activităţi antiepidemice solicitate de CNSCBT sau 

dispuse de către DGAMSP;(ex: adrese prin care se solicita diferite interventii/ masuri) 

Actiunea continua conform deciziei OMS, planul USPII privind pericolul de raspandire a virusului polio 

salbatic. Ca urmare a acestei decizii se efectueaza supravegherea circulatiei de enterovirusuri in apele 

uzate, prin recoltarea a patru  (4)  probe de apa uzata/luna din instalatia de canalizare a orasului Babadag 

din judetul nostru.  

- Acțiuni, conform deciziilor OMS si MS, specific in vederea supravegherii, depistarii, investigarii 

si prevenirii imbolnavirilor cu noul coronavirus SARS-COV2 

→ Întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea medicamentelor, vaccinurilor, 

dezinfectanţilor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecţie necesare pentru intervenţie în caz 

de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc. (Nota: respectand natura cheltuielilor 

specificate pentru PN I.2!) 

- Dezinfectanti, material sanitare, echipamente de protectie pentru interventia in actiunile determinate 

de pandemia SARS-COV2.  

 

RABIA 

Numărul de  plăgi mușcate raportate în acest an de către secția de boli infectioase a Spitalului 
Județean de Urgență Tulcea este 75, număr aflat în scădere fată de anii anteriori.  

În anul 2022 nu s-au înregistrat cazuri de rabie la om. S-a verificat, periodic, aprovizionarea 
Spitalului Județean de Urgență Tulcea cu produse biologice și a Centrului antirabic din cadrul secției de 
boli transmisibile. 

Lunar, Centrul Antirabic din cadrul secției de boli Infectioase a SJU TL raportează numărul de 
plăgi mușcate pe specii de animale si tratamentele administrate iar trimestrial raportează stocurile 
privind produsele biologice existente la sfârșit de trimistru (vaccin, ser și asociate) și numărul 
persoanelor vaccinate.  

În urma colectării, analizării si centralizării datelor, raportăm la Ministerul Sănătății, numărul 
total de persoane suspectate de a fi venit în contact cu agentul etiologic al rabiei, tipul de vaccin 
administrat și numărul de animale din fiecare specie, astfel: 

Anul 2022 

NR. PERSOANE 

TIP VACCIN 

SER ASOCIATE 
NR. ANIMALE DIN 

FIECARE SPECIE VERORAB 
IMOVAX 

MERIEUX 
CANTACUZINO 

 

55 

 

54 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

Câine:   40 

Pisica:   13 

Șobolan: 1 

Șoarece:  1 
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PARALIZIA ACUTĂ FLASCĂ 

În anul 2022, în județul Tulcea, nu s-a înregistrat niciun caz de Paralizie Acută Flască (PAF).  
S-a raportat săptămânal către CNSCBT-SEBT macheta privind apariția cazurilor de PAF, pentru 

săptamana anterioară raportării. 

În urma întrunirii Comitetului de Urgență OMS  privind circulația virusurilor polio Urgența de 

Sănătate Publică de Importanță Internațională (USPII), pe lângă întărirea supravegherii cazurilor de 

paralizie acută flască (PAF) s-a intensificat supravegherea de mediu, având în vedre situația specială, 

inclusiv contextul epidemiologic din Ucraina și existența unui aflux crescut de persoane pe teritoriul 

României, care au fost cazați în alte locații decât cele stabilite de comitetele județene pentru situații de 

urgență. 

Am informat furnizorii de servicii medicale, echipele medicale care monitorizează starea de 

sănătate a refugiaților în taberele temporare de cazare și asistență umanitară, importanța aplicării 

măsurilor de prevenire, raportarea imediat telefonic, la DSP, a oricărui caz suspect, respectiv am 

informat medicii de familie privind asigurarea vaccinării poliomielitice de rutină la copii 0-1 an și 

recuperarea restanțierilor. 

Supravegherea circulației de enterovirusuri în apele reziduale de la stația de epurare a  SC 

“Aquaserv’’ SRL Babadag s-a realizat lunar, prin recoltarea de probe din apa uzată de către un 

reprezentant din CSECBT și întărirea supravegherii active PAF la spitale. 

Supravegherea activă a cazurilor de paralizie acută flască a copiilor de varsta 0-15 ani s-a 

efectuat telefonic datorita contextului epidemiologic actual pentru a preveni expunerea personalului 

medical la noul coronavirus Sars-Cov-2, s-a ținut legatura cu personalul medical din secțiile pediatrie, 

boli infecțioase, neuropsihiatrie infantilă, UPU;  

Supravegherea de mediu a apelor uzate din orașul Babadag, a continuat si pe parcursul anului 

2022, astfel, în lunile ianuarie si februarie, s-a recoltat lunar de către personalul medical al 

compartimentul CSECBT din cadrul DSPJ, câte o probă de apă uzată de la canalul colector de admisie 

al stației de epurare din Babadag, iar începând cu luna martie s-au recoltate lunar câte două probe de apă 

uzată. 

În urma analizării acestora la INCDMM Cantacuzino și laborator INSP București, nu s-a 

constatat prezența virusului poliomielitic, dar, s-a evidențiat prezența unor enterovirusuri neprecizate 

(EVNP) in lunile: martie, mai, august, septembrie și octombrie, în apele uzate din localitatea Babadag . 

Supravegherea de mediu a apelor uzate și celelalte măsuri de prevenire (asigurarea vaccinării 

poliomielitice de rutină, supravegherea circulației de enterovirusuri în apele reziduale de la stația de 
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epurare a  SC “Aquaserv’’ SRL Babadag și întărirea supravegherii active PAF)  continuă și în anul 

2023. 

          

EVOLUTIA INFECȚIEI HIV/SIDA 

În judetul Tulcea, infecția HIV-SIDA, debutează cu anul 1985, la un bărbat în vârsta de 32 de ani.  

În fiecare an în evidență DSP Tulcea se înregistrează noi cazuri (atât depistate la nivelul 

laboratorului DSP sau în alte unități sanitare cât și cazuri ce au imigrat din alte județe, tări. 

În anul 2022, la nivelul laboratorului DSP, au fost investigate 5 cazuri de infecție suspecte, din 

care confirmate de către I. Cantacuzino 2 cazuri noi de infecție, astfel că, la sfărșitul anului 2021, sunt 

în evidență, la nivelul județului Tulcea, 196 persoane, dintre care 93  persoane în viață. 
În ultimii 5 ani, la nivelul județului, situația cazurilor în evidență/în viață a evoluat astfel : 

An 2018 2019 2020 2021 2022 

Nr cazuri noi 5 6 6 2 2 

Nr cazuri in evidență  87 92 94 94 93 

HIV 59 71 69 68 66 

SIDA 28 21 25 26 27 

 

   Testari HIV ELISA efectuate în laboratorul DSP, în anul 2022: 411 

- numar teste ELISA HIV efectuate la grupele de risc (bolnavi cu TBC, ITS, donatori de sânge, 

transfuzați, hemodializați, personal medical, persoane care au avut contact cu o persoană infectată cu  

HIV, testări ocazionale,  etc) : 297 

- numar teste ELISA HIV efectuate la gravide: 0 

- numar teste ELISA HIV efectuate la alte categorii  testări ocazionale și la cerere): 114 

 

Situația comparativă pe ultimii 5 ani a testărilor efectuate: 

An 
Nr total teste 

HIV în județ 

Nr teste HIV 

Elisa   la DSP 

TL 

Nr teste Eliza 

efectuate la 

gravide 

Nr teste 

rapide HIV 

efectuate la 

gravide în 

maternități 

Nr teste HIV 

efectuate la 

grupele de 

risc 

Nr teste HIV 

efectuate la 

alte categorii 

(la cerere, 

pacienti TB) 

Nr cazuri 

pozitive 

depistate 

2018 1116 474 0 642 287 187 5 

2019 1361 523 0 838 295 228 6 

2020 1412 498 1 913 242 255 6 

2021 902 527 1 374 361 166 2 

2022 640 411 0 229 297       114 2 
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Repartizarea cazurilor infecției la nivelul județului Tulcea, în anul 2022: 
  2022 

Cazuri în evidență  93 

HIV  66 

SIDA  27 

Cazuri repartizate pe medii de viață   

Urban 
HIV 

SIDA 

42 

10 

Rural 
HIV 

SIDA 

24 

17 

Cazuri repartizate pe sexe   

M 
HIV 

SIDA 

37 

12 

F 
HIV 

SIDA 

29 

15 

Cazuri noi depistate – lab DSP TL  2 

   

Analize efectuate - lab DSP TL   

Elisa  411 

Rapide  - 

Testări efectuate la gravide   

Elisa  - 

Rapide  229 

 

Probleme intampinate: 

- Adresabilitate scăzută pentru testările la cerere la DSP datorată serviciilor gratuite oferite de Fundația 

Baylor Marea Neagră, care efectuează testări rapide pentru HIV și hepatite virale. 

- Numărul de teste efectuate la nivelul laboratorului DSP este în scădere față de anii anteriori, deoarece 

testarea se efectuează la laboratoare private situate în centrul localității. 

- Scaderea testarii rapide la gravide in maternitati datorita aprovizionararii scazute cu teste rapide. 
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PN.I.5 SUBPROGRAMUL NAȚIONAL DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR 
ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE ȘI MONITORIZARE A UTILIZĂRII 

ANTIBIOTICELOR ȘI ANTIBIOTIC -REZISTENȚEI 

 

În anul 2022, în cadrul SPNIAAM,  unitățile sanitare, în speță Spitalul Județean de Urgență 

Tulcea și Spitalul Orășenesc Măcin, au raportat lunar către DSPJ Tulcea toate cazurile de infecții 

asociate asistenței medicale înregistrate la nivelul secțiilor,  fișele de caz a infecțiilor asociate asistenței 

medicale, fișele de supraveghere a accidentelor post expunere la produse biologice a personalului sanitar 

si  începând cu luna octombrie a anului 2016 au raportat în registrul electronic unic de monitorizare a 

infecțiilor asociate asistenței medicale suspiciunile de infecții asociate asistenței medicale de la nivelul  

secțiilor spitalului. 

Pe intreg parcursul anului s-a colaborat  cu factorii de decizie ai unităților sanitare cu paturi din 

județ, în speță, Spitalul Județean de Urgență Tulcea, Spitalul Orașenesc Măcin, cu Compartimentul de 

prevenire  a infecțiilor asociate asistenței medicale si  cu medicii si asistentele șefe, cât și  cu personalul 

auxiliar.  

S-au primit lunar fișele de supraveghere a infecției asociate asistenței medicale, transmise de 

către CPIAAM, înregistrate în Spitalul Județean de Urgență Tulcea, lunar = 328 fișe. 
 Spitalul Orășenesc Măcin nu a raportat niciun caz de infecție asociată asistenței medicale pe 

întreg parcursul anului 2022 și nicio fișă de accident post expunere la produse biologice a personalului 

sanitar. 

S-au centralizat fișele de supraveghere a accidentelor post expunere la produse biologice a 

personalului sanitar din Spitalul Județean de Urgență Tulcea, conform Ord. MS 1101/2016  și s-au 

transmis  către INSP-CRSP – trimestrial =3 fișe. 
S-a trimis lunar, până pe data de 15 a lunii în curs, baza de date Epi Info, completată și verificată 

privind cazurile de infecții asociate asistenței medicale către Institutul Național de Sănătate Publică 

București și începând cu anul 2018, am raportat trimstrial baza de date în Epi Info la AES. 

În fiecare trimestru al anului am raportat macheta privind indicatorii de rezultat și raportul de 

activitate conform prevederilor subprogramului. 

S-a colaborat cu nucleul Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 

din spitalele raportoare, s-au verificat planurile anuale de către medicul epidemiolog și  activitațile 

preventive întreprinse și s-a  instruit telefonic personalul  privind recunoașterea, declararea și raportarea 

IN și a ICD.  
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S-au recoltat pe parcursul anului 2022, conform contractelor încheiate la nivelul DSPJ Tulcea, 

contra-cost din unitățile sanitare private cu paturi, teste de sanitație și aeromicrofloră, toate probele 

lucrate în laboratorul DSPJ Tulcea s-au încadrat în limite normale. S-au efectuat lucrări de secretariat în 

vederea transmiterii buletinelor de analize solicitate de către  managerii unităților sanitare cu paturi din 

municipiul Tulcea ori de câte ori s-au recoltat probe de sanitație din unitățile medicale. 

Total infecții asociate asistenței medicale, anul 2022=328, focare IN=3 

 

Clasificarea IAAM după cauze: 

- plaga chirurgicală –28 

- digestiv –100 

- alte –10 

- septicemie-5 

- respirator-123 

- urinar-61 

- org. genitale-1 

 

Clasificarea IN pe secții: 

- chirurgie –67 

- urologie – 7 

- ATI – 59 

- neurologie –18 

- pediatrie - 2 

- alte - 174 

- -obstetrică -1 

Predominant pe întreg parcursul anului 2022, cele mai multe infecții asociate asistenței medicale 

se datorează infectiilor respiratorii, acestea având un procent de 40% din totalul de infecții 

raportate.Față de anii anteriori, numărul cazurilor de infecții nosocomiale raportate a crescut foarte mult, 

de exemplu: în anul 2016 au fost raportate 56 infectii nosocomiale, anul 2022-328 de cazuri. 

 

63 
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200 

293 
328 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Evoluție cazuri infecții asociate asistenței medicale, pe 5 ani 
                                                                               Sursă date: DSPJ TULCEA 
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Distribuția cazurilor de infecții asociate asistenței medicale după cauze, in 2022 

Sursă date:DSPJ TULCEA 
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Supravegherea accidentelor la produse biologice (AES) 

Accidente post expunere la produse biologice (AES) a personalului sanitar declarate și raportate 

în anul 2022: 3 cazuri, în scădere fată de anii anteriori.  

Fișele au fost primite, validate, înregistrate în baza de date Epi Info și raportate la CRSP, 

trimestrial.  

Au fost raportate accidente post expunere la produse biologice de la nivelul următoarelor secții 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea: 

- Obstetrica-Ginecologie - 1 

- Medicală -1 

- Neurologie-1 

În totalitatea cazurilor, mecanismul de producere a accidentelor a fost prin autoaccidentare. 

S-a transmis către CRSP Bucuresti Baza de Date AES electronica, trimestrial conform Ordinului 

MS.1101/2016 si Metodologiei de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în 

sistemul sanitar la produse biologice, fișele de raportare a AES pentru anul 2022 și situația centralizată a 

vaccinărilor hepatită B a personalului medico-sanitar pentru anul 2022. 

 Cazurile de accidente post expunere produse biologice la personalul sanitar au fluctuat în ultimii 

5 ani, cel mai mare numar de autoaccidentări fiind raportat în anul 2021, după cum este arătat în 

diagrama de mai jos: 
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Evoluția accidentelor post expunere produse biologice personal 
sanitar, pe 5 ani 

                                                                                                                   Sursă date: DSPJ TULCEA 
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SITUAȚIA COMPARATIVĂ PENTRU ANII 2021 SI 2022: 

 

Numărul de infecții nosocomiale depistate pe secții : 

 

AN Total 
Pe

di
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e 

N
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A
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2021 293 1 3 1 0 56 59 0 7 7 159 

2022 328 2 0 1 0 67 59 0 7 18 174 

Numărul de infecții nosocomiale după cauze : 
  

An Total 

Se
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tiv
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C
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a 

A
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2021 293 5 131 98 49 0 0 0 6 4 

2022 328 5 123 100 61 1 0 0 28 10 

 

 

Supravegherea epidemiologică a icd (infecția cu clostridium difficile) 
 

Obiective: 

1. Estimarea incidenţei ICD în România şi a ponderii cazurilor asociate asistenței medicale în 

vederea limitării numărului de focare şi implementarea măsurilor nespecifice de profilaxie pentru 

cazurile comunitare; 

2. Caracterizarea epidemiologică a ICD prin evidenţierea şi evaluarea factorilor de risc asociaţi 

cu această afecţiune şi formele de manifestare epidemiologică a focarelor; 

Supravegherea epidemiologică a ICD a inceput in luna iulie a anului 2014, cand au fost 

organizate întălniri la nivelul spitalelor, cu corpul directoral, responsabilii de program și medicii șefi de 

secție. S-a distribuit metodologia și ghidul de prevenție, diagnostic și tratament, și s-au achiziționat 

truse de laborator pentru respectarea Protocolului de recoltare/trimitere probe ICD. 
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S-a efectuat raportarea saptămânală pe macheta în format Excel și lunara a bazei de date Epi-Info 

cu cazurile de infecție cu clostridium difficile (ICD), apărute la pacienți care au domiciliul în județul 

Tulcea, primirea, analizarea și validarea fișei de declarare. 

In anul 2022 au fost depistate/raportate un număr de  142 de cazuri de Infecție cu clostridium 

difficile: 

Repartizarea  cazurilor ICD pe tipuri de infecție în anul 2022 

Infecții nosocomiale (IN) Comunitare Nedeterminată 

98 40 4 

 

 

 

Număr cazuri ICD pe gen, mediu de viață și  grupe de vârstă în anul 2022 

 Gen 
Mediu de 

viață 

Grupe de vârstă 

 
M F U R 

20
-2

4 
an

i 

25
-3

4 
an

i 

35
-4

4 
an

i 

45
-5

4 
an

i 

55
-6

4 
an

i 

65
-7

4 
an

i 

75
-8

4 
an

i 

pe
st

e 
85

 

an
i 

Infecții nosocomiale 49 49 56 43 0 0 0 14 16 38 20 11 

Comunitare 22 18 22 17 2 1 3 4 8 14 5 2 

Nedeterminată 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 0 

Total 73 69 80 62 2 1 3 16 24 53 27 13 

 

98 

40 

4 

Repartitia cazurilor ICD  pe tipuri de infectie 
in anul 2022 in jud.Tulcea 

Infecții nosocomiale Comunitare Nedeterminată
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M F

Distributia cazurilor ICD pe tipuri de infectie si 
gen in anul 2022 in jud.Tulcea 

Infecții nosocomiale Comunitare Nedeterminată

U R

Distributia cazurilor ICD pe tipuri de infectie si 
mediu de viata in anul 2022 in jud.Tulcea 

Infecții nosocomiale Comunitare Nedeterminată

Infecții nosocomiale Comunitare Nedeterminată

Distributia  cazurilor ICD pe tipuri de infectie si grupe de varsta in anul 
2022 in jud. Tulcea 

20-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani 65-74 ani 75-84 ani peste 85 ani
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Evoluția lunară a cazurilor de Infecție cu clostridium difficile pe luni în anul 2022 

 

 

             

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    EVOLUTIA TUBERCULOZEI 

Finantare:  Planul anual pentru  Programul National  de  Prevenire, Supraveghere şi Control al 

Tuberculozei derulat la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea, în anul  2022, a fost de 297.000 lei. 

Această sumă a fost solicitată şi finantată in proportie de 99,89%.  

 

INDICATORI DE EVALUARE: 

1. Indicatori fizici în perioada de raportare: 

1.1. numărul de persoane examinate pentru depistarea cazurilor de infecţie/îmbolnăvire de tuberculoză 

(simptomatici respiratori, suspecţi TB, contacţi TB și altor grupuri cu risc crescut de tuberculoză) 

=1544 

1.2. număr de persoane examinate care au beneficiat de examene radiologice=1412 

9 

15 

12 11 

7 

15 

8 

11 11 
13 

19 

11 

Evolutia cazurilor ICD pe luni in anul 2022 in jud.Tulcea 

Luna Număr cazuri 
Ianuarie 9 

Februarie 15 
Martie 12 
Aprilie 11 

Mai 7 
Iunie 15 
Iulie 8 

August 11 
Septembrie 11 
Octombrie 13 
Novembrie 19 
Decembrie 11 

Total 142 
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1.3. număr de persoane examinate care au beneficiat de examene bacteriologice BK prin metoda 

convențională  microscopie și cultură = 820 

1.4. număr  de persoane care au beneficiat de testare cutanată la tuberculină (IDR)= 149 

1.5. număr de  persoane are au beneficiat de testare  IGRA (QuantiferonTB) = 0 

1.6. număr de persoane care au beneficiat de administrarea tratamentului chimioprofilactic= 60 

1.7. număr anchete epidemiologice efectuate = 98 

1.8. număr bolnavi TB care au beneficiat de tratament, total = 170 

1.8.1. număr bolnavi TB – DS  = 160 

1.8.2. număr bolnavi cu TB MDR/XDR tratați = 10 

1.9. număr bolnavi TB monitorizați prin efectuarea de examene radiologice (4 examinări 

radiologice/bolnav TB-DS și 4/ examinări radiologice/bolnav TB-M/XDR = 100 

1.10. număr bolnavi TB monitorizați prin efectuarea examenelor bacteriologice bK prin metodă 

convențională microscopie și cultură (se efecuează cel puțin 4 examinări bacteriologice bK/bolnav 

TB-DS și 12 examinări bacteriologice bK/bolnav TB-M/XDR) = 138 

1.11. număr de examene radiologice efectuate = 1787 

1.12. numărul de examene bacteriologice bK efectuate prin metoda convențională microscopie și 

cultură = 1573 

1.13. număr de antibiograme seria I efectuate = 73 

1.14. număr de antibiograme seria seria I & II efectuaten = 0 

1.15. număr de examene bacteriologice bK efectuate prin metode fenotipice rapide = 0 

1.15.1. număr de culturi pe medii lichide efectuate = 0 

1.15.2. număr de antibiograme in mediu lichid efectuate = 0 

1.16. număr de teste genotipice efectuate = 11 

1.16.1. număr teste genetice pentru identificarea MTB prin metoda GeneXpert = 11 

1.16.2. număr teste genetice pentru identificarea MTB prin metoda LPA = 0 

 

3. Indicatori de rezultat în perioada de raportare: 

3.1. numărul de cazuri noi și recidive = 96 

3.2. numărul de bolnavi cu tuberculoză aflați în evidență= 175 

3.3. numărul de cazuri noi de tuberculoză pulmonară care au fost vindecate sau au tratament complet 

= 74 

3.4 . numărul deceselor prin tuberculoză = 15 
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STADIUL REALIZARII ACTIVITAȚILOR PREVAZUTE IN CADRUL PROGRAMULUI 

Activitatile de depistare si supraveghere a cazurilor de tbc se desfasoara continuu. 

Desi datele statistice evidentiaza o tendinta favorabila, de scadere a principalilor indicatori, la fel ca 

media pe tara, in continuare multe din cazurile noi de tbc pulmonara sunt depistate tarziu, pasiv. 

S-au organizat de catre DSP intalniri cu asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari, pe 

fiecare zona a celor 3 dispensare tbc teritoriale la care au participat medicul pneumolog si medicul 

epidemiolog. 

 Vaccinari BCG  2022  desfasurate la nivelul dispensarelor TBC: 

Total general 11 

Total urban 10 

din care: 0-2 ani 7 

3-4 ani 3 

Total rural 1 

din care: 0-2 ani 1 

3-4 ani 0 

Concluzii: 
- in anul 2022 se inregistreaza o scadere a numarului de cazuri la nivelul judetului insa  incidenta 

ridicata a cazurilor TB se mentine crescuta raportata la nivelul tarii. 
- cazurile sunt inregistrate in familii care fac parte din etnia rroma, cu probleme sociale, 

educationale, refractari la colaborarea cu medicul de familie, pneumolog si epidemiolog 
- eforturile DSP s-au canalizat spre a sensibiliza autoritatea publica locala pentru a interveni 

continuu in comunitatea de rromi turci care nu au un lider cu autoritatea. 
 

 

DEPISTARE ACTIVA A TUBERCULOZEI IN CADRUL GRANTULUI 1762  ROU-T-MOH 

  Acțiunea de depistare activa a tuberculozei, în cadrul Grantului 1762  ROU-T-MoH – Abordarea 

provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în Romania se desfășoară în județul 

nostru începând cu data de 1.10.2022 cu testarea grupelor populaționale la risc și a persoanelor refugiate 

din Ucraina, depistate în municipiul Tulcea dar și în localități din mediul rural.  

Până la 31.12.2022 în cadrul acestui proiect s-au efectuat un număr de 310 testări pentru detecția 

bacilului Coch identificându-se un număr de 6 persoane pozitive.  

Facem precizarea că acest priect este în derulare până la sfârșitul lunii aprilie 2023 și se desfățoară 

în parteneriat cu Dispensarul TBC și asistența comunitară.  
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ACTIVITATE CABINET PORT-FRONTIERA 

În anul 2022, Cabinetul Port Frontieră din cadrul DSPJ Tulcea, a efectuat următoarele activităti: 

A.     Imunizarea persoanelor ce călătoresc in zone endemice, ce solicită anumite vaccinări legate de 

ocupația lor sau de angajatori  in toată lumea, cu:  

      a) vaccin contra febrei galbene (STAMARIL)                       - 25 persoane 

      b) vaccin contra difteriei, tetanosului  si a poliomielitei 

                                                       (DULTAVAX) revaccinare   - 5 persoane,   

      c) vaccin contra tetanosului (TETAVAX)                              - 5 persoane 

      d)vaccin contra febrei tifoide (TYPHIM Vi)                           - 8 persoane 

      e) vaccin contra  hepatitei A (HAVRIX)                                 - 2 persoane 

      f) vaccin contra hepatitei A si B (TWINRIX)                        - 3 persoane 

      g) vaccin contra rujeolei, oreionului si rubeolei 

                                                (PRIORIX, M-M-RVAXPRO)       - 1 persoane 

      h) vaccin contra  varicelei (VARILRIX)                                  - 1 persoane 

      i) vaccin  contra  hepatitei B (ENGERIX)                                    - 1 persoana  

 

B.     S-a  eliberat un număr de 19  Certificate de Vaccinare si Profilaxie noi, conform ANEXEI 6 din 

REGULAMENTUL SANITAR INTERNATIONAL(2005), iar la un număr de 25 persoane au fost 

schimbate carnetele vechi(conform REGULAMENTULUI SANITAR INTERNATIONAL 1969) cu 

cele noi conform REGULAMENTULUI SANITAR INTERNATIONAL 2005. 

C.    S-au  prelungit 9  Carnete Internaționale de Vaccinare si Profilaxie cu valabilitatea vaccinului 

contra febrei galbene pe viață. 

D.  S-au eliberat 9 Certificate de Exceptie Control Sanitar al navei conform ANEXEI 3 a 

REGULAMENTULUI SANITAR INTERNATIONAL 2005, navelor care au solicitat acest document. 

E.    S-au controlat la intrarea in Romania in punctele de control la frontieră SULINA si TULCEA, un 

număr de 1855 vase, dintre care 1657 la Sulina si 198 la Tulcea, cu un total de 7922 pasageri, 25182 

membri de echipaj. 

F. In decursul anului 2022, am cooperat  foarte bine cu reprezentanții tuturor instituțiilor cu atribuții  de 

control in punctele de trecere a frontierei de stat  TULCEA, SULINA si ISACCEA, respectiv  Politia de 

Frontiera, Biroul Vamal si Capitania Zonala, dar nu la fel de bine cu toti reprezentanții firmelor de 

agenturare pentru navele ce sunt supuse controlului de frontieră in portul Tulcea, respectiv agentul 

firmei NAVROM S.A  care nu respecta intru totul procedurile de comunicare legate de control. 
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G.  Am colaborat cu structurile similare din cadrul DSP-urilor județene precum si cu alte instituții , 

pentru realizarea unui schimb optim si util  de informații, in probleme de supraveghere a bolilor 

transmisibile. 

H. Am acordat  consultanța  privind prevenirea bolilor transmisibile de import si aplicat  măsurile de 

prevenire a bolilor infecțioase ale călătorului. 

I. Am întocmit  si  transmis informări   lunare, trimestriale, anuale sau ori de cate ori a fost nevoie , 

privind activitățile desfășurate la Cabinet. 

J.  Au  avut loc  înâlniri  de colaborare cu reprezentanții instituțiilor abilitate în controlul de frontieră, 

organizate pentru: 

        - cunoașterea, prevenirea si combaterea migrației ilegale; 

        - activitatea de implementare a REGULAMENTULUI SANITAR INTERNATIONAL (2005) cu 

completarile ulterioare; 

        - aplicarea măsurilor de protecție sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile și 

infecțioase; 

       - informarea despre situația unor evenimente care amenință sănătatea populației si au potențial de 

răspândire națională si internațională; 

       - asigurarea ordinii si sănătății publice in zona de competență si menținerea controlului frontierelor 

la standarde europene prin informare reciprocă.  

 

K. În contextul socio-geo-politic actual – declașarea unui conflictului armat într-o țară vecină,  care 

începând cu data de 24.02.2022 a generat migrarea în România a unui număr mare de persoane din 

Ucraina și implicit un număr semnificativ de minori ucraineni însoțiși sau neînsoțiți de părinți, DSPJ 

Tulcea a asigurarea serviciului 24/24 - 7/7 la punctul de trecere frontieră Isaccea, prin suplimentare cu 

personal medico-sanitar calificat, în vederea efectuării triajului epidemiologic și acordarea de suport 

specific acestor cetățeni;  

- Triajul epidemiologic și supravegherea stării de sănătate a acestor cetățeni a continuat și în 

locurile de cazare din municipiul Tulcea în care au fost primiți prin deplasarea unei echipe 

mobile a DSPJ Tulcea, cu medic și asistent medical asigurând testarea acestora pentru SARS 

CoV2 și vaccinarea, la cerere cu vaccin anti COVID 19; 

- La nivelul județului au fost organizate de către ISU Tulcea un număr de 13 spații de cazare 

destinate cetățenilor ucraineni iar supravegherea stării acestora de sănătate s-a efectuat atât de 

către echipe mobile ale DSPJ Tulcea cât și de asistenți medicali din medicina școlară, asistenți 

medicali comunitari și cabinetele de medicină de familie din mediul rural; 



 89 

- Din data de 1.03.2022 DSPJ Tulcea, la solcitarea INSP – CNSCBT București, a instituit 

supravegherea de tip sindromic pentru depistarea bolilor transmisibile legate de afluxul de 

persoane din Ucraina, pentru cele 7 sindroame astfel: sindrom respirator acut, sindrom difteric 

respirator/cu alte localizări, sindrom eruptiv de tip rujeloci/rubeoli, sindrom neurologic acut, 

sindrom diareic acut, sindrom icteric acut, sindrom de febră hemoragică acut; 

- În urma desfășurării acestei supravegheri am înregistrat un număr de 9 persoane internate cu 

sindrom respirator acut,  2 suspicini (anchetate, investigate și infirmate) de sindrom difteric, 1 

sindrom diareic acut, 1 sindrom icteric acut confirmat cu Hepatită acută de tip A; 
- Total număr persoane intrate în România, prin vama Isaccea – Orlivca, în intervalul 24.02.-31.12.2022 

este de 282.020 din care: 7 persoane cu boli cronice asistate, 9 gravide, 77 de internați pentru orice tip de 

afecțiune;  

- Număr cetățeni ucrainei vaccinați anti Covid 19, în anul 2022, de către medici vaccinatori din județul 

nostru inclusiv prin intermediul centrului de vaccinare organizat la nivelul DSPJ Tulcea, este 120 de 

persoane; 

- Referitor la adresa MS nr. DGAM 535/4.03.2022 în care se face centralizarea cheltuielilor pentru 

persoanele refugiate din Ucraina, defalcate pe unități, detaliem astfel: cheltuieli în cadrul programelor 

naționale de sănătate – 5476, 82 lei, cheltuieli efectuate de către DSP Tulcea – 2854,77 lei, cheltuieli 

efectuate de către serviciul de Ambulanță Județean – 88183,95 lei, cheltuieli ale unităților sanitare pentru 

asigurarea asistenșei specifice – 167488,42 lei.  
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EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA 

 

 

 

 

 

 
 

IGIENA MEDIULUI 

 

1)    În cadrul activității de  Supraveghere a calității apei potabile distribuite în sistem 
centralizat în zonele de aprovizionare mari și mici  s-au efectuat monitorizările de audit și control 
pentru apa potabilă conform Legii 458/2002 (r) privind calitatea apei potabile cu modificările și 
completările ulterioare  și HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară 
şi monitorizare a calităţii apei potabile cu modificările și completările ulterioare. 

   DSP Tulcea are încheiate contracte de prestări servicii monitorizare de audit și/sau control 
apă potabila cu un număr de 52 de producători de apă potabilă în sistem centralizat din jud. 
Tulcea (consilii locale, servicii publice locale și societăți comerciale concesionare), în afara 
comunelor C.A.Rosetti și Ceatalchioi, cele două localități încă nu au sisteme publice de alimentare cu 
apă potabilă. 

S-a monitorizat calitatea apei din sisteme publice de alimentare cu apă, respectiv s-au prelevat un 
număr de: 

   -  2642 probe care au fost analizate de către laboratorul de microbiologie, efectuându-se un număr de 
11350  analize; probe necorespunzătoare fiind în număr de 1774 ( 67%); 
   -   3034 probe care au fost analizate de către laboratorul de chimie, efectuându-se un număr de 10638 
analize; probe necorespunzătoare fiind în număr de  622  (22%) .   
           Parametrii cu valori depășite au fost: nr. total germeni la 22 ºC, și la 37ºC, E. coli, enterococi și 
bacterii coliforme, nitrați, clor rezidual liber și total; foarte rar: turbiditate (uzine de apă de suprafață) și  
cloruri (în zonele de lângă lacul Razelm). 

În județul Tulcea, într-un număr de 10 localități se înregistrează depășiri ale valorii parametrului 
nitrați peste 100 mg/l (Valoare normala = 50mg/l)  în apa distribuită în sistem centralizat populației.  

 
1. Baia  
2. Caugagia (Baia) 
3. Ceamurlia de Sus (Baia) 
4. Panduru (Baia) 
5. Beidaud 
6. Sarighiol de Deal (Beidaud) 
7. Neatârnarea (Beidaud) 
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8. Garvăn (Jijila) 
9. Niculițel 
10. Văcăreni (o parte din sistemul de apă) 
11. Corugea (Casimcea) 
12. Beștepe 
13. Mihai Bravu 
14. Calfa (Topolog)      
15. Panduru (Baia) 
16. Lăstuni (M.Kogălniceanu) 
17. Telița (Frecăței) 
18. Turcoaia  
19. Slava Rusă 

 
         În cazul acestor 19 localități nu se poate elibera autorizație sanitară de funcționare pentru sistemele de 
apă deoarece, în urma Studiilor de evaluare a stării de sănătate a populației expuse la consumul unei ape cu 
concentrație mai mare de 100 mg/l, se consideră că apa nu este recomandată consumului pentru toate 
grupele de vârsta. Studiile au fost efectuate de către Centrul Regional de Sănătate Publica Iași (CRSP), unde 
DSP Tulcea este arondată. 
         Soluția ar fi identificarea unor noi surse de apă potabilă (foraje de mai mare adâncime), găsirea 
finanțării la nivelul administrațiilor locale pentru efectuarea studiilor hidrogeologice, forarea propriu zisă, 
aducțiuni și branșamente. 

   De asemenea, într-un număr de 28 localități se înregistrează depășiri ale valorii parametrului nitrați 
peste 50 mg/l (până la 100 mg/l) în apa distribuită în sistem centralizat populației conform enumerării de 
mai jos: 

 
1. Camena (Baia) 
2. Frecăței (Frecăței) 
3. Cataloi (Frecăței) 
4. Telița (Frecăței) 
5. Poșta (Frecăței) 
6. Florești (Horia) 
7. Enisala  
8. Zebil  
9. Visterna  
10. Mineri  
11. Parcheș  
12. Valea Teilor  
13. Făgărașu Nou  
14. Izvoarele  
15. Nalbant 
16. Trestenic 
17.  Nufăru  
18.  Slava Cercheză 
25. Dunavățul de Jos și de Sus (Murighiol) 
26.  Stejaru 
27. Vasile Alecsandri 
28. Altîn Tepe 
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Toate aceste consilii locale și medicii de familie din localitățile mai sus enumerate au fost 
înștiințați, prin nenumărate adrese,  că au următoarele obligații: 
- să afişeze în locuri publice vizibil și protejat  înscrisurile: „Apa nu este bună de băut”,  „Apa nu este 
bună de băut pentru sugari și copiii mici”; 
- să asigure apa de băut din surse autorizate pentru copiii din grupa de vârsta 0-3 ani pe baza listelor 
întocmite de medicii de familie; 
-  informarea populației și realizarea unui Plan de Conformare, care să includă  un program investițional 
având un calendar și costuri realiste în ceea ce privește identificarea unor noi surse de apă, conformă din 
punct de vedere chimic; 
- să analizeze posibilitatea instalării de dozatoare cu apă potabilă din surse autorizate la grădinițe și școli 
generale. 

De-a lungul anului 2022 s-au înregistrat depășiri ale parametrilor microbiologici la o serie de 
localități din județ, măsurile luate în cazul depășirii valorilor la parametrii analizați au constat în  
transmiterea de adrese oficiale autorităților publice locale și producătorilor de apă, cu termene de 
remediere și următoarele solicitări:   
-  curățarea, spălarea și dezinfecția rezervoarelor și a rețelei, verificarea spărturilor la conducte, 
comunicarea oficială a măsurilor luate;  
       Se înaintează referate compartimentului Control în Sănătate Publica din DSP Tulcea cu lista 
producătorilor de apă care nu respectă frecvența prelevării probelor de apă conform anexelor din 
contractele de prestări servicii în cadrul monitorizării de control precum și toate adresele de apă 
neconformă adresate producătorilor de apă și primăriilor.  
         De asemenea, toți medicii de familie din localitățile unde apa din sistemele publice prezintă 
depășiri ale valorii la nitriți/nitrați au primit adrese oficiale de înștiințare privind supravegherea sugarilor 
și copiilor  0 – 3 an și tipul de alimentație, materiale de educație sanitară pentru instruirea persoanelor la 
risc privind intoxicația acuta cu nitrați (methemoglobinemia) - (gravide, mame cu copii mici). 

           Concluzii: 
În urma activității de monitorizare a calității apei potabile se poate observa o creștere a 

numărului de probe necorespunzătoare la parametrul nitrați (în parte pentru că s-a monitorizat 
suplimentar acest parametru) dar și poluarea primei pânze de apă freatică din cauza lipsei 
canalizărilor, folosirea îngrășămintelor azotoase în mod incorect în agricultura, poziționarea 
forajelor în zone inundabile sau aproape de locuințe neracordate la canalizare, neinstituirea 
zonelor de protecție sanitară cu regim de restricție conf. HG 930/2005 sau nerespectarea 
restricțiilor în perimetrele de protecție sanitară. 

 
        În anul 2022 nu s-au înregistrat cazuri de epidemii hidrice în județul Tulcea. 
 
         În cadrul metodologiei – PN V ”Supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem 
centralizat în zonele de aprovizionare mici” s-au prelevat și trimis spre analiză la Centrul Regional de 
Sănătate Publică Iași  probe de apă, astfel: 

a. din rețeaua publică a localității Isaccea - unități de tip familial-apartament - (DGASPC 
Tulcea)  în vederea determinării microbiologice a bacteriei Legionella pneumophila – 4 probe; 
nu s-a decelat prezența acestei bacterii. 

        La  nivelul DSP Tulcea-Laboratorul de Microbiologie, s-a pus la punct metoda de determinare a 
bacteriei Legionella pneumophila din apa potabilă, achiziția materialelor (medii de cultură, reactivi, 
tulpini de referință, membrane filtrante) și implementarea cerinţelor standardului SR EN ISO 
11731/2017. S-au prelevat un număr de 18 probe din cișmele publice cu apa de rețea și unități de cazare 
cu mai puțin de 20 locuri, din localități mici; nu s-a decelat prezența acestei bacterii. 
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b. dintr-un număr de 8 localități - sisteme publice de alimentare cu apă: Parcheș, Niculițel, 
Isaccea, Revărsarea, Luncavița, I.C.Brătianu, Sabangia, Agighiol - pentru determinarea metalelor grele 
(Fe și Mn); nu s-au înregistrat depășiri. 

 

         În cadrul aceleași metodologii s-au prelevat și trimis spre analiză la Centrul Regional de Sănătate 
Publică Iași probe de apă, astfel: dintr-un număr de 13 localități - sisteme publice de alimentare cu apă: 
Isaccea, Revărsarea, Babadag, Mahmudia, Macin, Carcaliu, Grindu, Sulina, Crișan, Gorgova, Partizani, 
Maliuc, Mila 23 - pentru determinarea pesticidelor organoclorurate cu acțiune perturbatoare endocrină, 
metalelor grele, trihalometani, tricloretenă și tetracloretenă - sisteme de alimentare cu apă aparținând de 
SC Aquaserv SA Tulcea. Nu s-au înregistrat depășiri la parametrii analizați. 
 
Rezultatele tuturor monitorizărilor la apa potabilă se raportează  Institutului Național de Sănătate 
Publică București, care, mai departe,  raportează datele centralizate Comisiei Europene, conf. Directivei 
98/83/CE transpusă în Legea 458/2002 (r) în ceea ce privește sistemele mari de aprovizionare cu apă 
potabilă (localitățile Tulcea și Măcin).  
Raportul anual privind calitatea apei potabile în toate localitățile județului se publică pe site-ul DSP 
Tulcea: http://www.dspjtulcea.ro/. 
 Toate probele se analizează în Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publica DSP Tulcea, 
acreditat RENAR pentru analize fizico - chimice și microbiologice și înregistrat la Ministerul 
Sănătății  în vederea controlului oficial al apei potabile conform legislației în vigoare.  

 
Localități fără alimentare cu apă, unde aprovizionarea se face direct din Dunăre sau 

fântâni individuale și publice: 
Localități din Delta Dunării: 
1. C.A. Rosetti  
2. Periprava 
3. Sfiștofca 
4. Letea  
5. Cardon 
6. Ceatalchioi 
7. Pătlăgeanca 
8. Plaur 
9. Sălceni 
10. Caraorman (Crișan) 
11. Vulturu (Maliuc) 

 
Localități din zona continentală, fără alimentare cu apă, unde aprovizionarea se face din 

fântâni individuale și publice: 
  1. Fântâna Oilor (Dorobanțu)  

 
            În afară localităților mai sus enumerate toate celelalte localități din județul Tulcea dețin 
sisteme publice de alimentare cu apă potabilă, numărul total al acestora  este de  100. 
2)       S-au prelevat un număr de 57  probe de apă de fântâni publice și cișmele publice, în cadrul 
metodologiei „Supravegherea calităţii apei de fântână şi a apei arteziene de utilizare publică”, s-au 
completat fișele de raportare în vederea întocmirii metodologiei, s-au completat  machetele cu datele 
solicitate și s-au transmis la CRSP Iași. 
         În afara unei cișmele din loc. Traian, comuna Cerna, toate probele analizate au prezentat depășiri 
ale parametrilor analizați, fizico-chimici și/sau microbiologici. 

http://www.dspjtulcea.ro/
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Măsurile luate în cazul depășirii valorilor la parametrii analizați au constat în  transmiterea de 

adrese oficiale autorităților publice locale și producătorilor de apă, cu termene de remediere și 
următoarele solicitări:   

      - afişarea la loc vizibil și protejat a înscrisului:  „Apa nu este bună de folosit pentru sugari și copiii 
mici”, „Apa nu este bună de băut” conf. HG 974/2004, cu modificările și completările ulterioare sau 
sigilarea / închiderea fântânii. 
  În ultimii ani s-a observat o scădere a folosirii fântânilor publice datorată faptului că din ce 
în ce mai multe locuințe sunt racordate la sistemele publice de alimentare cu apă. 
 
3)   În cadrul sintezei naționale ”Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate - altele decât apele 
minerale naturale sau decât apele de izvor” -  s-a prelungit contractul de prestări servicii pentru 
monitorizarea de audit și control pentru 1 unitate din jud. Tulcea :  SC Natural Granita SRL Greci. 
Probele recoltate de la sursă, înainte și după îmbuteliere au fost în număr de 4. Au fost prelevate și 
trimise probe pentru determinare activitatea alfa globală, activitatea beta globală , Ra - 226, la CRSP 
Cluj. Au fost prelevate și trimise probe pentru determinarea parametrilor trihalometani și sodiu la CRSP 
Târgu Mureș. Toate probele au fost corespunzătoare. 
 
4)     În cadrul activității Supravegherea calității apei de îmbaiere s-au monitorizat apele de îmbăiere  
din județul Tulcea, conform calendarului de monitorizare a anului 2022, pentru:  
1. SC Sat Vacanta Gura Portiței SRL  zona naturală amenajată și autorizată – plaja Portița - această 

monitorizare a fost supervizată de Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică – 
Centrul Regional  de Sănătate Publică Timișoara și Comunitatea Europeană; (contract de prestări 
servicii încheiat cu SC Sat Vacanta Gura Portiței SRL) 
Nr. probe a fost de 9 fizico-chimice și microbiologice. 

2.   U.A.T .Sulina - zona neamenajată și neautorizată din punct de vedere sanitar  - Sulina  - plajă;    
3.   U.A.T. Sfântu Gheorghe - zona neamenajată și neautorizată din punct de vedere sanitar - Sfântu 

Gheorghe - plajă;   
4.  U.A.T. Tulcea - DIAP - zona naturală amenajată și neautorizată - zona Lac Ciuperca – municipiul  

Tulcea (contract încheiat cu primăria municipiul Tulcea). 9 probe analizate microbiologic și 9 probe 
analizate fizico-chimic, respectiv un număr total de 18 analize microbiologice și un număr total de 54 
analize fizico – chimice. 

Buletinele de analiză au fost postate pe  site-ul  http://www.dspjtulcea.ro/ și transmise primăriilor 
în vederea afișării acestora în locuri publice, pentru înștiințarea populației și a turiștilor. 
 
           S-au prelevat și analizat probe de apă de îmbăiere din cadrul unităților turistice care dețin 
piscine și cu care s-au încheiat contacte de monitorizare, pe toată perioada funcționării acestor piscine. 

 
- activitatea de monitorizare s-a desfășurat începând cu 15.05.2022  până la 15.09.2022; 
 
 S-au prelevat și analizat probe de apă de îmbăiere din bazinul de înot didactic al municipiului 
Tulcea (contract încheiat cu primăria municipiul Tulcea-DIAP). Probele se analizează săptamânal; de 2 
ori /luna se efectuează setul complet de analize - fizico – chimice și microbiologice, iar suplimentar se 
prelevează încă 2 probe chimie / 2 saptămâni - doar clorul rezidual liber;  în celelalte 2 se face setul 
complet fizico – chimic- (ph și clorul rezidual liber), în conformitate cu Ord. MS 119/2014, pentru 
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
           

http://www.dspjtulcea.ro/
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5)    În cadrul activității de  supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă 
generate de apa de fântână - se supraveghează permanent apariția cazurilor în colaborare cu medicii 
de familie și secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Tulcea. Cazurile se  înregistrează în 
Registrul Național RESANMED-platforma Institutului Național de Sănătate București 

- Evenimentele și accidentele de mediu, cum sunt incendiile de vegetație,  au fost înregistrate, 
deasemenea în Registrul Național RESANMED. 

 
6)    În cadrul activității: Evaluarea impactului asupra sănătății a poluanților din aerul ambiant în 
mediul urban: 
A. S-au extras de la  Direcția de Statistica Județeană Tulcea date demografice ca: 

•  număr populație pe grupe de vârsta și sexe din municipiul Tulcea și total urban pentru anul 2021 
1. Date de mortalitate 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Număr cazuri 
Mortalitate infantila 2 0 0 1 2 3 
Mortalitate infantila prin boli 
respiratorii 

1 0 0 0 1 2 

Mortalitate generala-total 1043 716 774 741 849 938 
Mortalitate prin afecțiuni respiratorii 62 42 58 44 124 67 
Mortalitate prin afecțiuni cardio-
vasculare  

302 273 342 274 336 442 

Mortalitate prin tumori maligne 
respiratorii  

50 35 52 42 52 44 

 

 
 
 
 
2. Date de morbiditate 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Număr cazuri 
Morbiditate  generala -total 88640 86527 86168 69075 71509 67623 
Morbiditate prin afecțiuni respiratorii 25162 25349 27149  22022 21940 18095 
Morbiditate prin afecțiuni cardio -
vasculare 

4707 4634 6678 3691 4120 3729 

Morbiditate prin tumori maligne 406 338 330 255 264 201 
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3.  Date de morbiditate specifica  
respiratorie 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Număr cazuri 

Morbiditate IACRS 4402 3272 4211 3467 3820 2736 
Morbiditate Pneumonie J12 - J18 1407 2129 2290 1114 1129 899 
Morbiditate Bronșita și bronșiolită ac. 
- J20 - J21 

3593 5075 5153 4107 4720 4095 

Morbiditate Bronșita cronica  - J41- 
J42 

174 112 181 118 220 94 

Morbiditate Emfizem - J43 0 0 2 1 2 0 
Morbiditate  Astm bronșic - J45 - J46 126 268 181 161 119 71 

Morbiditate  I.M.A.  17 20 22 24 31 16 

 
B. S-a trimis monitorizarea poluanților, efectuată de către APM Tulcea, în anul 2022:  SO₂, NO₂, CO, 
PM10 - realizata în 3 puncte de prelevare, și anume: 
- Tl 1- Parc Ciuperca 
- Tl 2 – Zona industrială Transport Public Tulcea  
- Tl 3 – oraș Isaccea 

- Număr de zile cu o concentrație pentru PM10 > 50 µg/m.c = 9 zile TL 1 -Parc Ciuperca – trafic , 1 
zi Tl 2 și 10 zile Tl 3. Aceste depășiri au fost cauzate de trafic intens în zonă, asociat cu condițiile 
meteo nefavorabile dispersiei (calm atmosferic, ceață). 

- Număr de zile cu o concentrație  pentru O3 > 120 µg/m.c = 18 zile 
 
Sinteza a fost transmisă Institutului  Național de Sănătate Publica București.  

 
 7)    În cadrul activității de  Monitorizarea intoxicaţiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, 
băuturi alcoolice, ciuperci sau alte produse care nu se încadrează în categoria produselor chimice 
–  au fost înregistrate  un număr total  de 32  cazuri, din care, 29 cazuri recuperate și 3 decese (1 caz 
intoxicație cu plante si 2 cazuri cu alcool).       
       Situațiile s-au raportat Centrului Regional de Sănătate Publică Iași, trimestrial. 
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              Cazurile de  intoxicații cu substanțe chimice, raportate de UPU Tulcea și Sulina,  Spitalul 
Județean Tulcea - secția ATI și Serviciul Medico - Legal Tulcea, se înregistrează în macheta RETOX a 
INSP București. În anul 2022 nu s-au înregistrat cazuri. 
      
8)    În cadrul activității de Monitorizare a sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din 
activitatea medicala - începând cu anul 2016 -  se urmărește și se raportează trimestrial la Centrul 
Regional de Sănătate Publica Iași și la INSP București modul de gestionare a acestor deșeuri, colectarea 
selectiva la locul producerii lor, depozitarea temporară, transportul și eliminarea finală, cantitatea de 
deșeuri produsa pe fiecare cod de deșeu în parte, respectiv 9 coduri de deșeuri medical. 
          Raportarea și monitorizarea privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale 
pentru  anul 2022 s-a efectuat conform noilor acte normative, respectiv - Ordinul Ministrului Sănătății 
nr. 1226/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități 
medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile 
rezultate din activități medicale și  Ordinul 1279/ 2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a 
condițiilor de funcționare și monitorizare a echipamentelor de tratare și decontaminare termica la 
temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase. Conform noii legislații, activitatea, modalitatea 
de raportare și gestionare a deșeurilor medicale a fost supervizata la nivelul a 21 unități sanitare cu 
paturi și DSP după cum urmează: 
 
1. Spitalul Județean de Urgenta Tulcea 
2. Spitalul Orășenesc Măcin 
3. S.C. Fresenius Nephrocare Romania S.R.L. Centrul privat de dializa - Tulcea  
4. Spitalul Tichilești - Leprozerie - Isaccea  
5. Centrul Județean de Transfuzii Sangvine Tulcea 
6. Serviciul Județean de Ambulanța Tulcea 
7. Serviciul UPU Sulina 
8. DSP Tulcea 
9. Medical Center Spital 
10. Mercado Medical Delta Clinic 
11. Lucas Medical Center 
12. Centrul de vaccinare Pohariu Tulcea 
13. Centrul de vaccinare Lic.Agricol Tulcea 
14. Centrul de vaccinare Babadag 
15. Centrul de vaccinare Isaccea 
16. Centrul de vaccinare Macin 
17. Centrul de vaccinare Sulina 
18. Centrul de vaccinare Colegiul Medicilor Tulcea 
19. Centrul de vaccinare Murighiol 
20. Punct de vaccinare VARD 
21. Punct de vaccinare Sarichioi 

Mențiune: Centrele de vaccinare au raportat cantitățile de deșeuri doar în primul trimestru 2022 
   Modalitatea de raportare: 

       Lunar : unitățile sanitare transmit tabelul centralizator conform anexei nr. 2 HG 856 / 2002 și a 
secțiunii 5.3.; 
 Trimestrial : DSP Tulcea transmite către Centrul Regional de Sănătate Publica Iași și INSP 
București tabelul cu centralizarea datelor privind deșeurile medicale la nivelul celor 8 unități sanitare 
conform secțiunii 5.3 - HG 1226 / 2012  
            Anual:  Planul de măsuri pentru gestionarea deșeurilor. 
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        Totodată menționăm că instruirile personalului medico – sanitar se realizează anual sau ori de 
câte ori este nevoie de către personalul DSPJ Tulcea care are astfel de atribuții. 
 
9)  În cadrul activității de  Supravegherea conţinutului radioactiv al alimentelor și al apei 
potabile conform recomandării 2000/473_EURATOM – au fost prelevate, trimestrial, probe de apă și 
alimente pentru a fi analizate de către DSPJ Constanta – Laborator Igiena Radiațiilor Ionizante astfel: 
- Probe de alimente: Meniu–Spitalul Județean de Urgenta Tulcea (bucătărie externalizată), legume, 
fructe, lapte – SC Fraher SRL Tulcea, carne de pui și de porc, făină, pâine, pește 
- Probe de apă dintr-un numar de 72 de localități - pentru analiza parametrului tritiu 

Stabilirea periodicității recoltării probelor din județul Tulcea se face de către DSP Constanta – 
Laborator Igiena Radiațiilor Ionizante. 

 
10)  Conform Ord. MS 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare  s-au verificat 
documentațiile depuse pentru proiectele de amenajare-construire (proiecte finanțate cu fonduri PNDR-
FEADR sau proprii) în vederea evaluării conformității cu normele de igiena şi sănătate publica şi s-au 
întocmit referate de evaluare în acest sens, finalizându-se prin emiterea de Notificări. 

Obiectivele aflate în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a 
populației, au fost verificate, la cerere, în vederea evaluării conformității cu normele de igienă şi 
sănătate publică. Au fost întocmite procese-verbale de constatare a condițiilor de igienă şi referate de 
evaluare, finalizându-se prin emiterea de Notificări. Totodată, în această perioadă s-au eliberat Notificări 
de certificare a conformității pentru  numeroase unități de prestări servicii DDD și unități de 
înfrumusețare corporală. 

S-a efectuat serviciul de gardă la centrala DSP și Call Center, în intervalul orar 8-20 până în luna 
martie 2022 

 S-a asigurat participarea la Comisiile de Analiza Tehnică în vederea analizării documentațiilor 
depuse – avizări planuri și proiecte din municipiul și  județul Tulcea la nivelul Agenției de Protecția 
Mediului Tulcea, ARBDD Tulcea, Consiliul Județean Tulcea și Primăria Tulcea. 
 

 

IGIENA ALIMENTULUI 

 

Colectivul  Igiena alimentului s-a axat pe activităţi privind protejarea sănătăţii şi prevenirea 

îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari. 

I.  În cadrul Programului Naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă 

şi muncă, domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor 

de risc alimentari şi de  nutriţie, s-au desfăşurat o serie de acţiuni .  

S-au întocmit rapoartele de activitate privind activităţile derulate în cadrul Programelor 
Naţionale pe trim. IV şi  pe întreg anul 2022, precum şi raportul cu indicatorii fizici şi de eficienţă 

privind nr. de  intervenţii specifice  de evaluare a efectelor factorilor de risc alimentari pentru 

starea de sănătate şi nutriţie a  populaţiei. 

S-a întocmit raportul de activitate pe anul 2022 privind toate acţiunile desfăşurate  de 
colectivul Igiena alimentației. 
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S-au studiat metodologiile sintezelor naţionale propuse pentru anul 2022 şi  s-a stabilit calendarul 

acţiunilor  legate de derularea sintezelor.  

         1) Sinteza „Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe” are ca 

scop  cunoaşterea consumului de alimente  cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanțe pe categorii 

de vârstă şi posibila influenţă a acestora asupra obiceiurilor alimentare.  

Obiectivul general este notificarea tuturor alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte 

substanţe aflate pe piaţa autohtonă, respectarea legislaţiei în vigoare. S-au identificat unităţile care 

comercializează alimente cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe și s-au luat în studiu trei 

unități. Au fost verificate 50 produse alimentare,  identificându-se  24 produse fortificate care au fost 

catalogate pe categorii (cereale și produse pe bază de cereale, sucuri de fructe/legume, nectar din fructe, 

băuturi energizante, băuturi necarbogazoase și carbogazoase, margarine, lactate); s-au consemnat atât 

forma chimică cât și cantitățile de vitamine, minerale și alte substanțe adăugate.  

Produsele catalogate au fost verificate pe site-ul Ministerului Sănătății dacă sunt notificate. Nu s-

au constatat produse fără notificare. Datele obținute în urma acțiunilor desfășurate au fost trecute în 

tabel, conform metodologiei, după care au fost expediate la CRSP Timișoara. 

         2) Sinteza”Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare” are ca scop supravegherea 

unităţilor de profil suplimente alimentare, identificarea compoziţiei suplimentelor alimentare în funcţie 

de categoria de consumatori, identificarea aditivilor din suplimentele alimentare destinate copiilor. 

Obiectivul general este analiza de Pb şi Cd din probele de suplimente alimentare prelevate pentru a 

asigura consumatorilor produse sigure provenite fie din producţia autohtonă, fie din import. În cadrul 

acţiunii de identificare  a unităţilor cu profil suplimente alimentare, pe raza jud. Tulcea, nu s-au 

identificat producători, importatori (depozite), distribuitori de suplimente alimentare.  Aceste produse se 

comercializează prin unităţile farmaceutice şi Plafar şi în rare cazuri, într-o gamă redusă,  în cadrul 

unităţilor de tip supermarket.  

            S-au  luat în studiu două unităţi comerciale (o farmacie și un plafar).Au fost verificate un nr. de  

40  produse şi au fost catalogate 20, în funcţie de categoria de ingrediente din compoziţie : vitamine 

şi/sau minerale, vitamine şi/sau minerale cu alte substanţe (diverse extracte de plante, produse ale 

stupului, coenzima Q10, licopen etc.), alte substanţe cu rol fiziologic şi nutriţional (diverse extracte de 

plante, licopen, Q10, carnitina, aminoacizi etc.); datele au fost întabelate conform metodologiei. Nu s-au 

identificat produse neconforme privind ingredientele din compoziția suplimentelor. 

Suplimentele catalogate au fost verificate conform directivei 46/2002 pentru depistarea de 

neconformități și inițiere de acțiuni corective. Nu s-au constatat neconformități în acest sens.   

Personalul din cadrul Compartimentului de control în sănătate publică a recoltat două probe de 
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suplimente care au fost trimise pentru analize (determinare Pb și Cd)  la CRSP Timişoara. Rezultatele  

probelor analizatenu au pus în evidență  produse  neconforme. 

            Rezultatele  finale ale sintezei au fost transmise la CRSP Timişoara. 

       3) Monitorizarea focarelor de “Toxiinfecţii alimentare” are drept scop identificarea cauzelor care 

produc sau favorizează contaminarea alimentelor, a rolului alimentelor contaminate în izbucnirea 

focarelor de TIA, a principalilor agenţi patogeni care contaminează alimentele, a factorilor favorizanți în 

contaminarea alimentelor etc. În cursul anului 2022 nu s-a înregistrat nici un focar de toxiinfecție 

alimentară pe raza jud. Tulcea. 

         4) Sinteza ,,Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman’’. 

Conform datelor statistice din 1999 s-a constatat că în România apare un deficit de iod, acesta fiind 

principalul factor etiologic al gușei endemice. Prin urmare, profilaxia de bază se sprijină pe 

suplimentarea aportului de iod  în alimentația omului și măsura luată de România a fost iodarea 

universală a sării destinată consumului uman, hranei animalelor și utilizării în industria alimentară. 

Folosirea sării iodate este obligatorie la fabricarea pâinii și a produselor de panificație, în alimentația 

publică și colectivă, pentru uzul personal - excepție făcând persoanele care au contraindicație la 

folosirea sării iodate. 

           În cadrul acestei sinteze s-au recoltat 20 probe sare iodată din unitățile de distribuție și 

comerciale (sare provenită din import) care au fost analizate de către laboratorul DSPJ Tulcea pentru 

determinarea conținutului de iod. Rezultatele analizelor au arătat că 9 probe au fost neconforme 

(conținut de iod sub limita minimă). Rezultatele analizelor au fost aduse la cunoștința Compartimentului 

de inspecție si control din cadrul DSPJ Tulcea, pentru luarea măsurilor ce se impun.  Loturile cu 

produsele neconforme au  fost  retrase de  la comercializare. 

        Sinteza finală a fost expediată  la INSP București - CNMRMC. 

       5) Sinteza  ,,Monitorizarea alimentelor tratate cu radiații” are ca scopsupravegherea 

comercializării pe piața de desfacere românească a produselor alimentare /ingredientelor alimentare 

tratate cu radiații ionizante, în special a celor importate din țări terțe.  Obiectivul specific este verificarea 

respectării prevederilor legale în vigoare prin controlul etichetării produselor /ingredientelor alimentare 

supuse tratamentului cu radiații ionizante (prezența mențiunii tratamentului de iradiere ,,iradiat ‘’ sau 

,,tratat cu radiații ionizante”) precum și prin detectarea iradierii la unele produse alimentare (fie produse 

nepermise a fi iradiate , fie produse permise a fi iradiate dar al căror tratament a fost efectuat in instalații 

neautorizate de către CE), aflate pe piața românească, în special importate din  țări terțe. 

          Pentru realizarea sintezei s-au ales nouă unități și s-au verificat, prin sondaj, un nr. de 75  alimente 

permise a fi iradiate (plante aromatice uscate, condimente, ingrediente vegetale uscate), produse 
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preambalate, provenite din import  (state membre UE). Nu s-au identificat produse pe a căror etichetă să 

fie menționat tratamentul de iradiere: „iradiat” sau „tratat cu radiații ionizante”  fie a întregului produs, 

fie a ingredientului respectiv. S-au recoltat probe  de condimente și ingrediente vegetale uscate - câte 

două probe din două loturi diferite - care au fost trimise la laboratorul IISPV București pentru detecția 

iradierii. Rezultatele nu au evidențiat probe neconforme. 

          Rezultatele acțiunilor au fost trimise la CRSP Iași. 

       6) Sinteza „Monitorizarea aditivilor alimentari” are ca scop introducerea mai largă în controlul 

oficial al monitorizării cantitative a aditivilor utilizați în produsele alimentare, ca urmare a protejări 

populației împotriva efectelor datorate consumului inadecvat de aditivi alimentari, depistarea precoce și 

înlăturarea sau limitarea factorilor de risc pentru sănătatea populației. Estimarea consumului de aditivi 

alimentari prin chestionare aplicate la elevi - scopul aplicări chestionarelor este obținerea unor 

informații privind consumul unor aditivi alimentari de către elevi.  

            Pe raza județului Tulcea in anul 2022 s-au aplicat 50 de chestionare la elevii a două clase de  a 

IX-a de la Liceul Tehnologic Brad Segal Tulcea  și Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea privind 
estimarea consumului de aditivi alimentari - băuturi tip cidru și bere cu aromă de fructe.         
          Chestionarele de la cele două unități de învățământ au fost  trimise, prin poștă, la CRSP Tg. 

Mureș. 

        7)  Sinteza „Verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele și obiectele care 
vin în contact cu alimentele” –  caracteristica principală a materialelor  ce vin în contact cu produsul 

alimentar,  pentru păstrarea calității și securității alimentului, este stabilitatea sa față de produsul cu care 

vine în contact. Inerția sau stabilitatea chimică se exprimă prin migrarea de componenți din ambalaj în 

produs, în cantități care să nu prezinte un pericol pentru sănătatea omului și să nu cauzeze modificări ale 

compoziției produsului sau ale proprietăților sale organoleptice. 

           Pentru anul 2022 s-au recoltat de către Compartimentul de inspecție si control din cadrul DSPJ 

Tulcea obiecte din ceramică, obiecte teflonate, obiecte din hârtie/carton, obiecte din material plastic, 

obiecte de melamină. S-au efectuat  determinări de plumb, cadmiu, cupru, crom,  mangan și 

formaldehidă.  

Rezultatele probelor analizatenu au pus în evidență probe neconforme; tabelul cu rezultatele probelor 

analizatele a fost trimis la INSP București - CNMRMC.   

        8) Sinteza ,,Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin în contact cu alimentele” are ca 

scop analizarea caracteristicii principale a materialului ce vine în contact cu produsul alimentar,  pentru 

păstrarea calității și securității alimentului, stabilitatea sa față de produsul cu care vine în contact. Inerția 

sau stabilitatea chimică se exprimă prin migrarea de component din ambalaj în produs, în cantități care 
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să nu prezinte un pericol pentru sănătatea omului și să nu cauzeze modificări ale compoziției produsului 

sau ale proprietăților sale organoleptice.   

           Materialele ce vin în contact cu alimentele nu trebuie să cedeze constituenți fără a depăși o 

anumită valoare . Au fost analizate obiecte din ceramica pentru determinări de Pb, Cd, Cu, Cr, obiecte 

teflonate pentru Pb, Cd, Cu, Cr, Mn, obiecte din carton pentru metale grele și formaldehidă, obiecte din 

material plastic pentru metale grele, obiecte din melamină pentru formaldehidă. 

          Nu  s-au constatat neconformităţi.  S-au centralizat toate datele şi rezultatele finale  ale acțiunilor 

(rapoartele) au fost trimise la INSP  București. 

        9) Sinteza „Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei”– are ca scop de a 

stabili o abordare integrată la nivelul Uniuni Europeane, care să contribuie la reducerea problemelor de 

sănătate a populației în grupele de populație vulnerabile cauzate de alimentația deficitară, excesul de 

greutate și obezitate. Pe raza județului Tulcea s-astabilit locația și s-au organizat acțiunile: discuții cu 

medicul de familie, solicitare oferte pentru stabilirea laboratorului care va recolta și analiza probele 

recoltate de la subiecți,  pregătirea materialelor necesare pentru desfășurarea  acțiunii.  

          Acţiunea s-a desfăşurat  în municipiul Tulcea astfel: s-a alcătuit un eşantion de 50 subiecţi cu 

vârsta peste 20 de ani. S-a întocmit “Fişa de anchetă” care cuprinde date personale, antropometrice şi 

biochimice pentru fiecare persoană investigată; s-au întocmit 50 fişe  privind  dieta zilnică, pe o zi 

(totalitatea alimentelor şi a băuturilor consumate de dimineaţa până seara, inclusiv reţetele de preparare 

şi suplimentele alimentare  folosite); s-au întocmit 50 chestionare privind frecvenţa consumului 

alimentar - s-a calculat consumul de alimente pe 24 ore pe baza reţetelor de preparare;  s-au efectuat 

examene de laborator (glicemie, Hb, colesterol, HDL, LDL, lipide, trigliceride, Ca, Mg, Fe) la cele 50 

persoane investigate.  

           Datele din fişe şi chestionare au fost prelucrate, centralizate şi expediate la CRSP Cluj. 

     10) Sinteza ,,Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor destinate unor grupuri 

specifice’’ are ca scop protejarea populaţiei împotriva efectelor datorate consumului inadecvat, 

depistarea precoce şi înlăturarea sau limitarea factorilor de risc chimici şi bacteriologici care ar putea 

modifica securitatea şi siguranţa acestui tip de produse. Obiectivul este monitorizarea oficială, eficientă, 

a alimentelor destinate unor grupuri specifice care să definească conformitatea/neconformitatea 

produselor cu prevederile legislative - Regulamentul (UE) nr.609/2013-, în vederea realizării unui nivel 

ridicat de protecție a sănătății publice. 

          Au fost analizatealimentele prevăzute în metodologie  pentru determinări de: nitrați, Pb, Cd, Al, 

As, Hg, Sn, Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Enterobacter sakazakii, benzo(a)piren, nivelul de 

melamină, micotoxine, și pesticide. Rezultatele probelor analizate (Salmonella spp, Listeria 
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monocytogenes, Enterobacter sakazakii, nitrați, aflatoxină) nu au pus în evidență produse neconforme. 

Până în prezent, nu s-au primit rezultatele privind determinările de Pb, Cd, Al, As, Hg, Sn, 

benzo(a)piren, nivelul de melamină și pesticide. Probele au fost analizate de către laboratorul CRSP Iași 

și DSPJ Tulcea. 

           Rezultatele au fost trimise la CRSP Cluj.     

II. Evaluarea conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire 

precum şi a obiectivelor aflate în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a 

populaţiei. 

            S-au verificat documentaţiile depuse  pentru proiectele de amenajare-construire (proiecte 

finanţate cu fonduri externe sau proprii) în vederea evaluării conformităţii/neconformităţii  cu normele 

de igienă şi sănătate publică şi s-au întocmit referate de evaluare în acest sens, finalizându-se prin 

emiterea de Notificări.        

           S-a acordat consultanță agenților economici/proiectanților privind  realizarea de circuite 

funcționale corecte în cazul unităților/proiectelor în care se desfășoară activități cu risc pentru sănătatea 

publică. 

          Obiectivele aflate în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a 

populaţiei, au fost verificate, la cerere, în vederea evaluării conformităţii/neconformităţii  cu normele de 

igienă şi sănătate publică. Au fost întocmite procese-verbale de constatare a condiţiilor de igienă (135) 

şi referate de evaluare, finalizându-se prin emiterea de Notificări.  În acest sens, au fost întocmite 167 

referate de evaluare şi 167 notificări  (32 asistenţă de specialitate şi 135 certificarea conformităţii la 

normele de igienă). De asemenea, s-au eliberat 4  autorizații de funcționare în baza Declarației pe 

propria răspundere.   

III. Comisia de examen pentru cursurile de igienă <Noţiuni fundamentale de igienă> a susţinut testări la 

solicitarea a  6  furnizori de instruire.  S-au  examinat   2108  cursanţi (modululele I, II, III, IV, V) şi  au 

fost  declaraţi  admişi   2048   pentru care s-au eliberat certificate  de  absolvire. 

 

 

MEDICINA MUNCII 

 

Activitatea colectivului Medicina Muncii s-a axat pe activităti privind protejarea sănătății si 

prevenirea imbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă. 

In acest sens s-a facut - Raportarea anuala BP1- la INSP si CNSB; 

-  Rapotarea  lunara BP1  - INSP si CNSB; 
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-  investigare prin: măsuratori de noxe fizice, chimice, biologice, 

-  analizarea noxelor recoltate in laboratorul de toxicologie,               

-  intocmirea buletinului de analiza si expedierea lui celor carora li s-a facut investigarea;   

-  raportarea lunară a bolilor profesionale la INSPB si la CNOSIIDS. 

 

Evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale: 

- inventarierea acestora; natura lor (chimice, biologice, fizice) 

-  numar de expusi profesionali, 

- durata expunerii, 

- cuantificarea noxelor si incadrarea lor in normele republicane de protectia muncii, 

- recomandari pentru angajatori privind inlocuirea noxelor agresive sau scaderea lor, 

- acordarea echipamentului de protectie specific; 

Transmiterea la sistemul informațional național a datelor privind accidentele de muncă și bolile 

profesionale; 

Declararea bolilor profesionale: 

- primirea fisei BP1, 

- cercetarea impreuna cu inspectorul de munca a cazului de pesupusa boala profesionala la nivelul unitatii in care 

a fost depistat, 

- intocmirea fisei BP2 si expedierea ei la M S pentru registrul national de boli profesionale; Directia de Munca si 

Protectie Sociala (serv. Pensii); conducerii unitatii la care a lucrat pacientul; medicului de medicina muncii care 

deserveste unitatea respectiva. 

 

Realizarea registrului de evidenta a bolilor profesionale la nivel teritorial 

Raportarea deșeurilor selective se face lunar. 

Informarea prefecturală se face trimestrial. 

Obiectivele aflate în funcțiune, care desfăsoară activități cu risc pentru starea de sănătate a 

populației, au fost verificate, la cerere, în vederea evaluării conformității cu normele de igienă şi 

sănătate publică. Au fost intocmite procese-verbale de constatare a conditiilor de igiena şi referate de 

evaluare, finalizandu-se prin emiterea de Notificări. 

S-a plecat in teren pentru verificarea condițiilor de muncă ale angajaților făcănâd determinări de 

noxe, iar in urma analizelor se v-a elibera un buletin de analize in vederea obținerii buletinului de 

expertizare. 
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S-au verificat documentatiile depuse pentru proiectele de amenajare - construire (proiecte 

finantate cu fonduri PNDR-FEADR sau altele) in vederea evaluarii conformitatii cu normele de igiena şi 

sanatate publica şi s-au intocmit referate de evaluare in acest sens, finalizandu-se prin emiterea de 

Notificări; 

Au fost emise  55 de notificări (40 asistenta de specialitate si 15 certificarea conformitatii) si  14 

de buletine de expertizare. 

 

IGIENA ȘCOLARĂ 

 

Colectivul  Igiena colectivităților de copii / tineret (Igiena Școlară) s-a axat  pe activităţi privind  

protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în unitățile de învățământ. 

S-au întocmit : 

 -  raportul de activitate pe anul 2022 privind toate acţiunile desfăşurate de colectivul Igienă 

Școlară 

 -  raportul cu indicatorii fizici şi de eficienţă privind numărul de  intervenţii specifice  de evaluare 

a efectelor factorilor de risc pentru starea de sănătate a copiilor și a tinerilor. 

S-au studiat metodologiile sintezelor naţionale propuse pentru anul 2022 şi s-a stabilit calendarul 

acţiunilor  legate de derularea sintezelor.  

 

I. Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi în relaţie cu factorii din 

mediul de viaţă şi activitate:   

 

Activități medicale cuprinse în Programele Naționale privind evaluarea și promovarea sănătății și 
educației pentru sănătate:  

1. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică și a stării de sănătate pe baza examenelor de bilanț la 

copiii și tinerii din colectivitățile școlare din mediul urban și rural . 

2. Evaluarea morbidității cronice prin dispensarizare în colectivitățile de copii și tineri . 

3. Supravegherea stării de sănătate a copiilor și adolescenților din colectivități prin efectuarea 

triajului epidemiologic după vacanțele școlare . 

4. Evaluarea stării de nutriție a copiilor din ciclul primar (6 - 10 ani) - proiect COSI. 

5. Identificarea, cuantificarea și monitorizarea ricului specific pentru sănătate generat de 

comportamentele cu risc – YRBSS-CDC. 

6. Evaluarea stării de bine a copilului în școală. 
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7. Supravegherea și monitorizarea stării de sănătate orală a copiilor în școli.  

8. Supravegherea respectării normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea 

odihna și recreerea copiilor și tinerilor – creșe.grădinițe și școli. 

Activitățile sunt specifice fiecărei sinteze și constau în: deplasări în teritoriu, completare 

chestionare, conform metodologiilor, colectare și prelucrare date privind și triajele epidemiologice  după 

fiecare vacanță școlară, expediere situații finalizate la INSP  București  și M.S. București . 

 

1) În cadrul sintezei: ”Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică și a stării de sănătate pe baza 

examenelor de bilanț la copiii și tinerii din colectivitățile școlare din mediul urban și rural”  s-a 

realizat centralizarea examenelor de bilanț privind nivelul de dezvoltare și starea  de sănătate la 

preșcolari și școlari din județul Tulcea, din mediul urban și rural, unde există dispensare ale rețelei 

școlare medicale. 

Număr  subiecți  examinați:  4772.   

 

APRECIEREA  NIVELULUI  DE  DEZVOLTARE  FIZICĂ - RURAL – FETE 

2021 - 2022 

 Înscriși 14 27 34 16 32 7 0 130 

 

Itemi 

Copii 

preșcolari 

Clasa 

I 

Clasa  

a IV-a 

Clasa 

aVIII-a 

Clasa 

a XII-a 

Profesională 

an II 

Studenți 

an II Total 

 Nr. total 

subiecți 

examinați 14 27 34 16 32 7 0 130 

 Nr. total 

subiecți cu 

dezvoltare 

fizică 

armonică 14 24 31 14 30 5 0 118 

 Nr. total 

subiecți cu 

dezvoltare 

fizică 

dizarmonică 0 3 3 2 2 2 0 12 
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Dizarmonie 

cu + G 0 3 3 2 2 2 0 12 

 Dizarmonie 

cu - G 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Indicatori 

pentru 

greutate 14 27 34 16 32 7 0 130 

 Foarte mici 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mici 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mijlocii 14 24 31 14 30 5 0 118 

 
Mari 0 3 3 2 2 2 0 12 

 Foarte mari 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Indicatori 

pentru 

înălțime 14 27 34 16 32 7 0 130 

 Foarte mici 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mici 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mijlocii 14 24 31 14 30 5 0 118 

 Mari 0 3 3 2 2 2 0 12 

 Foarte mari 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 

APRECIEREA  NIVELULUI  DE  DEZVOLTARE  FIZICĂ – RURAL – BĂIEȚI 

2021 - 2022 

 Înscriși 17 0 21 25 17 22 0 122 

Itemi 

Copii 

preșcolari Clasa I 

Clasa 

a IV-a 

Clasa 

a VIII-a 

Clasa 

a XII-a 

Profesională an 

II 

Studenți an 

II Total 

Nr. total 

subiecți 

examinați 17 20 21 25 17 22 0 122 
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Nr. total 

subiecți cu 

dezvoltare 

fizică 

armonică 17 18 19 22 13 19 0 108 

Nr. total 

subiecți cu 

dezvoltare 

fizică 

dizarmonică 0 2 2 3 4 3 0 14 

Dizarmonie 

cu + G 0 2 2 3 4 3 0 14 

Dizarmonie 

cu - G 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indicatori 

pentru 

greutate 17 20 21 25 17 22 0 122 

Foarte mici 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mici 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mijlocii 17 18 19 22 13 19 0 108 

Mari 0 2 2 3 4 3 0 14 

Foarte mari 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indicatori 

pentru 

înălțime 17 20 21 25 17 22 0 122 

Foarte mici 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mici 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mijlocii 17 18 19 22 13 19 0 108 

Mari 0 0 2 3 4 3 0 14 

Foarte mari 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 APRECIEREA NIVELULUI  DE DEZVOLTARE FIZICĂ - URBAN - FETE 

2021 - 2022 

Înscriși 374 411 428 456 560 108 0 2900 

Itemi Copii Clasa Clasa Clasa Clasa Profesională      Studenți Total 
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preșcolari I a IV-a a VIII-a a XII-a an II an II 

Nr. total 

subiecți 

examinați 359 390 407 443 555 104 0 2258 

Nr. total 

subiecți cu 

dezvoltare 

fizică 

armonică 255 241 252 287 373 67 0 1475 

Nr. total 

subiecți cu 

dezvoltare 

fizică 

dizarmonică 104 149 155 156 182 37 0 783 

Dizarmonie 

cu + G 60 116 129 128 119 23 0 575 

Dizarmonie 

cu - G 44 33 26 28 63 14 0 208 

Indicatori 

pentru 

greutate 359 390 407 443 555 104 0 2258 

Foarte mici 8 3 2 5 13 1 0 32 

Mici 36 30 24 23 50 13 0 176 

Mijlocii 255 241 252 287 373 67 0 1475 

Mari 33 84 79 67 62 13 0 338 

Foarte mari 27 32 50 61 57 10 0 237 

Indicatori 

pentru 

înălțime 359 390 407 443 555 104 0 2258 

Foarte mici 6 0 1 1 3 3 0 14 

Mici 30 13 15 25 38 16 0 137 
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Mijlocii 255 241 252 287 373 67 0 1475 

Mari 42 90 75 76 78 17 0 378 

Foarte mari 26 46 64 54 63 1 0 254 

 

 

APRECIEREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE FIZICĂ - URBAN - BĂIEȚI 

2021 - 2022 

Înscriși 370 425 503 446 465 168 0 2377 

Itemi 

Copii 

preșcolari 

Clasa 

I 

Clasa 

a IV-a 

Clasa 

a VIII-a 

Clasa 

a XII-a 

Profesională 

an II 

Studenți 

an II Total 

Nr. total 

subiecți 

examinați 352 393 476 433 457 151 0 2262 

Nr. total 

subiecți cu 

dezvoltare 

fizică 

armonică 259 256 295 269 273 72 0 1424 

Nr. total 

subiecți cu 

dezvoltare 

fizică 

dizarmonică 93 137 181 164 184 79 0 838 

Dizarmonie 

cu + G 70 102 159 138 134 58 0 661 

Dizarmonie 

cu - G 23 35 22 26 50 21 0 177 

Indicatori 

pentru 

greutate 352 393 476 433 457 151 0 2262 

Foarte mici 6 4 5 1 6 2 0 24 

Mici 17 31 17 25 44 19 0 153 
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Mijlocii 259 256 295 269 273 72 0 1424 

Mari 38 66 118 91 95 46 0 454 

Foarte mari 32 36 41 47 39 12 0 207 

Indicatori 

pentru 

înălțime 352 393 476 433 457 151 0 2262 

Foarte mici 7 6 2 1 1 3 0 20 

Mici 22 19 15 13 30 18 0 117 

Mijlocii 571 278 292 225 286 70 0 1722 

Mari 259 256 295 269 273 72 0 1424 

Foarte mari 9 37 62 60 56 23 0 247 

 

 

2) 2)În cadrul sintezei: ”Evaluarea morbidității cronice prin dispensarizare în colectivitățile de copii și tineri” s-

realizat monitorizarea și centralizarea datelor actualizate din registrele de boli cronice aflate în cabinetele medicale școla       

școlare și CMI - uri, pentru calcularea indicilor de morbiditate – prevalența de moment și  incidența. 

 

Morbiditate – prevalența de moment (nr. bolnavi cronici în evidență la sfârșitul anului școlar 2021-2022): 

 

Nr.  

Crt. 

 

Boala 

 

Total nr.cazuri 

 

 TOTAL 3035 

1 . Tuberculoza (indiferent de localizare ) 2 

2 . Hepatita virală (în ultimele 12 luni) 0 

3 . Tumori maligne 0 

4 . Leucemii 3 

5 . Tumori benigne 10 

6 . Anemii prin carența de fier 7 

7 . Alte anemii cronice 1 

8 . Talasemie 2 

9 . Alte boli ale sângelui și org.hematopoietice 8 
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10 . Gușa simpla și alte boli ale tiroidei 15 

11 . Diabet zaharat 21 

12 . Alte boli endocrine și de metabolism 13 

13 . Hipotrofie ponderală 187 

14 . Hipotrofie staturală 79 

15 . Sechele de rahitism 11 

16 . Obezitatea de origine neendocrină 788 

17 . Tulburări nevrotice 24 

18 . Alte tulburări mintale 9 

19 . Instabilitate psihomotorie 39 

20 . Tulburări de comportament și adaptare școlară 147 

21 . Tulburări de vorbire 243 

22 . Întârziere mintală ușoară 36 

23 . Alte boli ale sistemului nervos 21 

24 . Întârziere mintală de nivel neprecizat 135 

25 . Epilepsie 39 

26 . Tulburări de vedere,altele decât prin vicii de refracție 19 

27 . Vicii de refracţie 815 

28 . Alte boli cronice ale ochiului și anexelor sale 27 

29 . Tulburări de auz (hipoacuzie, surditate) 14 

30 . Otita medie cronică 7 

31 . Alte boli cronice ale urechii și apofizei mastoide 0 

32 . Reumatismul articular acut (în ultimii 5 ani) 1 

33 . Cardiopatii reumatismale cronice 0 

34 . Alte forme de cardiopatii 12 

35 . Boli hipertensive (incluzând oscilațiile tensionale 

pubertare sau postpubertare) 

10 

36 . Alte boli vasculare periferice 3 

37 . Bolile arterelor și arteriolelor 2 

38 . Bolile capilarelor 0 

39 . Alte boli ale aparatului respirator 14 

40 . Sinuzita cronică 1 
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41 . Afecţiuni cronice ale amigdalelor și vegetaţiilor adenoide 8 

42 . Astmul  bronşic și bronșita astmatiformă 89 

43 . Ulcer gastric și duodenal 1 

44 . Boli cronice hepatice și ciroze 2 

45 . Afecţiuni cronice biliare (litiazice și nelitiazice) 2 

46 . Alte boli cronice ale ap. digestiv 11 

47 . Boli ale pielii și țesutului celular subcutanat 11 

48 . Afecţiuni  reumatice cronice (fără status post RAA) 3 

49 . Deformaţii câștigate ale membrelor 12 

50. Deformaţii câștigate ale coloanei vertebrale 57 

51 . Alte boli cronice ale sistemului osteoarticular,ale 

muşchilor și ale țesutului conjunctiv 

15 

52 . Glomerulonefrita (în ultimele 12 luni ) 0 

53. Sindrom nefrotic și nefrozele 9 

54 . Alte boli cronice ale aparatului urinar 8 

55 . Calculoza căilor urinare 0 

56 . Afecţiuni ale organelor genitale feminine 8 

57 . Anomaliile congenitale ale inimii și ale ap. circulator 22 

58 . Anomalii congenitale ale sistemului osteo-articular 12 

               Datele sunt colectate din raportările anuale ,,Boli  Cronice  CMI” . 

 

                     Incidenţa (cazuri noi de îmbolnavire depistate în anul școlar 2021 – 2022): 

 

Nr. 

crt. 

 

Boala 

 

Total 

  

TOTAL 

 

6946 

1 . Boli infecţioase și parazitare 287 

2 . Boli endocrine, metabolism, nutriţie 38 

3 . Boli ale sângelui și organelor hematopoietice 3 

4 . Tulburări mintale 9 

5 . Boli ale sistemului nervos 18 
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6 . Boli ale ochiului 38 

7 . Boli ale urechii și apofizei mastoide 38 

8 . Boli ale aparatului circulator 35 

9 . Boli ale aparatului respirator, din care 3430 

                 -  boli ale căilor respiratorii superioare 2371 

     -  pneumonii 156 

                                    -  gripă 0 

                    -  alte boli respiratorii 903 

10 . Boli ale aparatului digestiv, din care 1381 

           - boli ale cavităţii bucale, din care 753 

           - caria dentara 620 

 - altele 173 

                     - alte boli digestive 628 

11 . Boli ale aparatului genito-urinar 239 

12 . Boli  ale pielii și țesutului cutanat 122 

13 . Accidente, traumatisme, otrăviri 1304 

14 . Tumori 4 

                 Datele sunt  colectate din raportările anuale de la Cabinetele Medicale Școlare . 

 

3) În cadrul sintezei: ”Supravegherea stării de sănătate a copiilor și adolescenților din colectivități 
prin efectuarea triajului epidemiologic după vacanțe  școlare” s-au realizat centralizarea și 

coordonarea pentru efectuarea triajelor epidemiologice în unități de învățământ și ocrotire copii și tineri 

după fiecare vacanţă școlară din lunile: septembrie, noiembrie, ianuarie, februarie și aprilie. 

Număr  de  copii  examinați:  25.985  din  26.150  de  copii  înscriși  în unitățile de  învățământ  

ale  județului Tulcea.  

Triajul epidemiologic  s-a efectuat după fiecare vacanţă școlară și au fost depistate următoarele 

cazuri: 

An școlar 

2021 - 2022 

Septembrie 

2021 

Noiembrie 

2021 

Ianuarie - 

Februarie 

2022 

Aprilie - Mai 

2022 

Angine 0 0 0 18 

Micoze 5 3 3 3 
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Scabie 3 7 8 10 

Pediculoză 60 67 56 48 

Varicelă 0 0 0 0 

Alte boli 

infecțioase 
9 4 5 1 

Scarlatină 0 0 0 0 

 

4) În cadrul sintezei: „Evaluarea stării de nutriție a copiilor din ciclul primar (8 - 9 ani) - proiect 

COSI” au fost inclusi un numar de 160 copii (80 în mediul rural și 80 în mediul urban) din clasele a II - 

a și a III – a din următoarele unități de învățământ desemnate de INSP Bucuresti:  Școala Gimnazială 

„Alexandru Ciucurencu” Tulcea, Școala Gimnazială nr. 12 Tulcea, Școala Gimnazială Casimcea, Școala 

Gimnazială Jijila și Școala Gimnazială Jurilovca.  

Acțiunea a constatat în completarea „Chestionarului Familiei” de către părinții elevilor implicați. 

Nu s-au efectuat măsurători antropometrice copiilor, din cauza situației epidemiologice existente, 

pandemia de COVID-19. 

 

5) În cadrul sintezei: „ Identificarea, cuantificarea și monitorizarea ricului specific pentru sănătate 

generat de comportamentele cu risc – YRBSS-CDC”: s-a întocmit o adresă de solicitare a 

desfășurării studiului, însoțită de Chestionarul YRBSS.  

Acestea au fost trimise Inspectoratului Școlar Tulcea și către celor 3 licee selectate de către CRSP Cluj: 

Liceul  Tehnologic”Anghel Saligny” Tulcea (clasa a IX - a, a X - a, a XI - a și a XII - a), Liceul 

Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea (clasa a X - a (2 clase), a XI - a și a XII), Liceul Teoretic ”Jean Bart” 

Sulina (clasa a IX - a, a X - a, a XI - a și a XII - a). 

S-au colectat datele și s-au trimis la CRSP Cluj. 

 Rezultatul acestei sinteze:  

Anexa  2 – Eșantion reprezentativ la nivel național și județean 

   

Denumirea unității de învățământ   

Clase 

a IX - a  

Nr.elevi 

a X - a  

Nr. elevi 

a XI - a 

 Nr. elevi 

A XII -a  

Nr. elevi 
XIII 

Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Tulcea 

 

19 1 20 12 0 

Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Tulcea 

 

0 16 17 0 0 

Liceul Teoretic "Jean Bart" Sulina 

 

13 13 16 15 0 
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6) În cadrul sintezei: „Evaluarea stării de bine a copilului în școală” s-a întocmit o adresa de solicitare a 

desfașurării studiului, însoțită de Chestionarul de evaluare a stării de bine a elevilor ( Anexa 1).  Acestea 

au fost trimise Inspectoratului Școlar Tulcea și către celor 3 licee selectate de către CRSP Cluj: Liceul 

Tehnologic”Anghel Saligny” Tulcea (clasa a IX - a, a X -a, a XI -a și a XII - a), Liceul Tehnologic 

„Henri Coandă” Tulcea ( clasa a X - a (2 clase), a XI - a și a XII -a) și Liceul Teoretic ”Jean Bart” Sulina  

(clasa a IX - a, a X -a, a XI -a și a XII - a ). 

S-au colectat datele și s-au trimis la CRSP Cluj. 

 

Rezultatul acestei sinteze :  

Anexa  2 – Eșantion reprezentativ la nivel național și județean 

   

Denumirea unității de învățământ   

Clase 

a IX - a 

Nr.elevi 

a X - a 

 Nr. elevi 

a XI – a 

Nr. elevi 

a XII – a 

 Nr. elevi 
XIII 

Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Tulcea 

 

19 1 20 12 0 

Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Tulcea 

 

0 16 17 0 0 

Liceul Teoretic "Jean Bart" Sulina 

 

13 13 16 15 0 

 

7) În cadrul sintezei:„Supravegherea și monitorizarea stării de sănătate orală a copiilor în 

școli” s-a întocmit baza de date care conține datele de contact ale cabinetelor școlare stomatologice, 

nr.de medici stomatologi și numărul de elevi arondați acestor cabinete.  

S-au selectat 2 cabinete stomatologice ,10 unități de învățământ și un lot de 90 de copii pentru a 

participa la realizarea componentei de supraveghere a sănătății orale.  

S-au transmis către cabinetele școlare stomatologice incluse în studiu  90 de fișe de examinare ( 90 

- Anexa 1 și 90 - Anexa 2), precum și 90 chestionare ; completarea Anexei 3 în format electronic  și 

expedierea electronică către CNEPSS București. 

S-au colectat chestionarele și anexele 1 și 2 completate de la cabinetele selectate și s-au expediat 

către CNEPSS București. 
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Rezultatul studiului pe perioada de 3 luni (septembrie, octombrie, noiembrie 2022) se regăsește în 

Anexa 3 de mai jos:  

Mediu urban 

          

 

NUMĂR DE ELEVI  

 6 

ani 

7 

ani   

8 

ani 

9 

ani 

10 

ani 

11 

ani 

12 

ani 

13 

ani 

14 

ani 

Număr total de elevi arondați         642 639 652 650 590 659 697 744 725 

Număr de elevi examinați          10 10 10 10 10 10 10 10 10 

MORBIDITATEA PRIN AFECTIUNI ORODENTARE  

Statusul dentar  Dentiție integră, fără leziuni 0 2 2 0 1 3 0 1 1 

Leziuni carioase netratate 10 8 8 10 9 7 10 9 9 

Leziuni carioase tratate 2 3 3 4 1 5 5 5 6 

Dinți pierduți datorită leziunilor 

carioase 

0 1 2 0 2 0 2 0 0 

Dinți pierduți din alte motive 0 0 0 1 0 0 2 0 0 

Dinți neerupți 10 10 10 10 10 9 7 0 1 

Status Parodontal Sângerări gingivale prezente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anomalii dento-maxilare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fluoroza dentară 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eroziuni dentare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Traumatisme dentare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leziuni ale mucoasei orale Ulcerație (traumatică, aftoasă, 

herpetică) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Gingivită ulcerativă necrozantă acută 

(ANUG) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Candidoză 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alte leziuni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intervenții de urgență 

recomandate 

Nu este necesar tratament curativ 0 2 2 0 0 0 0 1 1 

Este necesar tratament preventiv sau 

curativ 

10 8 8 10 10 10 10 9 9 

Este necesar tratament imediat 

(inclusiv detartraj) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Este necesar tratament de urgență din 

cauza infecției, durerii sau sângerării 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Este necesară o evaluare medicală 

completă având în vedere afectarea 

sistemică 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

8)      In cadrul sintezei:“Supravegherea respectării normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea odihna și recreerea copiilor și tinerilor – creșe, grădinițe și școli” : s-au 

realizat evaluările condițiilor de igienă a 30 de unități de învățămant și a celor 5 creșe din municipiu și s-

au completat fișe . 

 

II.„Evaluarea conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare – 

construire, precum şi reabilitare a obiectivelor aflate în funcţiune, care desfăşoară activităţi 
școlare și recreere” :            

  Activități de evaluare a conformării la normele de igienă și sănătate publică a proiectelor de 

amenajare - construire ( fonduri europene și/sau proprii, precum și a  unităților noi ce urmează a fi puse 

în funcțiune):  

- verificare proiecte ( în caz de neconformități se poartă corespondență cu beneficiarii și / sau cu 

proiectanții)  

- întocmire de referate de evaluare și  eliberare notificări  

- deplasări în teren în cazul unităților puse în funcțiune pentru evaluare în vederea certificării 

conformității / neconformității la normele de igienă și sănătate publică  

-  încheiere de  referate de evaluare și procese verbale  

- eliberare notificări (asistență de specialitate ) și autorizații sanitare de funcționare.     

 În acest sens, au fost întocmite și eliberate (în perioada 03.01.2022 - 29.12.2022 ):  

        -   referate de evaluare: 20 

        -   notificări (asistenţă de specialitate): 20 

        -   procese verbale: 23 

        -   autorizații sanitare de funcționare (ASF): 23 

În  județul Tulcea, în anul școlar 2021 – 2022, au funcționat  un  număr  de  142  unități de  învățământ: 

                    -   47  urban  și   95   rural 

                    - 128  autorizate sanitar   și  14 neautorizate  sanitar .  

În anul  școlar  2022 – 2023, funcționează un număr de 141 unități de învățământ :       

                -  45  urban  și   94   rural 

               - 131 autorizate sanitar  și 9 neautorizate sanitar . 
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Sunt structurate  astfel: 

- învățământ preuniversitar de stat : 
              -  unități preșcolare   = 34 ( 14 în mediul urban + 20 în mediul rural ) 

              -  școli primare          = 18  ( 2 în mediul urban + 16 în mediul rural ) 

              -  școli gimnaziale     = 66  ( 11 în mediul urban + 55 în mediul rural ) 

              -  colegii, licee           = 18  (16 în mediul urban + 2 în mediul rural ) 

              -  școli profesionale   =   2  ( 1 în mediul urban + 1 în mediul rural ) 

              -  școli speciale          =   1  ( în mediul urban) 

- învățământ preuniversitar particular : 

             -   unități preșcolare                = 1 ( în mediul urban) 

             -   școala postliceală sanitară  = 1 ( în mediul urban) . 

Sunt  9 unități de învățământ fără ASF (11 clădiri). 
 Cauzele neacordării autorizației de funcționare au fost : 

- lipsa sursei de apă potabilă 

- clădiri vechi, nereabilitate 

- grupuri sanitare necorespunzătoare, în exteriorul clădirii 

- nerespectarea lucrărilor prevăzute în proiectele de reabilitare. 

 

Situația unităților de învățământ  neautorizate  pentru anul școlar  2022-2023 se prezintă astfel : 
 

1)  Școala Primară și Grădinița cu program normal  (același corp de clădire) din sat Periprava, 

com. C.A. Rosetti : 

                        - lipsa sursei de apă potabilă  

                        - nu exista dozator în școală  

                        - elevii vin cu apa de acasă, fie cumparată de la magazin,fie din fântânile     proprii 

             - școala folosește apa din fântâna proprie, cu hidrofor pentru spălat ș igienizarea spatiilor, pentru  

grupurile sanitare, apa nu este potabilă                               

              - în urma discuțiilor cu doamna director, am aflat că nu s-au schimbat sobele de tablă tip 

șemineu din lipsă de fonduri 

                                           - grupurile sanitare în exterior, constructie din anii 2000, sunt  

corespunzătoare 

                          - clădire veche, din anii 1964-1965, nereabilitată structural, integral, cu  mici reparații, 

înlocuire tâmplărie geamuri, zugrăvit. 
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2)   Școala Primară și Grădinița cu program normal (același corp de clădire) din sat Letea, com. 

C.A.Rosetti: 

   -  CU  PLAN  DE  REABILITARE:  Notificarea  nr.275 /26.06.2018 -   

       „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară din satul Letea, com. C.A.Rosetti, jud.Tulcea” 

            (Condiție: să se asigure apa potabilă ! ).  

                        - lipsa sursei de apă potabilă 

                        - nu exisă dozator in școală  

                                        - elevii vin cu apa de acasă, fie cumpărată de la magazin sau din fântânile 

proprii 

                      - școala folosește apa din fântâna proprie, cu hidrofor pentru spălat,     igienizarea spațiilor, 

pentru grupurile sanitare, apa nu este potabilă  

                                      - în urma discuțiilor cu doamna director, am aflat că nu s-au schimbat sobele de 

tablă tip șemineu din  lipsă de fonduri 

                                      -  clădire veche, nereabilitată din anii 1964-1965, nereabilitată structural, 

integral, cu  mici reparații, zugrăvit 

                                       - grupuri sanitare în exterior, total necorespunzătoare, fără bazin, fără apă 

                                        - se așteaptă să intre în reabilitare.        

 

  3)  Grădinița cu program normal din satul Poșta, comuna Frecăței (corp separat) : 

                       -  CU  PLAN  DE  REABILITARE : Notificarea nr. H4/416 /24.10.2017 -   „Reabilitare  

Grădiniță, sat Poșta, com. Frecăței, jud.Tulcea” .                       

                                      - clădire veche, parțial reabilitată (doar utilitățile au fost reabilitate), (Școala 

Veche)  

                                  - în  anul 2020 s-a început reabilitarea pe structura fostei “Case a  Directorului” 

pentru a funcționa  grădinița cu program normal ; în acest moment, sunt lucrări în desfășurare  

                                    -  în satul Poșta funcționează doar grădinița cu program normal  

                                    - încălzirea se face cu soba de teracotă. 

 

4 ) Grădinița cu program normal din satul Telița, comuna Frecăței (corp separat)  : 

                -  lucrările de reabilitare finalizate în septembrie 2020  

                - adresă de respingere a cererii de autorizare nr. H 27 / 483A/ 14. 09. 2021 
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                         -  nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de reglementările sanitare învigoare, datorită 

următoarelor neconformităţi, menţionate în Procesul-Verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare 

din data de 08.09.2021:  

                       -  neamenajarea, nedotarea și neutilarea spațiului pentru păstrarea produselor   distribuite 

în cadrul ”Programului  Guvernamental  Lapte - Corn ”, conform normelor sanitare în vigoare : 

                       -  lipsa spațiului pentru depozitarea materialelor de curățenie și dezinfecție (cele pentru 

grupurile sanitare separate de cele pentru celelalte zone)  

                       -  lipsa platformei betonate împrejmuite pentru amplasarea pubelelor  

                      -  nerefacerea treptelor de acces în clădire și a trotuarelor                                

                      -  neîmprejmuirea și nesecurizarea fosei septice.  

 

 5)  Grădinița cu program normal din sat Turda, com. Mihai Bravu (corp separat)  : 

               -    CU  PLAN  DE  REABILITARE : Notificarea nr. H4/164/14.06.2017- 

                  „Construire grădiniță în sat Turda, com.Mihai Bravu, jud.Tulcea” . 

                            -   grădinița funcționează în fosta “Casă a Învățatorului”; 

                            -  clădire veche, nereabilitată , tâmplarie din lemn, paviment din lemn,  nereabilitată  

                             - s-au inlocuit sobele de godin cu centrala pe lemne  

                             -  spații subdimensionate  

                                        -  grupuri sanitare situate în exteriorul clădirii, la ora actuală există grup sanitar  

în incinta școlii 

                           -  constructia noii grădinițe este aproape finalizată 

                                      - după finalizarea lucrărilor de constructie, conducerea unității de  învățământ  

va depune la sediul DSP  documentația în vederea autorizării igienico-sanitare. 

 

  6)   Școala Gimnazială din comuna Casimcea  (corp separat) : 

                    -   CU  PLAN  DE  REABILITARE: Notificarea nr. 291/22.12.2015  -    „Reabilitare 

Școala Gimnazială Casimcea”.          

                           -  clădire nereabilitată. 

                       - Adresă de respingere a cererii de autorizare nr. 660 A / 05.11. 2018  - nu s-au   respectat 

cerințele din proiect : 

                    -  neînlocuirea mobilierului deteriorat  

                    -  neînlocuirea  pardoselilor din toate  sălile de clasă  

                    -  nerefacerea pavimentului de pe holuri și scari  
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                                                          -  nerespectarea numărului de vase toaletă și al chiuvetelor,conform  

proiectului de   reabilitare  

                     -  nerefacerea treptelor exterioare  

                    -  lipsa platformei betonate împrejmuite pentru amplasarea pubelelor.  

                                          - aceste deficiențe au fost constatate și la ultima evaluare, prin deplasare la  

școală. 

 

Grădinița cu program normal ( corp separat ) din comuna Casimcea: 

                -   CU  PLAN  DE  REABILITARE: Notificarea nr. 18/17.01.2014  -„Renovare Grădiniță  

Localitatea Casimcea”  

                                  -  clădire nereabilitată . 

   - Adresă de respingere a cererii de autorizare nr. 663 A / 05.11. 2018  - nu s-au   respectat cerințele din 

proiect :             

                                                       -  nedotarea grupului sanitar cu vase de toaletă conform vârstei 

preșcolarilor  

                                                       -  lipsa platformei betonate împrejmuite pentru amplasarea pubelelor  

                                        - aceste deficiențe au fost constatate și la ultima evaluare, prin deplasare la  

grădiniță. 

 

7)  Școala Primară și Grădinița cu program normal ( corpuri separate ) din satul Războieni, com. 
Casimcea :      

                        -   CU  PLAN  DE  REABILITARE : Notificarea nr. 91/01.04.2016  -„Reabilitare și 

Modernizare  Școala Războieni, județul Tulcea” . 

                                          -  clădire veche, nereabilitată . 

                            - Adresă de respingere a cererii de autorizare nr. 661 A / 05.11. 2018  - nu s-au     

respectat cerințele din proiect: 

                          -  neînlocuirea mobilierului deteriorat  

                          -  neînlocuirea  pardoselilor din  sălile de clasă  

                          -  nerepararea pereților interiori din holul școlii  

                          -  neigienizarea sălilor de clase și a grupurilor sanitare  

                          -  nerepararea scărilor de acces în unitate și a trotuarului din jurul școlii  

                          -  neîmprejmuirea cu gard a curții școlii în mod corespunzător  

                          -  lipsa platformei betonate împrejmuite pentru amplasarea pubelelor.  
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                                           -  aceste deficiențe au fost constatate și la ultima evaluare, prin deplasare la  

școală și grădiniță. 

 

8)  Școala Primară și Grădinița cu program normal (același corp de clădire)  din    

        satul Rahman, com.Casimcea:     

                          -   CU  PLAN  DE  REABILITARE : Notificarea nr. 90/01.04.2016  - „Reabilitare și 

Modernizare  Școala Rahman, județul Tulcea”. 

                         -  clădire veche, nereabilitată . 

 

 - Adresă de respingere a cererii de autorizare nr. 662 A / 05.11. 2018  - nu s-au  respectat cerințele din 

proiect :              

                                -  neînlocuirea mobilierului deteriorat  

                                -  neînlocuirea  pardoselilor din  sălile de clasă  

                                - neremedierea infiltrațiilor din tavanul holului școlii  

                                - nerepararea scărilor de acces în unitate și a trotuarului din jurul școlii  

                                - neamplasarea și neamenajarea cu elemente de siguranță a fosei septice conform 

legislației sanitare în vigoare (Ord. MS.1955/1995 - valabil la data evaluării igienico-sanitare)  

                               -  lipsa platformei betonate împrejmuite pentru amplasarea pubelelor. 

                                                 - aceste deficiențe au fost constatate și la ultima evaluare, prin deplasare 

la  școală și grădiniță. 

 

9 )  Școala Generală din orașul  Sulina (corp separat): 

               -  Notificare de respingere a autorizației sanitare de funcționare  cu  

                    nr. 419/15.12.2016  

                -  CU  PLAN  DE  REABILITARE: Notificarea  nr.263 /14.07.06.2020    -        

                   „Reabilitare, modernizare și dotări Liceu „Jean Bart”- Școala Generală, 

                     orașul Sulina, județ Tulcea” 

                        -  clădire nereabilitată din anul 2003 

                        -  pereții exteriori degradați  

                        -  grupurile sanitare cu gresia și faianța parțial deteriorate  

                        -  tâmplăria geamurilor degradată . 

               - în acest moment, nu s-au început lucrările de reabilitare. 
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EVALUAREA SI PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII 

 

În cadrul compartimentului Promovarea Sănătăţii si Educaţie pentru Sănătate, se derulează 

PNXII.1. Subprogramul de Evaluare și Promovare a Sănătăţii și Educaţie pentru Sănătate.  
Obiectiv specific: creşterea numărului persoanelor informate, constientizate prin promovarea unui 

stil de viaţă sănătos în vederea adoptării unor comportamente favorabile sănătății şi combaterea 

principalilor factori de risc. 

Beneficiari: populaţia generală şi grupe ţintă specifice stabilite la fiecare eveniment şi conform 

priorităţilor naţionale identificate; 

Activitățile specifice compartimentului se desfașoară conform metodologiei CNSBN pentru 

proiectarea, monitorizarea, colectarea şi analiza datelor, evaluarea şi raportarea implementării campaniilor IEC 

destinate celebrării zilelor mondiale/europene, conform calendarului pentru anul 2022 şi campaniilor 

IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate publică naţionale și locale. 

Temele abordate în anul 2022 se focalizează pe principalii factori de risc pentru sănătate (alcool, 

tutun, nutriție, activitate fizică, factori din mediul înconjurător), dar abordează și probleme de sănătate 

publică importante precum: sănătatea reproducerii, vaccinarea, sănătatea mintală, boli trasmisibile, 

cancerul și siguranța pacientului în domeniul sănătății vederii. 

 

I. Stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului  

1. Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; 
Domenii specifice: 

1. intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos; 
2. evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale. 

1. Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos: 
 1.1. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate temelor prioritare de  

interventie conform calendarului priorităţilor naţionale: 
 

SĂNĂTATEA MINTALĂ ESTE O PRIORITATE. PROTEJAȚI SĂNĂTATEA MINTALĂ!, 

ianuarie 2022 

Scop: 

 creșterea nivelului de informare și conștientizare a vârstnicilor, aparținătorilor acestora și a 

profesioniștilor din domeniul medical privind problematica sănătății mintale. 

Obiective: 
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 informarea populaţiei privind importanța identificării și intervenției timpurii în cazul 

tulburărilor  mintale,  

 conştientizarea şi promovarea unei mai bune înţelegeri a impactului tulburărilor mintale asupra 

vieţii oamenilor, 

 creșterea accesului grupurilor țintă la informații pentru îmbunătățirea îngrijirilor și înlăturarea 

stigmatizării persoanelor cu tulburări mintale. 

Perioada derularii: ianuarie 2022 

Grup țintă 1 – profesioniștii din domeniul medical 

Activități specifice:  

 Scrisoare de informare adresată partenerilor campaniei (profesioniști din spitale și centre de 

sănătate, cab. med. de familie (87), asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari rromi (80 ), 

diseminare prin poșta electronică a materialelor informative pentru a facilita transmiterea mesajelor 

campaniei catre grupurile țintă 

 Diseminare link - chestionar KAP aferent campaniei IEC sănătate mintală. 

 Mese rotunde (3) cu AMC și MS din orașele: Tulcea, Isaccea și Babadag, privind problematica 

sănătății mintale, utilizarea setului de instrumente OMS „Living with the Times”, folosirea ghidului 

OMS și al UIT în intervențiile din comunitățile deservite 

 Întâlniri tematice (6) cu profesioniștii din domeniul sănătății din (2) spitale, centre medicale (4) 

care au vizat aspecte legate de importanța identificarii și a intervenției timpurii în cazul tulburarilor 

mintale.  

 Promovarea campaniei în rândul personalului medico - sanitar din (7) centre de îngrijire, 

asistență, centre sociale si rezidențiale cu beneficiari vârstnici, punerea la dispozitie a materialelor 

informative pachet suport_SM_2022. 

Locul derularii activităților: SJU Tulcea, S.O. Macin, Centrul de Sanatate Mintala, Clinica 

medicala - Lucas Medical Center, Routine Med, Mercury Diagnostic, Cabinet AMC - Tulcea, Isaccea, 

Babadag, Centrul Social de Urgenta Phoenix, Centrul de Ingrijire și Asistență Babadag, Centrul Social 

Dumbrava, CSSPA Sf. Nectarie, Centrul rezidential SF. Ecaterina, Asociația Casa Dobrogeana (2). Nr. 

beneficiari: 350. Nr. parteneri: 6. Enumerare parteneri: DAPS Tulcea, DGASPC Tulcea, DSP-

Relatii cu publicul, UAT-uri judet, Asociația MF, OAMGMAMR – filiala Tulcea; 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster prof.sănătate _SM _72 buc. 

 Infografic_SM_ 50buc. 

Grup țintă 2 – vârstnicii și aparținătorii acestora 
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Activități specifice:  

 Postare comunicat de presă, infografic, materiale informative pe web site-ul oficial a DSP Tulcea 

și pagina de facebook a compartimentului Promovarea Sănătății. 

 Informarea reprezentanților Asociației ,,Seniori în acțiune’’, diseminare prin poșta electronică a 

materialelor informative tematice în vederea transmiterii prin toate mijloacele a mesajelor campaniei 

catre membrii asociației 

 Desfășurareaa (2)acțiuni informativela Biblioteca ,,Panait Cerna’’ și Asociația Pensionarilor din 

Tulcea pentru conştientizarea şi promovarea unei mai bune înţelegeri a importanței identificării și 

intervenției timpurii în cazul apariției tulburărilor mintale și impactul pe care îl au acestea asupra vieţii 

oamenilor.  

 Diseminarea mesajelor principale ale campaniei cu sprijinul partenerilor campaniei – 

profesioniști din sănătate în (2) spitale, (4)centre medicale, AMC și MSR, pacienților/beneficiarilor din 

grupul țintă. 

 Distribuire/afișare materiale informative în spaţiile publice circulate protejate, în spitale, cabinete 

medicale, săli de așteptare. 

Locul derularii activităților: SJU Tulcea, S.O.Macin, Centrul de Sănătate Mintală, Lucas 

Medical Center, Routine Med, Mercury Diagnostic, Biblioteca ,,Panait Cerna’’, Asociația Pensionarilor 

din Tulcea, site DSPJ Tulcea oficial, pagina Fb. Nr. beneficiari: 784. Nr. parteneri: 6. Enumerare 

parteneri: SJU Tulcea, Centrul de Sanatate Mintala, S O. Măcin, DSP relații cu publicul, Biblioteca 

,,Panait Cerna’’, Asociatia ,,Seniori in Actiune’. 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster vârstnici _SM_98 buc. 

 Pliant_Depresia _ SM_350 buc. 

Total cheltuieli: din bugetul  PN V. –  400 lei, alte surse decât PN V. - 0 lei.  

 

PROTEJEAZĂ-ȚI SĂNĂTATEA! SĂNĂTATEA REPRODUCERII – DREPTUL ȘI 
RESPONSABILITATEA TA!, februarie 2022 

Scop: 

 Informarea și conștientizarea adolescenților și femeilor gravide cu privire la diferitele aspecte ale 

sănătății sexuale (sănătății reproducerii). 

Obiective:  

 Creșterea nivelului de informare a adolescenților și femeilor gravide privind: 
- contracepția,  
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- importanța planificării familiale,  

- sănătatea în perioada sarcinii,  

- avorturile și complicațiile acestora,  

- mortalitatea maternă și infantilă, 

- bolile cu transmitere sexuală.  

Perioada derulării: februarie 2022 

Grupul țintă 1 – femeile gravide 

Activități specifice:  

 Informarea populaţiei feminine, în special a gravidelor, cu privire la dreptul și responsabilitatea 

lor de a avea o sarcină sănătoasă, dar aceasta depinde de starea sănătății femeii, încă dinainte de a 

rămâne însărcinată și în contextul COVID-19 

 Conlucrarea cu personalul medico-sanitar din autoritățile responsabile privind sănătatea 

reproducerii, in vederea formării obiceiurilor sănătoase la femeile care solicită ajutor specializat 

 Afișarea de materiale informative la aviziere, în holuri de acces, săli de așteptare și cabinet. 

Locul derulării activităților:Secțiile Obstetrică – Ginecologie și Ambulatoriile Integrate din 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea și Spitalul Orășenesc Măcin, Cabinet Planificare Familială Tulcea. 

Nr. beneficiari: 120.Nr. parteneri: 2. Enumerare parteneri: SJU Tulcea, SO Măcin. 

Materiale IEC utilizate: 

 Pliant SR gravide_ 75 buc. 

 Poster SR gravide _ 11 buc. 

 Infografic _6 buc. 

Grupul țintă 2 – adolescenți  

 Prezentări tematice și discuții interactiv-educative pentru adolescente din centre de plasament, 

centre maternale, unități de tip familial, cu scopul de a identifica nevoile lor cu privire la sănătatea 

reproducerii și de a crește nivelul de informare (10) 

 Instruire personal medical din cabinete școlare (11), în vederea susținerii orelor educative pentru 

creșterea nivelului de informare și conștientizare a adolescenților cu privire la importanța sănătății 

reproducerii, în prevenirea sarcinilor nedorite si a bolilor cu transmitere sexuală 

 Diseminarea prin poșta electronică a materialelor informative specifice temei, pentru informarea 

persoanelor din grupurile țintă ale campaniei. 

Locul derulării activităților: 10 unități din cadrul DGASPC pentru copii și adolescenți din județ - 

5 (Mineri, Somova, Mahmudia, Sâmbăta, Sulina) și Municipiul Tulcea - 4, 10 licee Municipiul Tulcea și 

8 licee în județ (Isaccea, Mahmudia, Luncavița, Măcin - 2, Babadag, Sulina, Topolog). Nr. beneficiari: 
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227. Nr. parteneri: 9. Enumerare parteneri: CJ Tulcea - DGASPC, Autoritățile administrațiilor 

publice locale – 7, Inspectoratul Școlar Județean. 

Materiale IEC utilizate: 

 Pliant SR gravide_10 buc. 

 Pliant SR adolescenți_ 190 buc. 

 Poster SR gravide _ 3 buc. 

 Poster SR adolescenți _ 25 buc. 

 Infografic _18 buc. 

Grupul țintă 3 – populația generală 

 Diseminarea prin poșta electronică a materialelor informative specifice temei, pentru informarea 

persoanelor din grupurile țintă ale campaniei 

 Distribuite infografic si materiale informative în social media 

 Postarea comunicatului de presa si a materialelor informative pentru populaţia  generală pe 

website-ul DSP Tulcea 

 Întâlniri de lucru la sediul DSP Tulcea sau online cu amc și msr cu scopul diseminării mesajelor 

specifice către adolescentele și femeile gravide din comunitățile vulnerabile 

 Discuții individuale cu personalul medical din cabinete MF atingând tematica sănătății 

reproducerii pentru populatia generală 

 Masă rotundă tematică, la sediul DAPS Tulcea, împreuna cu amc, msr și asistentul social, 

responsabili în cadrul proiectului„Re Start Neptun - Dezvoltare locală integrată” implicați în difuzarea 

mesajelor principale femeilor populației vulnerabile din Tulcea. 

Locul derulării activităților: site DSP Tulcea, pagina de Fb a promovării sănătății, cabinete MF - 

98, Primaria Tulcea – DAPS. Nr. beneficiari: 458. Nr. parteneri: 2. Enumerare parteneri: Primăria 

Tulcea - DAPS, DSP – relații cu publicul, Asociația MF Tulcea. 

Materiale IEC utilizate: 

 Pliant SR gravide_ 190 buc. 

 Pliant SR adolescenți_ 190 buc. 

 Poster SR gravide _ 56 buc. 

 Poster SR adolescenți _ 55 buc. 

 Infografic _ 88 buc. 

Total cheltuieli: din bugetul  PN V. – 402,34 lei,   alte surse decât PN V. - 0 lei.  
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SANATATE ORALĂ «Cu un zâmbet mai aproape de sănătate!», martie 2022 

Scop:  

Informarea copiilor/elevilor din clasele 0-4 cu privire la:  

 importanţa sănătăţii orale,  

 metode de prevenire a afecțiunilor cavității bucale, 

 consultații periodice la medicul dentist. 
 

Obiective:  

 Creşterea numărului de elevi informați pentru a adopta 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 2022 

Grupul țintă – copii/elevi clasele 0-4. 

Activități specifice:  

 Planificarea campaniei, alegere parteneri, locuri și zile de desfășurare a acțiunilor 

 Informarea prin e-mail a partenerilor campaniei, profesioniști din sănătate, reprezentanți ai 

unităților de învățământ cu privire la campania desfășurată. Transmiterea materialelor infomative suport 

în derularea campaniei prin poștă electronică pentru a fi utilizate în cadrul acțiunilor IEC. 

 Mese rotunde tematice, instruirea personalul medico-sanitar din cab. medicale școlare (10), cab. 

medicină dentară (3) în vederea desfășurării în școli a acțiunilor informative pentru promovarea în 

rândul elevilor a comportamentelor sănătoase pentru o bună sănătate orală. 

 Organizare acțiuni educative tematice în (20) unități de învățământ din mediul urban, prezentari 

tematice și discuții interactive susținute la clasă de personalul medico-sanitar din cab. medicale școlare 

si cab. stomatologice cu ajutorul materialelor informative_ pachet suport_SO_2022 

 Derulare activitate informativ – educativă, interactivă, la Biblioteca ,,Panait Cerna’’- Ludotecă 

- Centrul de copii si tineret, participanți  copii din clasa a IV-a(vizionare video tematic, distibuire 

pliante, afișare postere, discuții de grup) 

 Colaborarea cu as. med. comunitari (15) și implicarea acestora în desfășurarea activităților 

informativ-educative derulate în (12) unități de învățământ (mediul rural, clasele 0-4) cu ajutorul 

materialelor informative_ pachet suport_SO_2022,pe tema ,,Sănătatea Orală <<Cu un zîmbet mai 

aproape de sănătate!>>,  
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 Desfășurare acțiune informativ - educativă la Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea  cu 

sprijinul reprezentanților unității de învățamânt -prof. psihopedagogie specială și prof. educatori. 

 Postare comunicat de presă și materiale informative pe website-ul DSP Tulcea. 

 Realizarea unei pagini tematice, facebook 

https://www.facebook.com/promovareasanatatii.dsptl.75,- diseminarea videoclipuluitematic, a mat. 

informative, infograficului și comunicatului de presă 

 Multiplicarea afișarea/distribuirea materialelor informative în cadrul întâlnirilor, activităților 

IEC desfășurate în școli. 

Locul derulării activităților: cab. Med școlare (7), cab. stomatologice școlare (3), unități de 

învățământ – 20 mediul urban  - Babadag (2), Tulcea (15), Sulina (1), Isaccea (2)  și 12 mediul rural – 

Revarsarea, Jijila, Garvăn, Văcăreni, I. C. Bratianu, Somova, Grindu, Peceneaga, Niculițel, Cerna, Mila 

23, Luncavița, sediu DSP. Nr. beneficiari:3404.Nr. parteneri:6.Enumerare parteneri:Inspectoratul 

Școlar Tulcea;UAT -AMC (12); DAPS Tulcea - cab. medicale (10), cab. stomatologice școlare (3); 

Biblioteca Județeană ,,Panait Cerna’’Tulcea; Scoala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea; DSP- Relații cu 

publicul. 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster _SO_2022_150 buc. 

 Pliant_SO_ 2022 _ 550 buc. 

 Infografic_SO_ 2022_25buc. 

Total cheltuieli: din bugetul  PN V. –291,08  lei,   alte surse decât PN V.  -    lei.  

 

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII, 7 APRILIE 2022-PLANETA NOASTRĂ - 

SĂNĂTATEA NOASTRĂ. Să înlăturăm poluarea aerului, apei și hranei! Pentru un Viitor 
Sănătos 

Scop: 

 Informarea cu privire la importanța mediului înconjurător pentru sănătatea oamenilor și acțiunile 

urgente necesare pentru a menține oamenii și planeta sănătoși 

Obiective:  

 Creșterea nivelului de informare despre acțiunile urgente necesare pentru a menține planeta și 

oamenii sănătoși și pentru a promova o mișcare de creare a societăților în care economiile se 

concentrează asupra sănătăți și bunăstării planetare și umane. 

Perioada derulării: aprilie 2022 

Grupul țintă 1 – autorități publice, decidenți locali 

https://www.facebook.com/promovareasanatatii.dsptl.75
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Activități specifice:  

 Discuții cu reprezentanții decidenților locali și înmânarea de mape tematice, abordând tema 

privind implicarea autorităților locale în prevenirea poluării  

 Informarea grupurilor țintă prin poșta electronică, prin diseminarea materialelor si a mesajelordin 

campaniei cu privire la modurile de a ne proteja de poluare  

 Afișarea de materiale informative 

Locul derulării activităților: aviziere, site-ul autoritatilor publice si decidenților locali 

Nr. beneficiari: 20. Nr. parteneri: 7. Enumerare parteneri: Prefectura Județului, Consiliul 

Județean,Primăria Municipiului, Poliția de Frontieră, Garda de Mediu, ARBDD, Agentia de 

Gospodărire a Apelor. 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster ZMS 2022_ 10 buc.  

 Pliant decidenți ZMS 2022_ 80 buc.  

 Pliant populație ZMS 2022_ 16 buc.  

 Infografic ZMS 2022_ 8 buc. 

Grupul țintă 2 – populația generală 

 Postarea comunicatului de presă și a materialelor informative pe website-ul DSP Tulcea 

 Distribuire infografic și materiale informative în social media 

 Sesiuni informative (4) specifice campaniei privind efectele poluării asupra noastră, adresate 

viitorilor asistenți medicali (87), elevilor de cls VII-a (27) și cls X-a (29), din Tulcea și elevilor din cls I-

IV (23) 

Locul derulării activităților: avizier școală sanitară, licee, Piața Civică Tulcea, mijloace de 

transport în comun,site DSP, pagina de Fb a compartimentului PS . 

Nr. beneficiari: 500. Nr. parteneri: 5. Enumerare parteneri: Inspectoratul Școlar Județean, 

Școala Sanitară Sf. Luca Tulcea, Colegiul Dobrogean Spiru Haret Tulcea, DAPS Tulcea, SC Tranport 

Public Tulcea. 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster ZMS 2022_ 60 buc.  

 Pliant decidenți ZMS 2022_ 64 buc.  

 Pliant populație ZMS 2022_ 165buc . 

 Infografic ZMS 2022_ 5 buc. 

Grupul țintă 3 – personal din unitati sanitare 
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 Informarea grupurilor țintă prin poșta electronică, prin diseminarea materialelor si a mesajelordin 

campaniei cu privire la modurile de a ne proteja de poluare  

 Afișarea în loc vizibil a materialelor informative, în unități sanitare din județul Tulcea și în 

ambulatorii de specialitate integrate (holuri de acces pentru pacienți, săli de așteptare, cabinete medicale, 

secții, saloane etc.) pentru informarea personalului medical 

Locul derulării activităților: avizier DSP Tulcea, holuri de acces unități sanitare, cabinete MF   

Nr. beneficiari: 135. Nr. parteneri: 8. Enumerare parteneri: Spital Județean de Urgență 

Tulcea,Spital Orășenesc Măcin,  Asociația MF Tulcea, Filiala OAMMGMR, Colegiul Medicilor, 

Colegiul Stomatologilor, Colegiul Farmaciștilor, Direcția Județeană Sanitar Veterinară. 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster ZMS 2022_ 35 buc. 

 Pliant decidenți ZMS 2022_ 15 buc. 

 Pliant populație ZMS 2022_ 125 buc. 

 Infografic ZMS 2022_ 7 buc. 

Buget estimat: din bugetul  PN V – 500 lei,   alte surse decât PN XII  - 0 lei.  

 

LUNA NATIONALA A INFORMARII DESPRE VACCINARE. VACCINAREA – 

INVESTIȚIE IN VIITOR 

Scop: 

 Creșterea acoperirii vaccinale prin creșterea gradului de conștientizare asupra importanței 

vaccinării. 

Obiective:  

 Informarea populatiei generale cu privire la faptul ca vaccinurile sunt sigure si eficiente;  

 Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța vaccinării, în rândul părinților și al 

altor persoane care îngrijesc copii, profesioniștilor din domeniul sănătății, factorilor de decizie politică și 

al presei; 

 Creșterea acoperirii vaccinale, mai ales prin abordarea grupurilor vulnerabile sau slab deservite; 

 Cresterea nivelului de informare privind rolul esential pe care il are vaccinarea in atingerea 

obiectivelor de dezvoltare durabila, in special Obiectivul 3,,Asigurarea unei vieti sanatoase si 

promovarea sanatatii pentru toti, la toate varstele’’ 

Perioada derulării: aprilie  2022 

Grupul țintă 1 – profesioniști din sistemul sanitar și social 
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Activități specifice:  

 Întâlniri tematice, discuții cu profesioniștii din domeniul sănătății  din  (3)  spitale, (2) centre 

medicale si profesioniști din domeniul social (2). 

Punerea la dispoziţie a materialelor IEC în spaţii intens circulate, săli de așteptare, cabinete, centre 

de îngrijire (15). 

 Mese rotunde (2) cu AMC si MS din orașele Tulcea, Măcin pe tema ,,Puterea vaccinurilor în 

salvarea vieții ‘’, cu prezentarea campaniei, discuții în vederea derulării de activități informative în 

comunitățile vulnerabile pentru atingerea obiectivelor campaniei. 

 Transmiterea prin poștă electronică  partenerilor campaniei profesionistilor din domeniul 

medical și social a materialelor informative specifice temei (pachet suport_LNI campanie 2022) pentru 

diseminarea mesajelor campaniei persoanelor din grupul țintă. 

 Deplasare în teren,discuții cu AMC și MS, asistenți sociali, în vederea derularii în comunitățile 

vulnerabile de activități informative prin abordarea populației reticente la vaccinare. 

 Discuții tematice cu asistenți sociali, AMC şi MS în vederea derulării de intervenții în 

comunitățile vulnerabile prin abordarea populației reticente la vaccinare, informarea părinților cu privire 

la beneficiile vaccinării, siguranța și eficiența vaccinurilor. 

Locul derulării activităților:săli de așteptare, aviziere, cabinete-SJU Tulcea, SO Macin, DAPS 

Tulcea, DGASPC Tulcea –centre de ingrijire (15), autoritati publice locale –cab. AMC (12). 

Nr. beneficiari: 200. Nr. parteneri: 8 Enumerare parteneri: SJU Tulcea, SO Măcin, DAPS 

Tulcea, DGASPC Tulcea, Asociatia MF Tulcea, Filiala OAMMGMR Tulcea, UAT-uri. 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster _LNI_2022 – 50 buc. 

 Pliant_LNI_ 2022 - 50 buc. 

 Infografic_LNI 2022 - 30 buc. 

Grupul țintă 2 –populația generală, părinți și alte persoane care îngrijesc copii, populație 

considerată la risc, grupuri vulnerabile sau greu accesibile. 

Activități specifice:  

 Diseminare link - chestionar KAP vaccinare, adresat populației generale. 

 Distribuirea infograficului si a materialelor informative în social media – pagina de facebook a 

compartimentului Promovarea Sănătății. 

 Promovarea online a beneficiilor vaccinarii-  postare materiale informative pe website-ul oficial 

DSP Tulcea. 
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 Discuții tematice, in intervenții ale AMC şi MS în comunitate prin abordarea populației reticente 

la vaccinare, informarea părinților cu privire la beneficiile vaccinării, siguranța și eficiența vaccinurilor. 

 Multiplicare, distribuire /afișare a materialelor informativeîn săli de așteptare, spații intens 

circulate, aviziere, cu acces facil a persoanelor din grupul țintă. 

Locul derulării activităților: (3)  spitale, (2) centre medicale,sediuDSP Tulcea, 22 - comunitati 

locale.Nr. beneficiari: 926. Nr. parteneri: 3. Enumerare parteneri: SO Macin, SJU Tulcea, UAT uri 

–AMC si MSR.  

Materiale IEC utilizate: 

 Poster _LNI_2022 -  47 buc. 

 Pliant_LNI_ 2022 - 240 buc. 

Grupul țintă 3 –reprezentanti ai autoritatilor publice locale 

 Diseminare link - chestionar KAP vaccinare adresat populației generale  

 Deplasare în teren, întâlniri cu reprezentanți locali din (22) primării din mediul rural, în cadrul 

cărora au fost promovate beneficiile vaccinarii (prin diseminare video tematic și facilitarea postării 

acestuia în media social-site primării, distribuire pliante, afișare postere spatii amenajate). 

 Punerea la dispozitie de pliante, postere, afisare in spatii amenajate. 

Locul derulării activităților: primării (22), site-ul autorităților publice . 

Nr. beneficiari: 30 . Nr. parteneri: 2. Enumerare parteneri: UAT-AMC (12)-MS (2), DSP – 

relații cu publicul; 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster _LNI_2022 - 30 buc. 

 Pliant_LNI_ 2022 -  30 buc. 

Buget estimat: din bugetul  PN V.  – 380 lei,   alte surse decât PN XII - 0 lei.  

 

PREVENIREA CANCERULUI-AI GRIJĂ DE SĂNĂTATEA TA! UN STIL DE VIAȚĂ 
SĂNĂTOS ȘI CONTROLUL COMPORTAMENTELOR CU RISC ÎȚI MĂRESC ȘANSELE DE 

A NU DEVENI PACIENT ONCOLOGIC! 

Scop: 

 Conștientizarea populației asupra factorilor de risc comportamentali care pot declanșa, sau 

favoriza apariția cancerului!  

Obiective:  

 Creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației asupra:  
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- Importanței cunoașterii factorilor de risc comportamentali care pot favoriza apariția 

cancerului  

- Măsurilor active de diminuare a factorilor de risc comportamentali (renunțarea la fumat, 

diminuarea consumului de alcool, controlul greutății corporale, adoptarea unui stil de viață sănătos, etc)  

Perioada derulării: mai 2022 

Grupul țintă 1 – populația generală 

Activități specifice:  

 Standuri IEC tematice în cadrul spitalelor din judeţ și afișarea materialelor informative 

 Punerea la dispoziţie de materiale IEC și afișarea acestora în loc vizibil în spaţiile de aşteptare, în 

cabinete MF-24, la maternități-2, în farmacii-3, clinici private-2, licee-11 etc. 

 Seminarii tematice (4) cu  privire la pastrarea unor obiceiuri sănătoase, adresate elevilor de liceu 

și viitorilor asistenți medicali  

 Instruirea amc și msr, la sediul DSP Tulcea, ca specialiștii ai sănătății pentru  populația 

vulnerabilă din municipiul Tulcea 

 Postarea comunicatului de presă și a materialelor informative pe website-ul DSP Tulcea 

 Distribuire infografic și materiale informative în social media 

 Diseminarea prin poșta electronică, către partenerii campaniei, a materialelor informative 

specifice temei, cu scopul transmiterii mesajelor principale și informării populației privind evitarea 

factorilor de risc în prevenirea cancerului. 

Locul derulării activităților: standuri tematice, aviziere, site, pagina fb, email,spaţiile de 

aşteptare, cabineteMF-24, unități spitalicești-2, maternități-2, farmacii-3, clinici private-1, licee-11, 

școală sanitară, cabinete medicale școlare. 

Nr. beneficiari: 1046. Nr. parteneri: 10. Enumerare parteneri: Spital Județean de Urgență 

Tulcea, Spital Orășenesc Măcin, Cabinete medicale școlare, asociația MF, școala sanitara Sf. Luca 

Tulcea, CJT - Autoritati publice locale, Primaria Tulcea-DAPS, Inspectorat școlar-unități de învățământ, 

colegiul medicilor, colegiul farmaciștilor. 

Materiale IEC utilizate: 

 Pliant CANCER 2022_ 440 buc. 

 Poster CANCER 2022_ 160 buc. 

Buget estimat: din bugetul  PN V – 420 lei,   alte surse decât PN XII  - 0 lei.  
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LUNA NAȚIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL -

Consumul de băuturi alcoolice îți afectează sănătatea!Nu merită să riști! Informează-te! 

Scop: 

 Informarea populației generale adultădespre efectele consumului de alcool și a nivelului 

consumului personal, pentru a contribui la formarea unor valori și atitudini pozitive față de stilul de 

viață sănătos și la stimularea schimbărilor în comportamentul cu risc legat de consumul de alcool. 

Obiective:  

 creșterea nivelului de informare a populației generale asupra consecințelor medicale, sociale și 

psihologice ale consumului de alcool;  

 creșterea numărului de persoane evaluate pentru detectarea consumului riscant, nociv și extrem 

de nociv de alcool pe baza aplicării testului AUDIT al OMS;  

 furnizarea de servicii de tip intervenție scurtă / sfat minimal pentru persoanele cu consum   

riscant, consum nociv și îndrumarea către servicii de specialitate/medicul de familie a persoanelor cu 

consum extrem de nociv. 

Perioada derulării: iunie 2022 

Grupul țintă  – populația generală peste 18 ani 

Activități specifice:  

 Diseminare link - pentru autoevaluarea consumului de alcool cu ajutorul chestionarului KAP, la 

populația generală. 

 Postare tematică a comunicatului de presa si materialelor informative pe website-ul DSP Tulcea 

 Postarea virtuala în social media a materialelor informative specifice temei si a linkului pentru 

autoevaluarea consumului de alcool cu ajutorul chestionarului AUDIT la populația adultă; 

 Transmiterea prin poștă electronică, partenerilor campaniei, a solicitării de a participa la 

implementarea de intervenții de prevenție primară/testare AUDIT și a materialelor informative suport în 

activitățile campaniei . 

 Mese rotunde tematice (4) cu asistenții medicali com. și med. sanitari rromi în vederea derularii 

în comunitate a intervențiilor de prevenție primară/testare AUDIT.  

 Desfășurare activități informative, promovarea mesajelor campaniei, distribuire/afișare materiale 

informative în (2) unități sanitare cu paturi, (1) ambulatoriu de specialitate integrat, (2) cab. medicină de 

întreprindere și (2) CMI-MF. Întâlniri cu profesioniști din sănătate în vederea derularii activ. de testare 

AUDIT, aplicarea intervenției scurte. 



 137 

 Activități de evaluare a consumului de alcool prin testarea AUDIT de către personal sanitar din 

unități sanitare, as. med. comunitari și mediatori sanitari rromi  

 Aplicarea intervenției scurte la persoanele testate cu consum problematic de alcool (riscant și 

nociv); 

 Indrumarea persoanelor cu consum extrem de nociv la medicul de familie /serviciile medicale și 

psihologice specializate;  

 Activități informative tematice în (4) comune din județ, discuții cu cetățenii, promovarea 

mesajelor campaniei, distribuire pliante stradal, afișare postere tematice (aviziere, puncte de interes 

public etc).   

 Multiplicare, distribuire/ afișare materiale informative cu mesaje educative în acțiunile derulate. 

Locul derulării activităților: sediu DSP Tulcea, spitale (2), Ambulatoriu de specialitate integrat 

(1), Cab. med. de intreprindere (2) cabinete MF (2), comunitati locale (30), pagina fb, site oficial DSP 

Tulcea. Nr. beneficiari: 1748. Nr. parteneri: 10. Enumerare parteneri: Asociația MF Tulcea, 

OAMGMAMR Tulcea; UAT-AMC si MSR; DAPS Tulcea; SJU Tulcea, Ambulatoriu de specialitate 

integrat Tulcea, SO Macin, CPECA Tulcea. 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster _alcool_2022 - 150 buc. 

 Pliant_alcool_ 2022 - 400 buc. 

 Infografic_alcool_ 2022 – 12 buc. 

Buget estimat: din bugetul  PN V – 607,99 lei, alte surse decât PN XII  - 0 lei. 

 

CAMPANIA NAŢIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE ACTIVITĂȚII 
FIZICE, iulie 2022. 

Scop: 

 Informarea populației despre îmbunătățirea stării de sănătate a adulților și vârstnicilor cu boli 

cronice și dizabilități, prin adoptarea unui program regulat de activitate fizică, adecvat stării de sănătate.   

Obiective:  

 Creșterea numărului de persoane  din grupul țintă  informate despre: 

- efectele benefice ale activității fizice și a consecințelor inactivității fizice și sedentarismului 

asupra sănătății fizice și psihice; 

- nivelele minime de activitate fizică recomandate pentru adulții și vârstnicii cu boli cronice și 

dizabilități. 
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Perioada derulării:  

 iulie 2022  

Grupuri țintă 

 adulți și vârstnici cu boli cronice și dizabilități  

Activități specifice:  

 Afișarea materialelor IECîn unitățile medicale din județ: unități medicale cu paturi 

publice/private (3), ambulatorii și cabinete medicale de specialitate (2), centre de sănătate (2), inclusiv 

centrul de sănătate mintală Tulcea (1) 

 Difuzarea prin poșta electronică a pachetului informațional specific campaniei către partenerii 

județeni 

 Organizarea de intâlniri cu persoanele din grupul țintă și aparținătorilor acestora din (13) unitati 

medico-sociale  

 Organizarea de mese rotunde cu profesioniști din domeniul sănătății (asistenti comunitari si 

mediatori sanitari, asistenți sociali) 

 Postarea comunicatului de presa și a materialelor informative pe website-ul DSP Tulcea si 

pagina de Fb 

 Participarea la (1) eveniment recreaţional de exterior in Parcul Personalitatilor Tulcea cu 

persoane varstnice, (in zona cu aparate cardio si in zonele de recreere) 

 Diseminarea materialelor informaționale către grupul țintă prin activități stradale și transmierea 

verbală a mesajelor principale ale campaniei împreună cu AMC și MSR 

 Realizarea de activități IEC prin mijloace media (presă scrisă, presa online, radio local și 

regional on air și online) 

 Completare și diseminare chestionar KAP campanie activitatea fizică 2022. 

Locul derulării activităților: CR Tulcea, CSU Phoenix, CPV Vezina, CR Sf. Ecaterina, CRRN 

Babadag, CRRN Zebil – 2, CRRN Horia, CIA Babadag, CIA Lebada Tulcea, CIA Tichilesti, CSSPA Sf. 

Nectarie, CIA Dumbarava babadag, CSRNA Tulcea, Parc Piața Nouă, Parcul Pensionarilor, Piața Unirii, 

stradal, Clubul pensionarilor, săli de așteptare, aviziere, cabinete - SJU Tulcea, SO Macin, DAPS 

Tulcea, autoritati publice locale. Cabinete MF, site si pagina Fb DSP . 

Nr. beneficiari: 1200. Nr. parteneri: 10. Enumerare parteneri: clinica Routine Med, centru 

recuperare Ene Med, clinica recuperare Med Zaifu, SO Măcin, Primăria Tulcea, DGASPC Tulcea, 

Asociația MF Tulcea, Radio Delta, Revista „Seniorii Tulceni, autorități publice . 

Materiale IEC utilizate: 
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 Poster AF 2022 _ 120 buc. 

 Pliant AF 2022 _ 570 buc. 

Buget estimat: din bugetul PN XII. – 550 lei, alte surse decât PN XII. - 0 lei.  

 

CAMPANIA NATIONALA DE MEDIU, PROTECȚIA SOLARĂ - UN PAS IMPORTANT SPRE 

SĂNĂTATE!” cu tema: Efectele negative asupra sănătăţii din timpul expunerii neprotejate la radiaţiile 

ultraviolete. 

Scop: 

 Conștientizarea populației cu privire la necesitatea adoptării de comportamente protective pentru 

a preveni apariția cancerelor de piele, în mod special a melanomului malign, a afecţiunilor oculare şi a 

altor patologii secundare expunerii excesive la radiaţii ultraviolete. 

Obiectiv principal:  

 Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la riscul apariţiei afecţiunilor maligne la 

nivelul tegumentelor sau a altor afecţiuni datorate expunerii excesive la soare. 

Perioada derulării: august 2022 

Grupul țintă 1 – populația generală 

Activități specifice:  

 Sesiuni de informare tematice (3) la care au participat membri ANSR - filiala Tulcea, membrii 

Clubului Pensionarilor, salariați AJOFM Tulcea. 

 Întâlniri (4) cu partenerii campaniei, promovarea campaniei, facilitarea transmiterii prin poștă 

electronică a materialelor informative tematice către membrii Asociației Fermierilor (178), 

reprezentanților din unitățile de învățământ (146), medicilor de familie (92), as. med. comunitari și 

mediatori sanitari rromi (80), membrilor Colegiului Farmaciștilor - filiala Tulcea (32). 

 Mese rotunde (2) cu participarea reprezentanților DAS Măcin, DAPS Tulcea și a personalului 

medical implicat în acțiunile de promovare a comportamentelor de protecție solară și a recomandărilor 

privind examinările profilactice a tegumentelor pentru depistarea cancerelor. 

 Deplasare în teritoriu, întâlniri cu reprezentanți din UAT-uri (7), discuții cu as. medicali 

comunitari și mediatorii sanitari romi, colaborarea în acțiunile de informare a populației (afișare postere, 

distribuire pliante, recomandări privind aplicarea măsurilor de protecție solară etc) . 

 Punerea la dispoziţie de materiale IEC în (15) cab. medicină de familie, Ambulatoriul de 

specialitate SJUTulcea, discuții tematice cu personalul medico-sanitar în vederea implicării în 

transmiterea mesajelor campaniei beneficiarilor din grupul țintă. 

 Desfășurare activitate informativă, Pupitru tematic la Biblioteca Județeană Panait Cerna. 
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 Activități informative stradale (2) desfășurate în oraș Tulcea (zona parc Victoria – Lac Ciuperca 

- Orașelul Copiilor) și com. Sf. Gheorghe (zona centrală, plajă, camping Dolphin, în perioada derulării 

festivalului,,Anonimul’’)- discuții cu localnicii/turiștii, diseminare recomandări privind măsurile de 

protecție solară. 

 Promovarea campaniei în mass media - prin postul local Radio CIVIC Sfântu Gheorghe – 

emisiunea ,,Pilula de Sănătate’’. 

 Diseminare link - chestionar KAP _ Campanie Protecția solară, adresat populației generale. 

 Postarea comunicatului de presă și a materialelor informative pe website-ul DSP Tulcea. 

 Distribuire infografic și materiale informative în social media -pagina de facebook a Promovării 

Sănătății Tulcea. 

 Tipărirea/ multiplicarea și diseminarea materialelor IEC în cadrul sesiunilor de informare, a 

meselor rotunde, a întâlnirilor cu profesioniști din sănătate, a activităților informative stradale etc. Locul 

derulării activităților: Clubul Pensionarilor Tulcea, ANSR - filiala Tulcea, AJOFM Tulcea, DAS 

Măcin, DAPS Tulcea, puncte stradaleîn localitățile: Tulcea (piețe agroalimentare (4), avizier Stație 

CFR); Măcin (aviziere centru oraș (2), primărie, piața agroalimentară); Babadag (Autogară, piață, parc, 

aviziere primărie, magazine alimentare (2); Sulina: Ponton Navrom, ASPL - stații transport public (4), 

piață, aviziere strada principală (2), primărie, Tabăra ,,Briza Mării; Mila 23: Camin Cultural, Ponton 

Navrom, magazin alimentar; Jurilovca (Sat de vacanță Gura Portiței: piscină, intrare restaurant, recepție 

spații cazare, punct de prim ajutor caniculă); Sf. Gheorghe (miniport, aviziere (2), brutărie, mijloace 

transport plajă, magazine alimentare (2), punct de prim ajutor caniculă, punct informare turistica 

ARBDD); Crișan (avizier primărie, debarcader, magazine alimentare); Carcaliu (magazine alimentare 

(2), stație transport public, avizier primărie, biserică); M. Kogalniceanu (aviziere strada principală (2), 

primărie, magazine alimentare (2); Biblioteca Județeană Panait Cerna, pagina fb, website DSP Tulcea, 

Radio CIVIC Sfântu Gheorghe. 

Nr. beneficiari: 2575. Nr. parteneri: 10. Enumerare parteneri: DAPS Tulcea, DAS Macin, 

Biblioteca Județeană Panait Cerna, Asociația MF; Inspectoratul Școlar Județean; Asociația Pensionarilor 

Tulcea; Asociația ANSR-filiala Tulcea, UAT-uri-AMC si MSR; Asociația Fermierilor; Colegiul 

Farmaciștilor - filiala Tulcea. 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster_Cancer – 70 (48 A3+22A4) buc.  

 Poster _Autoexaminarea – 66 (8A3+58 A4) buc. 

 Poster_Protecție ochi copii –58 (8 A3+50 A4) buc.  

 Poster_Protecția solară – 48buc (18 A3+30 A4) buc.  
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 Pliant -  388 buc. 

 Infografic –  5buc. 

Grupul țintă 2 – părinți și grupuri cu risc crescut: copiii. 

 Sesiuni de informare tematice (2) la care au participat lucrătoarele din industria textilă - mame 

(SC Confecția SA, SC Sewing Stitch SRL). 

 Întâlniri cu personalul medico-sanitar din (7) cabinete medicale școlare, discuții în vederea 

transmiterii mesajelor campaniei, specifice, grupului tintă. 

 Diseminare materiale IEC în cadrul sesiunilor de informare tematice, a întâlnirilor cu 

profesioniștii din sănătate. 

Locul derulării activităților: SC Confecția SA, SC Sewing Stitch SRL, Cab. med. școlare (7). 

Nr. beneficiari: 370. Nr. parteneri: 3. Enumerare parteneri: DAPS Tulcea, SC Confecția SA, 

SC Sewing Stitch SRL. 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster_Cancer – 12 (2A3+10A4)  buc.  

 Poster _Autoexaminarea – 12 (2A3+10A4)   buc. 

 Poster_Protecție ochi copii - 12 (2A3+10A4)  buc.  

 Poster_Protecția solară – 12(2A3+10A4)  buc.  

 Pliant -  100 buc. 

 Infografic –  1buc. 

Buget estimat: din bugetul  PN XII –553 lei,   alte surse decât PNXII- 0 lei.  

 

SIGURANȚA PACIENTULUI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII VEDERII, septembrie 2022 

Scop: 

  Informarea și conștientizarea populației asupra problemelor de sănătate a vederii și modalităților 

de prevenire a acestora!  

Obiective:  

 Creșterea nivelului de informare și conștientizarea populației despre:  

- Afecțiunile oculare 

- Importanţa cunoaşterii factorilor de risc comportamentali care pot favoriza apariţia 

tulburărilor oftalmologice  

- Comportamentele protective pentru sănătatea vederii și  importanțaefectuării la timp a 

examenelor de screening pentru detectarea afecțiunilor oftalmologice și a examenelor oftalmologice. 
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Perioada derulării: septembrie 2022 

Grup țintă: 

 populația generală 

Activități specifice:  

 Afișarea materialelor IECîn unitățile medicale din județ: în spaţiile de aşteptare din cadrul 

unităților medicale cu paturi, ambulatorii de specialitate, cabinete MF și amplasarea de standuri tematice  

 Difuzarea prin poșta electronică a pachetului informațional specific campaniei 

 Organizarea de seminarii în şcoli şi universităţi  

 Acordarea a (53) de consultatii oftalmologice gratuite la elevi de clasele a II-a pana la a IV-a, în 

cadrul unui liceu din municipiul Tulcea, depistarea tulburărilor de vedere (vicii de refracție) la 15 copii, 

care au fost redirectionați către cabinete de specialitate 

 Postarea comunicatului de presa și a materialelor informative pe website-ul DSP Tulcea și 

pagina de Fb 

 Intervenţii media regionale și locale (radio on air și online, pagina web)  

 Completare și diseminare chestionar KAP campanie Siguranța pacientului în domeniul sănătății 

vederii 2022, emis de INSP 

 Amplasarea unui cort în Piața Sf. Gheorghe din Tulcea și la Clubul Pensionarilor, cu ocazia Zilei 

Internaționale a Vârstnicului, prin pentru distribuirea materialelor informative, măsurare TA, glicemie; 

se vor acorda  consultații gratuite pentru prescripție de ochelari si rame gratuite (50 buc), persoanelor 

vârstnice de peste 60 de ani, la sediul Colegiului Medicilor Tulcea. 

Locul derulării activităților: standuri tematice în unități sanitare cu paturi, aviziere, site-ul DSP, 

pagina fb a promovării sănătății, email, spaţiile de aşteptare, cabinete MF, unități spitalicești-2, clinici 

private-1, licee-11, școală sanitară, cabinete medicale școlare – 10, stradal, cort ISU în piața Sf. 

Gheorghe Tulcea, colegiul medicilor, on-air și on-line radio regional și radio civic local Sf. Gheorghe. 

Nr. beneficiari: 2034. Nr. parteneri: 6. Enumerare parteneri: asociația MF, DAPS Tulcea, 

autoritati publice locale, inspectorat școlar județean - unități de învățământ, colegiul medicilor, ISU 

Tulcea. 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster SP 2022 _ 70 buc. 

 Pliant SP 2022 _ 500 buc. 

Buget estimat: din bugetul  PN XII – 450 lei,   alte surse decât PN XII  - 0 lei.  
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NUTRIȚIE/ALIMENTAȚIE, 16 octombrie 2022 - ZIUA NAȚIONALĂ A 

ALIMENTAȚIEI ȘI A COMBATERII RISIPEI ALIMENTARE 

Scop: 

 Informarea populației cu privire la beneficiile unei alimentații echilibrate și a consumului de 

cereale integrale. 

Obiective:  

• Informarea populației cu privire la o alimentație sănătoasă și a beneficiilor consumului de 

cereale integrale; 

• Conștientizarea populației în privința riscurilor unei alimentații nesănătoase. 

• Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin reducerea îmbolnăvirilor cauzate de regimul 

alimentar necorespunzător, respectiv a bolilor cardiovasculare, obezității diabetului zaharat și 

cancerului. 

Perioada derulării:  

 octombrie 2022  

Grupuri țintă - populaţia generală; 

Activități derulate:  

 Diseminarea chestionar KAP aferent campaniei privind Nutriția/Alimentația. 

 Planificarea campaniei, a activităților ce urmează a fi derulate și multiplicare materiale 

informative (pachet suport Campamie alimentatie/nutritie 2022); 

 Desfășurare activitate informativă în Parcul Sf. Gheorghe Tulcea (amplasare cort), cu ocazia 

celebrării Zilei Internaționale a Vârstnicului, unde au fost diseminate informații și mat. informative 

privind beneficiile alimentației sănătoase și a consumului de cereale integrale (măsurarea TA, testare 

glicemie). 

 Transmiterea prin poștă electronică a materialelor informative despre campanie către unitățile 

sanitare din județ (spitale, centre medicale, cab. MF, cab. scolare, etc.), partenerilor campaniei. 

 Acțiuni informative (3) în loc. Gorgova, Mila 23, Crișan, discuții cu cetățenii privind alimentația 

sănătoasă, afisaje/distribuire pliante stradal. 

 Întâlniri cu personalul medico-sanitar din (25) Cab. MF, discuții tematice în vederea diseminarii 

mesajelor campaniei cu privire la beneficiile unei alimentații echilibrate și a consumului de cereale 

integrale în rândul pacienților; 
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 Mese rotunde cu personalul medico-sanitar din cab. medicale școlare partenere, prezentarea 

campaniei, discuții tematice, instruiri, în vederea derulării activ. de tip IEC în școli pentru celebrarea 

Zilei Naționale a Alimentației și a Combaterii Risipei alimentare - 16 octombrie 2022; 

 Acțiuni de informare în (20) unități de învățământ din localitatile: Tulcea, Babadag, Măcin, 

Sulina, Mahmudia, Ciucurova și M.Kogalniceanu, afișare mat. informative în școli (hol acces/aviziere). 

 Organizare acțiuni recreaţionale (2) de exterior(cu elevi clasa a VII - gimnastică aerobă  - Sc. G. 

nr. 8 si elevi clasele V-VIII Sc. G. Sf. Gheorghe – exerciții fizice, dans modern), derulate în urma 

prezentării campaniei și transmiterii mesajelor principale tematice la clasă. 

 Distribuire infografic și materiale informative în social media. 

 Intervenții tematice mass media - Radio Delta și Radio Civic Sf. Gheorghe. 

 Postarea pe site-ul DSP Tulcea a comunicatului de presă și a materialelor IEC. 

Locul derulării activităților: Parcul SF. Gheorghe Tulcea; CMI-MF (25); stradal localitatile - 

Gorgova, Crisan, Mila 23; unități de învățămant –oraș Tulcea (C. Dobrogean Spiru Haret, L T. Ion 

Creanga, L.Teh. Agricol, L.Teh. Brad Segal, Sc. G. Ion L. Caragiale, C. Ec. Delta Dunarii, L. Teh. 

Henri Coanda, Sc G. C-tin Gavenea, L. Teh. Anghel Saligny, Sc. G. nr. 8, 12); orașBabadag (L. 

Dimitrie Cantemir, Sc. Gen. nr. 1, 2); Sulina (L. Brad Segal); Mahmudia (L. Teh. Vasile Bacalu); oraș 

Macin (Sc G. Gheorghe Banea, L. T.Ghe. Munteanu Murgoci), Sc. G. Ciucurova, Sc. G. M. 

Kogalniceanu, Sc. G. Sf. Gheorghe; DSPJ Tulcea; Nr. beneficiari: 3438. Nr. parteneri: 7. Enumerare 

parteneri Colegiul Medicilor; DAPS Tulcea; Inspectoratul Școlar Județean Tulcea; Primaria Tulcea; 

Asociația MF Tulcea; Directia Județeană de Sport și Tineret, UAT- as. med. școlari . 

Materiale IEC utilizate: 

 Infografic – 2 buc. 

 Poster_ cereale integrale –  150 buc.  

 Pliant _nutriție- 450 buc. 

Buget estimat: din bugetul PN XII – 550 lei, alte surse decât PN XII - 0 lei.  

 

ŢIGĂRILE OTRAVESC OAMENII SI PLANETA!,  noiembrie 2022; 17 noiembrie 2022 – 

ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN 

Scop: 

 Informarea populaţiei despre impactul nociv al tutunului asupra sănătăţii oamenilor şi mediului 

înconjurător, în vederea creşterii motivaţiei de a renunţa la consumul oricărui produs care conţine tutun.  
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Obiective:  

 Creşterea numărului de persoane informate cu privire laimpactul nociv al întregului ciclu de 

viaţă a tutunului, de la cultivare, producție, transport şi utilizare la eliminarea deşeurilor rezultate, 

asupra sănătăţii oamenilor şi mediului înconjurător. 

 Creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei cu privire la riscurile pentru sănătate 

şi mediu a consumului de tutun sub orice formă (pentru fumat, tutun fără fum și produse cu tutun 

încălzit)  

 Creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei cu privire la prezenţa riscului 

expunerii altor persoane (expunere pasivă) la inhalarea fumului sau vaporilor de tutun şi/sau a altor 

compuși nocivi.  

 Creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei cu privire la riscurile pentru sănătate 

şi mediu a întregului proces de producere a tutunului.  

 Creşterea motivaţiei persoanelor care consumă tutun sub orice formă de a renunţa să le mai 

consume.  

Perioada derulării:  

 noiembrie 2022  

Grupuri țintă: populaţia generală (inclusiv copiii şi adolescenţii) 

Activități specifice:  

 Susținerea de lecții tematice și activităţi educative pentru elevi, cu tema «Țigările otrăvesc 

oamenii și planeta!» 

 Discuții tematice și instruiri, pentru profesioniști din domeniul sănătății cu privire la campania 

ZNT 

 Distribuirea și afișarea materialelor IECîn unitățile medicale cu paturi: în spaţiile de aşteptare 

din cadrul unor sectii și în ambulatorii de specialitate 

 Difuzarea de informaţii referitoare la tema campaniei, pe website-ul instituţiei sau pe paginile 

de social media (pagina de facebook) 

 Organizarea de 5 puncte informative (pupitre) cu materialele tematice campaniei ZNT, pe 

holurile de acces din cadrul DSP Tulcea 

 Intervenţii media locală (radio online și on-air) 

 Completare și diseminare chestionar KAP campanie ZNT 

 Prelegeri tematice (9) susținute de personalul DSP pentru elevi din clasele VI-XII și studenții 

școlii sanitare din anii 2 și 3 
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 Difuzarea prin poșta electronică a pachetului informațional specific campaniei. 

Locul derulării activităților: holuri de acces, săli de așteptare,aviziere, cabinete medicale și 

ambulatorii integrate ale SJU Tulcea, SO Macin, DAPS Tulcea, DGASPC-centre plasament copii si 

adulți, CPV Vezina (clubul pensionarilor), săli de așteptare,autoritati publice locale, sali de așteptare 

cabinete MF, site si pagina Fb DSP, aviziere unități de învățământ gimnazial și liceal, școala sanitară 

postliceală, cabinete medicale școlare, săli de festivități, pupitre etc., avizier și pupitre informative la 

sediul DSP, online și on air - radiouri regional și local, avizierele fabricilor de confecții textile 

GRECALE si EMMENI din com. Greci și oraș Măcin. Nr. beneficiari: 2217. Nr. parteneri: 12. 

Enumerare parteneri: SJU Tulcea, SO Măcin, Primăria Tulcea, DGASPC Tulcea, Asociația MF 

Tulcea, Radio Delta, CPECA, Inspectoratul Scolar Judetean, cabinet medicina de intreprindere (fabrici 

de confectii textile GRECALE si EMMENI), Scoala Sanitara Postliceala Sf. Luca Tulcea, colegiul 

medicilor, OAMGMAMR Filiala Tulcea. 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster ZNT 2022 _ 655 buc. 

 Pliant ZNT 2022 _ 72 buc. 

Buget estimat: din bugetul PN XII – 560 lei, alte surse decât PN XII - 0 lei.  

 

 

LUNA NAȚIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE BOLILE TRANSMISIBILE: HIV/SIDA, 

Tuberculoză, Hepatită. 
 

Scop: informare despre importanța acestor BT 

• pentru a garanta că fiecare persoană este informată despre impactul acestor boli transmisible 

asupra persoanei și societății  

• conștientizarea riscurilor de infectare  

• pentru a accelera măsurile de prevenire și control necesare stopării globale a fenomenului.   

• promovarea testării pentru depistarea HIV și HV. 

Obiective:  

 Conștientizarea populației privind importanța acestor BT, a riscurilor de infectare și impactul pe 

care il au asupra persoanei și societății; 

 Creșterea nivelului de informare a populației privind modalitățile de prevenire a BT;  

 Reducerea numarului de îmbolnăviri cu HIV, Tuberculoză, Hepatită; 

 Creșterea numărului de persoane care solicită efectuarea unui test pentru depistarea HIV și HV. 
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Perioada derulării:  

 decembrie 2022  

Grupurile țintă:  

 populația generală – părinți 

 profesioniști din sistemul sanitar și din educație 

 factori de decizie politică; presă. 

Activități derulate: 

 Diseminarea chestionar KAP aferent campaniei privind bolile transmisibile (e mail, facebook); 

 Planificarea campaniei, alegere parteneri, multiplicare materiale informative; 

 Postarea pe site-ul DSP Tulcea a comunicatului de presă și a materialelor IEC; 

 Instruirea personalului medico-sanitar (16) din cab. medicale școlare pe tema << Stop HIV, 

Tuberculoză, Hepatită>> prezentarea campaniei, discuții tematice în vederea derulării activ. de tip IEC 

beneficiarilor din grupurile tintă; 

 Acțiuni de IEC derulate în colaborare cu personalul medico-sanitar din cab. medicale școlare 

scoli, licee - discutii individuale si de grup cu profesioniștii din educație, părinți, afișare materiale 

informative la loc vizibil (cancelarie, cab. medical, hol acces cadre didactice ); 

 Transmiterea prin poștă electronică a materialelor informative, către unitățile sanitare din județ 

(spitale, centre medicale, cab. MF, etc),as. med. comunitari, reprezentanțilorunităților administrativ 

teritorialeși partenerilor campaniei; 

 Sesiuni de informare derulate în (4) unități de învățământ cu participarea personalului 

didactic/profesorilor diriginți;  

 Întâlniri cu profesionistii din sistemul sanitar (cab. medicină de familie (20), spitale(2), centre 

medicale (2) - promovarea mesajelor campaniei, discutii tematice, distribuire/afișare materiale 

informative în sălile de așteptare, holuri acces pacienți etc; 

 Intervenție tematică mass media online - Radio Delta; 

 Distribuire infografic și materiale informative tematice în social media(pagina de facebook). 

Locul derulării activităților: SJU Tulcea, Ambulatoriul de specialitate, UPU (spatii asteptare); 

SO. Macin; cab. med. de familie (20) - sali de asteptare; unitati de invatamant (24) – cancelarie, cab. 

med. scolare, aviziere, hol acces ); site si pagina Fb DSP; Radio Delta. Nr. beneficiari: 1650 (din 

carepopulația generală – părinți - 1100; profesioniști din sistemul sanitar și din educație - 490; 

reprezentanti ai unitatilor administrativ teritoriale, presa – 60). Nr. parteneri: 6. Enumerare parteneri: 
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SJU Tulcea; SO Macin, DAPS Tulcea –personal medico- sanitar cab medicale scolare, Asociația MF 

Tulcea; Colegiul medicilor; Inspectoratul Școlar Județean. 

Materiale IEC utilizate: 

 Infografic –4 buc. 

 Poster_ HIV –  120buc.  

 Pliante BT – 266 buc. 

 Pliante_Meningita meningococică: 204 buc. 

 Pliante Virusul Sincițial respirator 204buc. 

Buget estimat: din bugetul PN XII –572, 01lei, alte surse decât PN XII - 0 lei.  

 

1.2. Organizarea şi desfăşurarea intervențiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate 

specifice locale: 

Interventia nr. 1: 

CANICULA - Recomandări privind protecția populației 

Scop: 

 Conștientizarea populației cu privire la necesitatea repectării recomadărilor specialiștilor cu 

scopul prevenirii efectelor caniculei 

Obiective:  

 Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la evitarea efectelor produse de caniculă. 

Perioada derulării: 

 iulie-august 2022 

Grup țintă 

 populația generală 

Activități specifice:  

 Distribuirea directă către populație și afișarea în loc vizibil a materialului informativ in zone 

curent frecventate (Parc si piata Sf. Gheorghe Tulcea, Parc si lac Ciuperca, parc Personalități, Piața 

Unirii, stradal, faleza Dunării etc) 

 Discuții cu grupul țintă privind mesajele campaniei 

 Distribuire material pe site-ul DSP și pagina de Fb a promovării sănătății. 

Locul derulării activității: Parc și piața Sf. Gheorghe Tulcea, Parc și lac Ciuperca, parc 

Personalități, Piața Unirii, stradal, faleza Dunării, debarcadere, gări: fluvială, feroviară, și auto etc. 
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Nr. beneficiari: 2000. Nr. parteneri: 3. Enumerare parteneri: Primaria Municipiului Tulcea, 

asociația MF, autorități publice locale (CJT). 

Material informativ folosit: 

 12 Postere MS privind CANICULA (A4) _ 400 buc. 

 Recomandări MS prevenirea efectelor CANICULEI _ 100 buc. 

Buget estimat: din bugetul  PN XII – 185,06 lei, alte surse decât PN XII  - 0 lei. 

 

1.3. Organizarea şi desfăşurarea de intervenţii IEC pentru activitate fizică si nutriție: 
1.3.1. Adoptarea unui comportament sanogen în ceea ce priveşte nutriţia şi activitatea fizică 

în rândul copiilor şi adolescenţilor si populatiei varstnice; 
Activitatea 1. 

Intervenții bazate pe ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică în 

grădinițe și școli 

 Tema intervenției: Alimentație sănătoasă. Piramida alimentelor. 

Număr de școli în care se utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate 

fizică: 17 . Nr de grădinițe în care se utilizează ghidul de intervenție: 10 . Nr. total beneficiari intervenții 

IEC în școală: 1596 . 
 

Tema intervenției:Alimentație sănătoasă, corp sănătos. 

Număr de școli în care se utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate 

fizică: 14. Nr de grădinițe în care se utilizează ghidul de intervenție: 8. Nr. total beneficiari intervenții 

IEC în școală: 1589 . 
 

 Tema intervenției: Nutriția sănătoasă. 

Număr de școli în care se utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate 

fizică: 18. Nr de grădinițe în care se utilizează ghidul de intervenție: 4. Nr. total beneficiari intervenții 

IEC în școală: 240 . 
 

 Tema intervenției: Activitate fizica, alimentație sănătoasă, corp sănătos. 

Număr de școli în care se utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate 

fizică:  12. Nr de grădinițe în care se utilizează ghidul de intervenție:  10. Nr. total beneficiari intervenții 

IEC în școală 1931. 
 

Activitatea 2. 

Intervenții în comunitate 
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Tema intervenției:  Mișcare fizică și alimentație sănătoasă. 

Parteneri/Instituţii implicate autoritati publice locale - UAT judet. Locul derularii acţiunii/activității 

(scoli, gradinite) – 51. Data/perioada desfăşurării acţiunii/activității: aprilie – iunie, octombrie-

decembrie. Număr de comunități în care se implementează intervenții pentru activitate fizică de către 

asistenții medicali comunități: - . Nr. total activitați alimentație sănătoasă și activitate fizică desfășurate: 

90 (nr. beneficiari – 2514). Număr de beneficiari de intervenții pt. activitate fizică în comunitate:-. 

 
 

1.4. Organizarea și desfășurarea de intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și 
grupuri vulnerabile: 
 

Intervenția IEC: Tema: Prevenirea bolilor CV. Recomandari pentru un stil de viată sănătos. 

Nr. AMC care au furnizat intervenții IEC în comunități vulnerabile: 68 . Nr. MS implicați: 11 . Nr. 

comunități în care se implementează intervenția IEC dintre care:  

Nr. intervenții în comunitate: - Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: - 

Nr. intervenții la nivel individual/familial:  920 . Nr. beneficiari: 4 600. 

 

1.5. Organizarea şi desfăşurarea de intervenţii de prevenţie primară pentru reducerea consumului 

dăunător de alcool:   
 

1.5.1 Implementarea de interventii IEC specifice și organizarea « Saptamanii AUDIT » pentru 

detecţia precoce a consumului problematic de alcool, intervenţii scurte pentru populaţia generală 
sau persoanele la risc către tratament specializat pentru cei cu probleme severe. 
 

Intervenția IEC în comunitate: 1. Nr. AMC implicate: 38.  Nr. MS implicați: 3. Nr. beneficiari 

intervenții evaluare Audit: 1182. Nr. beneficiari intervenții scurte: 499. 

Intervenția IEC în unități sanitare partenere:  
Nr. de unități sanitare în care s-a făcut evaluarea în Săptămâna Audit: 3 . Intervenții evaluare Audit: 98. 

Nr. beneficiari intervenții scurte: 31 . 

 

2. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale: 
2.1. Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor  
 

2.1.1. Activităţi:  
1. Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar (6-10 ani) conform metodologiei OMS 

prin participarea la proiectul "European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)"; 
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Activități desfășurate: 0. Nr. unități: 0. Nr copii investigați: 0; Nr. chestionare aplicate: 0.  

2. Evaluarea comportamentelor legate de fumat la populaţia şcolară conform metodologiei 

GYTS - Global Youth Tobacco Survey; 
 

Activități desfășurate:  0. Nr. unități:  0. Nr. copii investigați: 0.  Nr. chestionare aplicate:  0.  

 

3. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătatepe baza examenelor medicale de 

bilanţ la copiii şi tinerii din colectivităţile şcolare din mediul urban şi rural; 
 

Activități desfășurate: 1. Personal medical implicat din care: nr. asistente medicale: 41. Nr. medici 

școlari:  8. Nr. total copii examinați prin personalul medical din cabinetele medicale școlare: 4772. nr. 

copii examinați de medicul de familie:  0. 

 

4.  Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri; 
 

Activități desfășurate: 1. Personal medical implicat din care: nr. asistente medicale: 41. Nr. medici 

școlari: 8. Nr. total copii examinați prin personalul medical din cabinetele medicale școlare: 4772. Nr. 

copii examinați de medicul de familie: 0.  

 

5. Supravegherea starii de snatate a copiilor şi  adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea 

triajului epidemiologic după vacanţe; 
 

Activitati desfasurate:  4. Personal medical implicat din care: nr. asistente medicale din cabinet scolar:  

40 .Nr. medici scolari:  9. Nr. total copii înscriși: 26 150  din care urban 15 817 rural 10 333. Nr. copii 

examinati  prin personalul medical din cabinetele medicale scolare: 15 519. Nr. copii examinati de 

medicul de familie: 10 159. 

 

6. Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de 

comportamentele cu risc (YRBSS- CDC); 
 

Activități desfășurate: 1. Nr. unități: 3. Nr. copii investigați: 142.  Nr. chestionare aplicate: 142. 

 

7. Utilizarea modelului ecologic pentru intervenţiile de prevenire a violenţei la elevi; 
 

Activități desfășurate:  0. Nr. unități:  0. Nr. copii investigați: 0. Nr. chestionare aplicate:  0. 

 

8. Evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţi şcolare; 
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Activități desfășurate: 0. Nr. unități:  0. Nr. copii investigați: 0. Nr. chestionare aplicate: 0.  

 

2.1.1.9   Supravegherea condiţiilor igienico sanitare în colectivităţile de copii şi tineri; 
 

Activități desfășurate: 0. Nr. unități  investigate:  0. 

 

2.1.1.10.  Evaluarea stării de bine a copilului în şcoală; 
 

Activități desfășurate: 1. Nr. unități:  3. Nr. copii investigați:  142; Nr. chestionare aplicate: 142.  

 

2.1.1.11.  Impactul stresului asupra stării de sănătate a adolescenţilor;   
 

Activități desfășurate:  0. Nr. unități: 0. Nr. copii investigați:  0; Nr. chestionare aplicate: 0.  

 

2.1.1.12 realizarea de studii şi cercetări privind determinanţii sănătăţii.  
 

Studii si cercetari ale CRSP... in care DSP a participat (ex proiecte norvegiene, alte proiecte): 0. 

 

2.1.1.13 Supravegherea stării de sănătate orală a copiilor în școli 
 

Nr. școli: 10. Nr. Copii investigați: 90. 

 

 

 

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGAŢIE ȊN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

TULCEA 

 

Activitatea Laboratorului de Diagnostic și Investigare ȋn Sănătate Publică se desfășoară într-o 

singură locaţie, în cadrul incintei DSPJ Tulcea.  

Laboratorul prezintă 2 compartimente: 

 Compartiment chimie: 

 Chimie  

 Toxicologie. 

 Compartiment microbiologie. 

 Microbiologia este subcompartimentată ȋn: 

 Microbiologie epidemiologică 
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 Microbiologia apei şi alimentului  

 Serologie. 

 Biologie moleculară 

Personalul laboratorului este alcătuit din: 

-1 medic primar microbiolog, 

-1 medic specialist in medicina de laborator, 

-2 biologi principali 

-1 chimist principal şi 1 chimist,  

-10 asistenți de laborator.  

Datorită creșterii atributiilor profesionale și a depaşirii orelor suplimentare, au fost angajați, 2 noi 

asistenți. 

Atribuții specifice ale laboratorului sunt, conform ROF: 

 participă la efectuarea investigaţiei epidemiologice prin recoltarea şi prelucrarea de probe 

bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice şi parazitologice, pentru supravegherea şi controlul 

bolilor transmisibile, în conformitate cu metodologiile legale în vigoare; 

 asigură diagnosticul etiologic pentru bolile infecţioase identificate în cadrul programului 

naţional de supraveghere epidemiologică dacă prestaţia nu poate fi asigurată prin unitatea de îngrijire a 

cazului, sau este solicitat în acest sens; 

 asigură diagnosticul microbiologic pentru solicitările serviciului de supraveghere a bolilor 

transmisibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boală transmisibilă sau investigaţii în cadrul 

programelor de sănătate; 

 monitorizează şi transmite evaluări privind circulaţia unor microorganisme cuprinse în 

metodologiile de supraveghere epidemiologică şi situaţia antibioticorezistenţei microorganismelor la 

populaţia investigată în unităţile sanitare din teritoriu; 

 asigură transmiterea probelor biologice la structurile regionale/naţionale în vederea 

caracterizării circulaţiei germenilor pe teritoriul naţional, în conformitate cu reglementările 

metodologice ale Institutului Naţional de Sănătate Publică; 

 efectuează analize microbiologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, cu 

aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate publică; 

 efectuează analize microbiologice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu, 

prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate, la solicitarea serviciului de evaluare a factorilor 

de risc din mediu conform metodologiei reglementate; 
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 asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării/reacreditării laboratorului; 

 efectuează analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe; 

 execută alte activităţi specifice, conform competenţelor. 

Ȋn ceea ce privește Compartimentul de Chimie- Laboratorul de toxicologie este abilitat de către 

MS, dar nu este acreditat RENAR. 

Ȋn compartimentul de Chimie se efectuează: 

- analize fizico-chimice şi toxicologice din probe de apă, aer, alimente etc, pentru evaluarea 

obiectivă a conformităţii produselor şi a riscurilor pentru sănătate;  

- analize fizico-chimice şi toxicologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, cu 

aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate publică;  

-  analize fizico-chimice şi toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;  

- personalul intervine şi participă la orice acţiune declarată de urgenţă prin evenimente neaşteptate 

de către directorul adjunct de sănătate publică;  

-au si  alte atribuţii specifice, stabilite sau solicitate în cadrul competenţei. 

Analizele de laborator efectuate în anul 2022 pentru diagnosticarea bolilor transmisibile și 

efectuarea supravegherii microbiologice, de chimie sanitară și de toxicologie sunt indicate în tabelele 

următoare:  

Secţia de Microbiologie epidemiologică: 
Nr. 

crt. 

SECTOR PROBE ANALIZATE TOTAL POZITIVI 

1 Microbiologie            STERILITĂŢI  140 11 

2 Microbiologie TESTE DE SANITAŢIE SPITALICEŞTI 237 12 

3 Microbiologie EXSUDAT FARINGIAN 286 106 

4 Microbiologie EXSUDAT NAZAL 116 29 

5 Microbiologie COPROCULTURĂ 214 5 

6 Microbiologie UROCULTURĂ 125 32 

7 Microbiologie SECREŢII 137 70 

8 Microbiologie EX.COPROPARAZITOLOGICE 461 94 

9 Microbiologie EXAMENE MICOTICE 57 22 

10 Microbiologie ANTIBIOGRAME 221  

11 Microbiologie SEROLOGIE BACTERIANĂ 323 98 

12 Microbiologie AEROMICROFLORĂ 267  

13 Virusologie SEROLOGIE VIRALĂ 1094 55 

 TOTAL  3678 534 
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Ȋn anul 2022 au continuat, ȋn Laboratorul de biologie moleculară, testările pentru depistarea Covid 

19 pentru depistarea cazurilor noi de SARS Cov2. 

Au fost astfel realizate 1277 teste RT-PCR. Din aceste probe 118 au fost pozitive. Din testele 

rapide (242) au fost evidenţiaţi 8 pozitivi. 

Ȋn vederea  depistării tulpinilor agresive, dar şi pentru a se putea descifra genomul viral, au fost 

trimise la secvenţiere un număr de 45 de probe de SARS Cov2. la “Institutul de Virusologie  St Nicolau” 

şi la “Institutul Naţional de Boli Infecţioase M. Balş”. 

 

Paleta de microorganisme care a fost manipulată pentru trimitere, la INCDMM Cantacuzino 

pentru stabilirea unui diagnostic corect a fost imbogaţită de germeni precum: Rickettsia, Leptospira, 

Coxiella, Echinococcus. 

 Tot la I Cantacuzino au fost trimise, spre confirmare cele 4 suspiciuni noi de HIV 

 

Secţia de Microbiologia apei şi alimentului: 

Nr. crt. SECTOR PROBE ANALIZATE TOTAL POZITIVI 

1 Microbiologie APE  3060 801 

2 Microbiologie ALIMENTE  9 0 

5 Microbiologie TESTE DE SANITAŢIE ALIMENTARE 38 6 

 

Colaborarea dintre Compartimentul de Igiena apei şi LDISP nu s-a rezumat doar la analizarea apei 

potabile, ci au fost controlate şi apele de ȋmbăiere, fântânile, etc. 

Compartimentul Chimie: 

Nr. crt. SECTOR PROBE ANALIZATE TOTAL 
NECORESPUNZA 

TOARE 

1 Chimie APE  2890 1508 

2 Chimie AER 12 0 

3 Chimie ALIMENTE 47 10 

4 Chimie TOXICOLOGIE 103 45 

 Chimia apelor:  

 Ape potabile: 

 nr.probe – 2642 din care 1774 necorespunzătoare 

 nr.analize–11350 din care 3805 necorespunzătoare 
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 Alte ape (ape îmbăiere, apă distilată sterilă și piscine): 

 nr. probe – 198  din care 30 necorespunzătoare 

 nr. analize – 505 din care 41 necorespunzătoare 

                                Total probe ape :  2840 

                                Total analize : 11855 

 

 Chimia alimentului:  

paine și produse de panificație : 

 nr. probe - 1 corespunzătoare 

 nr. analize – 6 corespunzătoare  

- sare ioadată 

 nr. probe - 40  din care 6 necorespunzătoare 

 nr. analize – 80 din care 12 necorespunzătoare 

- cereale  - nitrați 

 nr.probe 1 corespunzătoare 

 nr.analize 1 corespunzătoare 

 

 Chimia aerului:  

 nr. probe – 12 corespunzătoare 

 nr. analize – 12 corespunzătoare 

În secția Toxicologie se fac determinări de noxe din mediul de muncă, precum: oxidul de carbon, 

dioxidul de carbon, dioxidul de sulf, dioxidul de azot, acidul clorhidric, acidul sulfuric, acidul fosforic, 

alcoolul etilic, acetatul de etil (esterii), acetona, formaldehida, hidrocarburi policiclice, pulberi. 

Compartimentul de Microbiologie cu cel de Toxicologie şi cel de Medicina muncii au analizat o 

serie de factori din mediul de muncă al unor unităţi: 253 probe de aeromicroflore,substanţe toxice,teste 

de sanitaţie. Aceste unitaţi au solicitat efectuarea determinarii existenţei unor eventuale conditii de 

munca nefavorabile. 

Împreună cu Compartimentul Epidemiologie, Laboratorul de Microbiologie a luat parte la 

supravegherea circulaţiei enterovirusurilor prin trimiterea la analiză a 23 ape reziduale recoltate din zone 

ale oraşului Babadag. Din cele 19 probe trimise la ICDMM Cantacuzino şi cele 3 probe trimise la INSP 

Bucureşti doar 3 au arătat prezenţa unor enterovirusuri, dar care nu aparţineau poliovirusurilor.  
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Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică al DSP Tulcea are o preocupare 

permanentă în asigurarea calității rezultatelor analizelor, efectuând la fiecare set de determinări 

controale interne cu materiale de referință.  

Ȋn plus, pentru a se controla acuratețea rezultatelor obţinute ȋn Laboratorul de Microbiologie, 

personalul laboratorului a participat la 1 exercițiu de verificare a preciziei rezultatelor pentru 

determinările de microbiologie epidemiologică și serologie, cu firma Hematrom România. 

Ȋn acelaşi scop, realizarea unor analize corecte Compartimentul de Chimie a participat de 

asemenea la teste de intercomparare. 

Laboratorul şi-a menţinut acreditarea RENAR pe parcursul anului 2022. Din anul 2023 va 

ȋncepe un nou ciclu de acreditare. 

Pentru anul 2023 avem ca obiective principale igienizarea laboratorului, ȋnlocuirea 

mobilierului deteriorat şi achiziţionarea unor aparate de inalta tehnologie ,care să ajute la realizarea unor 

rezultate performante. 

 

 

SERVICIUL CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

COMPARTIMENT  INSPECȚIA  ȘI  CONTROLUL  FACTORILOR  DE RISC DIN MEDIUL  

DE VIAȚĂ  ȘI  MUNCĂ 

 

Activitatea Compartimentului de Control în Sănătate Publică din cadrul Direcţiei de Sănătate 

Publică a Judeţului Tulcea s-a desfăşurat în conformitate cu obiectivele generale stabilite de prevederile 

Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 824/2006 privind organizarea și funcționarea inspecției sanitare de 

stat, obiectivele specifice pe domenii de activitate (controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi de 

muncă, controlul unităţilor şi serviciilor de sănătate) stabilite de prevederile Ordinului Ministerului 

Sănătăţii nr. 1078/2010 Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a 

direcțiilor de sănătate publică și obiectivele generale și specifice atinse prin acţiunile tematice stabilite 

la nivel naţional de Ministerul Sănătăţii şi la nivel local de S.C.S.P. – D.S.P.J. Tulcea. 

În cadrul Compartimentului de Control în Sănătate Publică Tulcea îşi desfăşoară activitatea un 

număr de 7 inspectori sanitari care în cursul anului 2022 au efectuat un număr total de 1455 acţiuni de 

inspecţie, aferente acţiunilor tematice planificate, sistematice şi de necesitate conform domeniilor de 

activitate, și au fost aplicate un număr de 147 sancţiuni contravenţionale principale, din care: 107 

avertismente și 40 amenzi în valoare totală de 174100 lei  și 2 decizii de suspendare a activității. 
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Urmare verificării aplicației alerte MS SII-FDIR, conform OUG nr.129/2021, privind obligația 

completării Formularului Digital de intrare în România în termen de 24 de ore de la intrarea în țară, pe 

teritoriul județului Tulcea în trimestrul I 2022 au fost aplicate 523 sancțiuni contravenționale 

persoanelor fizice, în valoare totală 4.560.000 de lei, conform art. 4, alin.1 OUG nr. 129/2021 - pentru 

nerespectarea obligației de a complete Formularul digital de intrare în România conform art. 2, alin 4 

OUG.nr.129 / 2021. 

I.  

ACŢIUNI TEMATICE DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ STABILITE DE 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII  –  INSPECŢIA SANITARĂ DE STAT 

 

1. Tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare referitoare la 

condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul rural. 
În cadrul  acestei acțiuni de control, au fost verificate un număr de 15 sisteme de captare, tratare 

și distribuție apă potabilă și au fost prelevate 13 de probe de apă potabilă din care 2 sunt 

corespunzătoare și 11 necorespunzătoare. 

 Pentru deficiențele constatate s-au acordat termene de remediere și au fost aplicate un număr de 

6sancțiuni contravenționale  principale cuavertisment. 

2. Tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare referitoare la 
condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul urban. 
 În cadrul  acestei acțiuni de control, au fost verificate un număr de 5 sisteme de  captare, tratare 

și distribuție apă potabilă.  

 Nu au fost constatate deficiențe și nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale. 

3. Tematică de control privind verificarea conformității apelor de îmbăiere. 
În cadrul acestei acțiuni au fost efectuate un număr de 22 de controale și 2 recontroale la: 19 

piscine, 1 bazin de înot, 1 zonă de îmbăiere neamenajată și 1 zonă de îmbăiere amenajată. Au fost 

recoltate 18 probe de apă de îmbăiere, din care 11 sunt corespunzătoare și 7 necorespunzătoare. 

Pentru deficiențele constatate s-au acordat termene de remediere și au fost aplicate 5 

sancțiunicontravenționale principale, din care: 3 avertismente și 2 amenzi în valoare de 12.000 lei, 

conform HG.857/2011. 

4. Tematică de control privind verificarea produselor cosmetice. 
În cadrul acestei tematici  au fost verificate, un număr de 171 produse cosmetice: 37 fond de ten, 

43 produse pentru ras, 90 rimeluri și 1 produs pentru albirea dinților, din punct de vedere al etichetării și 
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al notificării produselor pe portalul de produse cosmetice, în 7 unități care comercializează produse 

cosmetice. 

În urma verificării notificărilor produselor cosmetice pe Portalul European al Produselor 

Cosmetice (CPNP), la un retailer din municipiul Tulcea au fost identificate 113 produse cosmetice, 

distribuite de SC MCM MARKETING TEXTILES SRL, cu sediul social în  loc. Câmpulung, județul 

Argeș, cu depozitul în loc. Câmpulung, județul Argeș, produse de ISADORA Suedia, care nu respectă 

conformitatea notificării produsului cosmetic la prevederile art.13 din Regulamentului (CE) nr.1223/ 

2009. Produsele neconforme au fost oprite de la comercializare și returnate distribuitorului.  

Au fost recoltate un număr de 6 probe de produse cosmetice și trimise conform metodologiei – 

privind supravegherea produselor cosmetice în relația cu sănătatea umană, la: DSP- Buzău, CRSP- Cluj, 

CRSP- Timișoara și DSP- Ialomița, un produs a fost analizat și este corespunzător iar celelalte  sunt în 

lucru. 

Nu s-au aplicat  sancţiuni contravenţionale. 

 

5. Tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare privind 

verificarea prestatorilor de servicii pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare și a produselor 
biocide. 

În cadrul acestei acțiuni au fost verificate un număr de 2 unități de prestări servicii pentru 

dezinfecție, dezinsecție și deratizare și un  număr de 6 produse biocide. Produsele biocide verificate 

dețin acte administrative eliberate de Comisia Națională pentru Produse Biocide, sunt etichetate și 

păstrate corespunzător, în spații special amenajate. 

Nu au fost identificate neconformități și nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale . 

 

6. Tematică de control privind verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, în ceea 
ce privește punerea pe piață a produselor biocide. 

În cadrul acestei acțiuni au fost verificați un număr de29 utilizatori de produse biocide, din care: 

8 unități învățământ, 18 unități de înfrumusețare, 1 retailer, 1 unitate alimentație publică și 1 unitate 

sanitară cu paturi și au fost verificate un număr de 78 produse biocide. 

A fost prelevată 1 probă de produs biocid TP1 de la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, care a 

fost trimisă la CRSP Iași și la laboratorul DSPJ Ialomița în vederea evaluării eficacității biocide  

(bactericide și fungicide), conform metodologiei stabilită de INSP. 
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Conform Rapoartelor de încercare transmise de către CRSP Iași și DSPJ Ialomița, produsul 

biocid analizat este conform. 

Nu au fost identificate neconformități și nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale . 

 

7. Tematică de control privind verificarea produselor biocide cu substanțe active 

aprobate/neaprobate. 

În cadrul acestei acțiuni au fost verificați un număr de 69 utilizatoride produse biocide, din care: 

67  unități de învățământ, 1 cabinet stomatologic și 1 utilizator profesional DDD. Au fost verificate și 

completate chestionare conform instrucțiunilor din Manualul proiectului BEF-2 pentru 7 produse 

biocide. 

Nu au fost identificate neconformități și nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale . 

 

8. Tematică de control privind verificarea articolelor tratate. 
În cadrul  acestei acțiuni au fost verificate un număr de 2 unități comerciale, din care: 1 unitate 

importatoare și 1 unitate distribuitoare, s-au verificat și completat Chestionare conform instrucțiunilor 

din Manualul proiectului BEF-1 privind articolele tratate, pentru 9 articole tratate cu TP 2 (dezinfectante 

și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale). 

Nu au fost identificate neconformități și nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale . 

 

9. Tematică de control pentru verificarea respectării legislației în vigoare privind  unitățile 
de învățământ preuniversitar, inclusiv cabinetele medicale școlare și  verificarea respectării  Legii 

123/2008  pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar.  
În cadrul acestei acțiuni au fost efectuate un număr de 95 de controale, astfel: 94 de unități de 

învățământ preuniversitar, din care: 5 unități antepreșcolari, 16 unități preșcolari, 31 de unități de 

învățământ primar și gimnazial, 8 unități de învățământ liceal, 3 școli de profesionale, 4 unități de tip 

after school, 9 internate școlare, 15 blocuri alimentare,3 unități de catering și 1 societate comercială din 

incinta unei unități de învățământ. 

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale principale, din care: 5 

avertismente și 1 amendă în valoare totală de 5000 lei, conform HG.857/2011. 

 

10. Tematică de control privind verificarea respectării conformității centrelor de transfuzii 

sanguine județene și a unităților de transfuzii din spitale (UTS) la prevederile legale în vigoare. 
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În cadrul acestei acțiuni,au fost efectuate un număr de 3 controale, din care 2 controale în 

unitățile de transfuzii din cele două spitale de pe raza județului și 1 control la centrul de transfuzie 

județean.  

Nu  au fost constatate deficiențe și nu s-au aplicat  sancţiuni contravenţionale. 

 

11. Tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare referitoare la 
Centrele rezidențiale pentru copii/tineri cu deficiențe neuropsihiatrice și  Centrele rezidențiale 

pentru vârstnici.  

În cadrul acestei acțiuni, au fost efectuate un număr de 13 controale  în centre rezidențiale pentru 

copii/tineri cu deficiențe neuropsihiatrice și în centre rezidențiale pentru vârstnici. 

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 3 de sancțiuni contravenționale principale cu 

avertisment conform OUG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.  

 

12. Tematică de control privind verificarea respectării conformității laboratoarelor de 
analize medicale. 

În cadrul acestei acțiuni, au fost efectuate un număr de 7 controale în laboratoarele de analize 

medicale. Pentru deficiențele constatate s-a aplicat o sancțiune contravențională principală cu amendă în 

valoare de 2000 lei, conform HG.857/2011. 

 

13. Tematică de control privind verificarea respectării conformității cabinetelor de 
medicină dentară la prevederile legale în vigoare și verificarea respectării prevederilor art.10 

Amalgamul dentar din Regulamentul nr.2017/852 privind mercurul și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1102/2008. 

În cadrul  acestei  acțiuni, au fost verificate 39 cabinete de medicină dentară de pe raza județului 

Tulcea. Pentru deficiențele constatate au fost acordate termene de remediere și s-au aplicat 25 de 

sancțiuni contravenționale principale din care: 13 avertismente și 12 amenzi în valoare de 44000 lei, 

conform HG.857/2011. 

 

14. Tematică de control privind verificarea respectării prevederilor OMS nr.1829/2020 

pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu 
virusul SARS-Cov-2. 

În cadrul acestei acțiuni, au fost efectuate un număr de 4 controale, din care: 3 controale în 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea și 1 control la Centrul Privat de Hemodializă. Pentru deficiențele 



 162 

constatate au fost acordate termene de remediere și s-a aplicat 1 sancțiune contravențională  principală 

cu avertisment, conform OUG nr.2/2001. 

 

15. Tematică de recontrol în unitățile sanitare cu paturi privind verificarea stadiului de 
implementare a măsurilor dispuse ca urmare a acțiunii tematice de control în secțiile ATI. 

În cadrul  acestei acțiuni, a fost efectuat 1 de control în Spitalul Județean de Urgență Tulcea. 

 Nu au fost identificate neconformități și nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale. 

 

16. Tematică de control privind verificarea respectării conformității spitalelor de urgență și 

a institutelor la legislația în vigoare.  
În cadrul acestei acțiuni, au fost efectuate 53 de controale în Spitalul Județean de Urgență 

Tulcea. 

Nu au fost identificate neconformități și nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale. 

 

17. Tematică de control pentru verificarea respectării conformității spitalelor municipale și 

orășenești la legislația în vigoare.  
În cadrul acestei acțiuni, au fost efectuate 19 controale în Spitalul Orășenesc Măcin. 

Nu au fost identificate neconformități și nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale. 

 

18. Tematică de control privind verificarea respectării conformității unităților de dializă 
publice și private la prevederile legale în vigoare. 

În cadrul acestei  acțiuni, au fost efectuate 2 controale, din  care: 1 control în secția de 

hemodializă a Spitalului Județean de Urgență Tulcea și 1 control la Centrul Privat de Hemodializă 

Fresenius Nephrocare din Tulcea.  

Pentru deficiențele constatate au fost acordate termene de remediere, care au fost respectate. 

 

19. Tematică de recontrol în unitățile sanitare cu paturi privind verificarea stadiului de 

implementare a măsurilor dispuse ca urmare a acțiunii tematice de control în secțiile ATI. 
În cadrul  acestei acțiuni, a fost efectuat 1 control în Spitalul Județean de Urgență Tulcea. 

Nu au fost identificate neconformități și nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale. 
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20. Tematică de control pentru verificarea respectării legislației în vigoare privind 

suplimentele alimentare și alimentele cu adaos de vitamine și minerale și alte substanțe și la 
mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe aceste produse alimentare.  
  În cadrul  acestei acțiuni, au fost  verificate un număr de 6 unități de tip retailer, care 

comercializează suplimente alimentare și alimente cu adaos de vitamine și minerale și  au fost verificate 

13 produse alimentare din punct de vedere al etichetării, al respectării mențiunilor nutriționale și de 

sănătate înscrise pe aceste produse alimentare, al condițiilor igienico-sanitare de păstrare și depozitare, 

din care: 3suplimente alimentare în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.1069/2007 pentru aprobarea 

normelor privind suplimentele  alimentare și 10 alimente cu adaos de vitamine și minerale în 

conformitate cu O.M.S. nr. 369/61/291/2010 privind introducerea pe piață a alimentelor la care s-au 

adăugat vitamine, minerale și alte substanțe. 

  Nu au fost constatate deficiențe și nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale. 

 

21. Tematică de control privind verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, în 

ceea ce privește materialele în contact cu alimentul. 
În cadrul  acestei acțiuni, au fost verificate un număr de 14 unități comerciale, din care: 1 

producător de materiale în contact cu alimentul, 2 utilizatori de materiale în contact cu alimentul și 11 

retaileri de materiale în contact cu alimentul.  

Au fost verificate 56 produse MCA și au  fost prelevate 7 probe de MCA (2 probe masă plastică, 

2 probe de carton, 1 probă vase de ceramică, 1 probă vase teflonate, 1 probă de melamină), pentru 

determinarea migrării globale de componenți și metale grele și a formaldehidei. Probele au fost trimise 

spre analiză la LNRMCA București și la DSPJ Ialomița.  

Conform rezultatelor probelor analizate acestea sunt conforme. 

  Nu au fost constatate deficiențe și nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale. 

 

22. Tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare, în domeniul 
aditivilor alimentari destinați consumului uman. 

În cadrul  acestei acțiuni, au fost verificate un număr de 15utilizatori de aditivi alimentari, de 

tipul patiseriilor, brutăriilor și laboratoarelor de cofetărie. Au fost verificați un număr de 69 aditivi 

utilizați în procesul de fabricație al produselor alimentare, conform cerințelor Regulamentului (C.E.)  nr. 

1338/2008privind aditivii alimentari - cu modificările ulterioare și ale Regulamentului ( UE) nr. 

1129/2011de modificare a anexei II la Regulamentului CE nr. 1333/2008prin stabilirea unei liste  a 

Uniunii a aditivilor alimentari – cu modificările ulterioare. 
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Pentru deficiențele constatate, au fost aplicate 5 sancțiunicontravenționale principale,din care 4  

avertismente și 1 amendă în valoare de 1600 lei, conform HG nr.857/2011. 

 

23. Tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare privind apele 
apele minerale naturale îmbuteliate și a apelor potabile îmbuteliate. 

În cadrul acestei acțiuni, au fost efectuate un număr de 7 controale, din care: 1 producător de apă 

potabilă îmbuteliată, 4 retaileri și 2 distribuitori.  Au fost verificate 30 tipuri de ape minerale îmbuteliate 

și 3 tipuri de apă de masă îmbuteliată, care respectă cerințele de etichetare  și condițiile igienico- 

sanitare de depozitare.   

A fost recoltată o probă de apă de masă îmbuteliată necarbogazoasă NATURAL GRANITA- 

Loc. Geci, jud. Tulcea care a fost analizată din punct de vedere microbiologic și  fizico – chimic pentru 

parametrii nitrați și nitriți la Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică DSPJ Tulcea și 

o probă de apă minerală BORSEC APĂ MINERALĂ, NATURAL CARBOGAZOASĂ, probă trimisă 

la CRSP TÂRGU MUREȘ, în vederea analizării din punct de vedere microbiologic și  fizico – chimic la 

parametrii nitrați și nitriți. 

Conform buletinelor de analiză eliberate de către Laboratorul de diagnostic și investigație în 

sănătate publică din cadrul DSP Tulcea, rezultatele analizelor parametrilor fizico-chimici și 

microbiologici sunt corespunzătoare. 

Conform Raportului de încercare transmis de către CRSP Târgu Mureș, rezultatele analizelor 

parametrilor fizico -chimici sunt corespunzători. 

  Nu au fost constatate deficiențe și nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale. 

 

24. Tematică de control pentru  privind verificarea respectării legislației în vigoare a 

alimentelor tratate cu  radiații ionizante.  
În cadrul  acestei acțiuni, au fost  verificate un număr de 9 unități de desfacere și 71de produse 

alimentare - plante aromatice uscate, condimente și ingrediente vegetale uscate, conform 

OMS/MAAP/CNCAN nr.855/98/90/2002 privind alimentele și ingredientele alimentare tratate cu 

radiații ionizante. 

Cele 71 de produse au fost verificate din punct de vedere al etichetării și depozitării acestora.  

Nu au fost constatate neconformități și nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale. 
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25. Tematică de control privind verificarea respectării legislației referitoare la mențiunile 

nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare. 
În cadrul  acestei acțiuni, au efectuat  un număr de 7 controale, din care: 1 control la un 

producător de produse alimentare și 6 controale la retaileri. 

Au fost verificate un număr de 33 produse alimentare, din care: 3 produse la o unitate de 

producție și 30  produse în 6 unități de desfacere.   

Au fost întocmite Fișe de control produse alimentare – mențiuni nutriționale și de sănătate, 

pentru fiecare produs alimentar verificat.   

 Nu au fost constatate neconformități și nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.  

 

26. Tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare referitoare la 

alimentele cu destinație nutrițională specială și mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe 
aceste produse. 

În cadrul  acestei acțiuni, au  fost efectuate  un număr de 6 controale, în unități de tip retaileri și 

s-au verificat un număr de 19 produse ADNS. Au fost prelevate 13 probe de ADNS   și trimise spre 

analiză, conform metodologiei Sintezei Naționale pe anul 2022 ,,Evaluarea riscului chimic și 

bacteriologic al alimentelor destinate unor grupuri specifice,,, către CRSP Iași, CRSP –Cluj și DSPJ 

Tulcea. Conform rapoartelor de încercări emise de CRSP Iași și DSPJ –Tulcea pentru determinările 

microbiologice și chimice, reiese că probele  sunt conforme, celelalte probe trimise la CRSP Cluj sunt în 

lucru. 

 Nu au fost constatate neconformități și nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.  

 

 

II.  

ACŢIUNI TEMATICE DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ STABILITE DE C.C.S.P. – 

D.S.P.J. TULCEA 

 

1. Tematică de control dispusă  de DSPJ-Tulcea Compartimentul de Control privind 

verificarea respectării legislației în vigoare, referitoare la unitățile de producție, comercializare și 

alimentație publică, în perioada premergătoare sărbătorilor pascale. 
În cadrul acestei acțiuni de control au fost verificate un număr de 43 unități comerciale, din care: 

32 unități de desfacere a produselor alimentare, 2 unități de alimentație publică și 9 unități de producție  

(laboratoare de cofetărie și patiserie). 
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Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale principale, din care 6 

avertismente și 3 amenzi în valoare de 3600 lei.      

 

2. Tematică de control stabilită de Serviciul de control în Sănătate Publică județean 
Tulcea privind verificarea unităților comerciale și de alimentație publică privind producția, 

depozitarea și desfacerea produselor alimentare în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă.  
În cadrul acestei acţiuni, au fost efectuate un număr de 81 controale și 1 recontrol, în  

următoarele tipuri de unități: 44 unități de desfacere a produselor alimentare și nealimentare, 12 unități 

de alimentație publică, 11 carmangerii, 1 brutărie și 13 unități de producție (laboratoare de cofetărie și 

patiserie). 

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 18 de sancțiuni contravenționale principale din 

care: 15 sancțiuni contravenționale cu avertisment conform OUG nr.2/2001 și 3 sancțiuni 

contravenționale cu amendă în valoare totală de 9200 lei conform HG.857/2011 și s-au retras de la 

comercializare 25,75 kg alimente.  

 

3. Tematică de control dispusă  de DSPJ-Tulcea Compartimentul de Control privind 

verificarea respectării legislației în vigoare în unitățile care asigură  cazare și masă participanților 

la Festivalul Internațional de Folclor ,, Peștișorul de Aur” 

Cu ocazia desfășurării acestor evenimente au fost efectuate un număr de 22 acțiuni de inspecție, 

în unități de alimentație publică, unități comerciale, unități de comerț ambulant, unități de cazare si 

alimentație publică din incinta unităților de învățământ care au asigurat cazarea și masa celor 

participanți la Festivalul Internațional Peștișorul de Aur. 

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale din care 3 

avertismente și 2 amenzi în valoare de 3000 lei. 

 

 

III.  

CONTROALE SISTEMATICE ȘI DE NECESITATE PE DOMENII 

 

Domeniul Apa potabilă - au fost efectuate un număr de 2 acțiuni de controlla 

producător/distribuitor de apă potabilă iar pentru deficiențele constatates-a aplicat 1 sancţiune 

contravenţională  principală cu avertisment. 
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Domeniul Mediul de viaţă al populaţiei - au fost efectuate un număr de 108 controale și 25 

recontroale din care: 71 controale și 16 recontroale pe zone de locuit , 2 controale și 2 recontroale unități 

de mică industrie, 15 controale și 4 recontroale pe unități comerciale,  1 control și 2 recontroale unități 

de prestări servicii de tip spălătorii auto și 19 controale și 1 recontrol în altele tipuri de unități. 

Pentru deficiențele constatate s-au aplicat un număr de 17 sancţiuni contravenţionale principale 

din care 9 avertismente şi 8 amenzi în valoare de 12300 lei. 

Domeniul Turism – au fost efectuate un număr de 45 controale și 1 recontrol  în 11 unități de 

cazare hotelieră și 34 pensiuni turistice. 

Pentru deficiențele constatate s-au acordat termene de remediere și s-au aplicat 4 sancţiuni 

contravenţionale  principale cu avertisment. 

Domeniul Cosmetice - au fost efectuate un număr de 14 controale și 2 recontroale în 

următoarele tipuri de unități: 10 controale și 2 recontroale unități de distribuție, 4 unități din sectorul 

prestări servicii care folosesc produse cosmetice. Au fost verificate un număr 86 produse cosmetice din 

punct de vedere al etichetării și  notificării pe portalul MS. 

Nu au fost identificate necomformități.  

Domeniul Biocide - au fost efectuate un număr de 296 controale la  utilizatori profesionali, din 

care: 121 utilizatori profesionali din unitățile sanitare, 12 utilizatori profesionali din unitățile de 

învățământ, 40 unități de turism, 19 utilizatori profesionali din unitățile de înfrumusețare, alți utilizatori 

profesionali 104. Au fost controale și verificate un număr de 910 produse biocide din care 1 a fost 

neconform având termen de valabilitate expirat și s-a retras de la comercializare o cantitate de 0,5kg 

produs. 

Pentru deficiențele constatate s-a aplicat 1 sancțiune contravențională principală cu  avertisment.  

 

Domeniul Învăţământ - au fost efectuate un număr de 19 controale și 2 recontroale în unităţi de 

învățământ din care: 1 unitate pentru preșcolari, 8 unități de învățământ primar și gimnazial, 1 unități de 

învățământ liceal,  1 unitate after school, 4 tabere și  4 unități care servesc masă caldă elevilor. 

Pentru deficiențele constatate s-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale principale cu avertisment.  

Domeniul Unităţi sanitare cu paturi - au fost efectuate un număr 18 controale în cele două 

unități sanitare cu paturi din județul Tulcea. 

Nu au fost identificate neconformități. 

Domeniul Unităţi sanitare cu excepţia spitalelor - au fost efectuate un număr de 61 controale 

și 21 recontroale, din care: 46 în unități de asistență medicală primară, 1 asistență medicală ambulatorie, 
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2 unități de asistență medicală dentară, 12 unități de asistență medicală de urgență prespitalicească ( 

centre de permanență). 

Pentru deficiențele constatate au fost aplicate un număr de 7 sancţiuni contravenţionale 

principale, din care 3 avertismente şi 4 amenzi în valoare de 73400 lei și 2 sancțiuni complementare de 

suspendare a activității a 2 unități de asistență medicală primară. 

Domeniul deşeuri periculoase - au fost efectuate un număr de 107, din care: 102 la producătorii 

mici,  3 producătorii mari și 2 controale la unități de neutralizare deșeuri din care 1unitatea din  cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Tulcea și 1 la o societate comercială. Au fost aplicate 3 sancţiuni 

contravenţionale principale, din care: 2 avertismente și 1 amendă în valoare de 2000 lei.  

Domeniul PNDR și POP – au fost efectuate 2 controale și 1 recontrol în unități cu proiecte 

finanțate din PNDR. Pentru deficiențele constatate s-au făcut recomandări și s-a acordat termen de 

remediere care au fost respectate. 

 

Domeniul cabinete de înfrumusețare și saloane de bronzare - a fost efectuat 1 control într-un 

cabinet de înfrumusețare. Nu au fost identificate neconformități. 

 

Domeniul Aliment – au fost efectuate un număr de 127 controale și 1 recontrol și s-au aplicat 27 

sancţiuni contravenţionale principale, din care: 25 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 6000 lei.. 

 

ALERTE RAPIDE – în cursul anului2022 au fost înregistrate un număr de 7 notificări de alertă, 

după cum urmează: 

Alerte rapide pe sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje (SRAAF): 3  

1. Alertă privind utilizarea neautorizată a bambusului în tăvile de melamină; 

2. Alertă referitoare la prezența de corpi străini/particule fine de metal în Suc de mere bio; 

3. Alertă referitoare la 6 suplimente alimentare (miere,ceai,etc) neconforme. 

 

Alerte  prin sistemul de schimb rapid de informații privind produsele periculoase RAPEX: 3 din 

care: 

1. Alerta RAPEX ce viza disposable electronic cigarette; 

2. Alerta Rapex conform adresei MS NR.601/24.05.2022 - viza  6 produse cosmetice 

neconforme; 

3. Alertă RAPEX conform adresei MS  973/13.07.2022 - produse din tutun nenotificate. 
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Alerte prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă (ACA) 

1. Alertă  ACA – referitor la produsul neconform - sare de Himalaya. 

 

SESIZĂRI 

În anul 2022 au fost repartizate spre soluţionare un număr de 125 reclamaţii, din care 119au fost 

soluţionate, 3 au fost clasate și 3 în curs de soluționare. Principalele aspecte sesizate au fost :  

 disconfort de vecinătate creat de amplasarea şi exploatarea adăposturilor pentru creşterea 

animalelor, colectarea şi evacuarea dejecţiilor provenite de la acestea;  

 disconfort creat de prezența insectelor și rozătoarelor; 

 disconfortul creat de neîntreținerea stării de igienă în locuință; 

 disconfort de habitat (zgomot, mirosuri, fum) creat de funcţionarea unor unităţi comerciale; 

 disconfort de habitat datorat modului defectuos de evacuare a apelor uzate menajere; 

 disconfort de vecinătate creat de amplasarea de toalete tip latrină; 

 disconfort creat de creșterea animalelor de companie. 

 

ACTIVITATEA JURIDICĂ 

Au fost depuse 404 plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiei din care 

19 au fost soluționate în favoarea ISS, 297  soluționate în favoarea persoanelor fizice și 88  sunt în curs 

de soluționare.  

 

 

COMPARTIMENTUL DE CONTROL AL ASISTENȚEI MEDICALE A COMUNITĂȚILOR 
LA RISC 

 

În județul Tulcea își desfășoară activitatea 73 asistenți medicali comunitari în localitățile: 

Tulcea, Mahmudia, Isaccea, Niculițel, Somova, Maliuc, Mihail Kogălniceanu, Murighiol, Crișan, Chilia 

Veche, Valea Nucarilor, Sfântu Gheorghe, Pardina, Ciucurova, Stejaru, Slava Cercheză, Sarichioi, Baia, 

Babadag, Nufăru, Ceamurlia de Jos, Topolog, Nalbant, Sulina,  Măcin, Luncavița, Turcoaia, Cerna, 

Hamcearca, Dăeni, Peceneaga, Greci, Dorobanțu, Jijila, Jurilovca, Ostrov, Grindu, Horia, Carcaliu, 

Văcăreni, Valea Teilor, Smârdan și 12 mediatori sanitari în localitățile: Tulcea, Valea Teilor, Mihail 

Kogălniceanu, Babadag, Ciucurova, Casimcea și Măcin. 
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Având în vedere rolul de îndrumare metodologică al Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea în 

cursul anului 2022 s-a continuat activitatea de informare a autorităţilor locale din judeţ privind rolul 

asistenţei medicale comunitare şi atribuţiile asistentului medical comunitar și a mediatorului sanitar. 

- S-a colaborat cu autoritățile administrației publice locale în vederea realizării Strategiei 

județene și a listei de priorități în domeniul asistenței medicale în comunitățile la risc: informări asupra 

legislației în domeniu pentru îmbunătățirea accesului persoanelor din aceste comunități la serviciile de 

sănătate, campanii IEC, cu termen permanent, pentru prevenirea tuberculozei, bolilor cardiovasculare, 

diabetului, cancerului de col uterin și conștientizarea importanței vaccinărilor, promovarea măsurilor de 

prevenire pentru coronavirus ( SARS-Cov-2); 

              - S-au analizat lunar rapoartele de activitate introduse de asistenții medicali comunitari și 

mediatorii sanitari romi în aplicatia online AMCMSR.gov.ro și am transmis trimestrial Institutiei 

prefectului informarea privind activitatea desfașurată în comunitățile de romi; 

- S-au organizat instruirilunare și la nevoie: 21, la nivelul Direcției de Sănătate Publică Tulcea, 

a asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari, cu privire la legislația în domeniu, 

comunicarea interpersonală, identificarea de mesaje pe probleme de sănătate: TBC - acțiuni de prevenire 

și supraveghere, promovarea alăptării, screening-ul cancerului de col uterin, depistarea precoce a 

cancerului de sân, analiza vaccinării conform Calendarului Național de Vaccinare, prevenirea violenței 

în familie, campania IEC promovarea masurilor de prevenire a noului coronavirus (s-au distribuit 

materiale informative pentru populatie si cabinetele medicale), analiza listelor pentru mobilizarea 

populatiei la vaccinarea anti-covid 19 pe localităti, instruire privind aprobarea procedurii de 

administrare a testelor rapide antigen non-invazive, efectuate din proba de salivă, care sunt utilizate în 

unitătile de invătămant. 

              -    În anul 2022, județul Tulcea continuă introducerea raportărilor curente și rapoartele de 

activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătății, în aplicația online 

AMCMSR.gov.ro. 

-  În anul 2022 se continuă desfășurarea proiectului: ,,Crearea și Implementarea Serviciilor Comunitare 

Integrate pentru Combaterea Sărăciei și a Excluziunii Sociale, POCU/375/4/22/122607, implementat de 

către Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), lider de proiect, în parteneriat cu Ministerul 

Educației Naționale și Ministerul Sănătății, în care județul nostru a fost nominalizat cu participarea a 

două comune: Dăeni și Ciucurova unde sunt angajați 2 asistenți medicali comunitari si un mediator 

sanitar pentru romi, care acordă servicii de asistență medicală comunitară în scopul îmbunătățirii 

accesului populației aparținând grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate. 
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Începând cu luna octombrie 2022 se implementează proiectul în cadrul programului 1762 ROU-

T-MoH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" si se 

va desfăşura o amplă acţiune de depistare activă a tuberculozei. 

În acţiunea de depistare activă a TB se vor respecta următoarele principii generale susţinute de 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii: 

    a) principiul 1: depistarea activă a persoanelor cu TB se continuă cu asigurarea asistenţei medicale 

adecvate pentru persoanele care sunt pozitive, asistenţă care include diagnosticare şi tratament de înaltă 

calitate; 

    b) principiul 2: depistarea activă vizează cu prioritate persoanele cu cel mai mare risc de a dezvolta 

TB, inclusiv grupurile cu risc ridicat şi comunităţile cu o prevalenţă ridicată a TB; 

    c) principiul 3: depistarea activă urmează principiile etice stabilite pentru screeningul pentru boli 

infecţioase, inclusiv obţinerea consimţământului informat voluntar.Consimţământul informat este un 

drept de bază şi un mijloc important de respectare a autonomiei unei persoane; 

    d) principiul 4: în urma unui rezultat pozitiv al testului de depistare activă, diagnosticul de TB trebuie 

confirmat înainte de începerea tratamentului TB; 

    e) principiul 5: depistarea activă va fi sinergizată, în măsura posibilului, cu furnizarea de servicii 

sociale adecvate nevoilor persoanelor beneficiare; 

    f) principiul 6: acţiunea de depistare activă va fi monitorizată cu regularitate şi va fi ajustată în funcţie 

de rezultatele obţinute pe parcurs, în sensul reprioritizării grupurilor de risc şi a comunităţilor de 

desfăşurare, al utilizării eficiente a resurselor şi al adaptării la rezultatele de etapă. 

Acţiunea de depistare activă a TB este coordonată la nivel central de Ministerul Sănătăţii, prin Unitatea 

de planificare şi implementare de politici ale Programului ROU-T-MoH "Abordarea provocărilor 

sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România", iar la nivel judeţean, de direcţiile 

judeţene de sănătate publică. 

Fundaţia Romanian Angel Appeal, partener al Ministerului Sănătăţii în implementarea Grantului 

1762 ROU-T-MoH şi subpartener principal, va sprijini implementarea acţiunii de depistare activă a TB 

la nivelul comunităţilor. 

       Unităţile medicale din PNPSCT, precum şi toţi furnizorii de servicii medicale din judeţele de 

intervenţie (spitale, dispensare de pneumoftiziologie, medici de familie, asistenţi medicali comunitari, 

inclusiv mediatori sanitari etc.) au responsabilitatea de a contribui la desfăşurarea în bune condiţii a 

depistării active a tuberculozei în comunităţile selectate. 
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În realizarea activităţii de depistare activă, Ministerul Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică 

judeţene au  solicitat sprijin din partea consiliilor judeţene şi locale, a direcţiilor generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului, a autorităţilor publice locale şi a serviciilor publice de asistenţă socială. 

Acţiunea de depistare activă a TB este destinată persoanelor în vârstă de peste 18 ani, cu factori 

de risc pentru tuberculoză, cu prioritate persoanelor care vin din Ucraina, precum şi cetăţenilor români, 

indiferent de statutul de asigurat. 

Acţiunea de depistare activă a TB se realizează în comunităţi cu risc, prin echipe mobile 

organizate şi coordonate de către Direcţia  de Sănătate Publică. 

Prin comunitate cu risc se înţelege o localitate sau un subgrup populaţional delimitat pe criterii 

de tip geografic, etnic, socio-economic, cu apartenenţă la un anumit operator sau sector economic, care 

predispun sau determină factori favorabili pentru apariţia TB, de exemplu, dar fără a se limita la aceştia: 

comunităţi urbane sau rurale sărace, grupuri de persoane fără adăpost, comunităţi din zone îndepărtate 

sau izolate, migranţi/refugiaţi din Ucraina, alte grupuri vulnerabile sau marginalizate cu acces limitat la 

asistenţă medicală. 

Toate persoanele suspecte de TB ca rezultat al acţiunii de depistare activă, inclusiv cetăţenii 

ucraineni, sunt trimise la dispensarele de pneumoftiziologie teritoriale şi beneficiază de drepturile 

prevăzute de legislaţia în vigoare, indiferent de naţionalitate sau de statutul de asigurat. 

Serviciile medicale furnizate în cadrul acestei acţiuni se vor realiza cu consimţământul informat 

al persoanelor beneficiare. 

Pâna la data de 31.12.2022 s-au testat 310 persoane eligibile. 

 

INDICATORI ASISTENȚI MEDICALI COMUNITARI 2022 

Tip indicator Indicatorul clasificatia Total 

AMC(Fisa boli rare) 01. AC-trisomie 21 (sindrom Down) Beneficiar monitorizat 60 

AMC(Fisa boli rare) 16. AC-alte anomalii cromozomiale Beneficiar monitorizat 2 

AMC(Fisa boli rare) 17. G-osteogeneza imperfecta Beneficiar monitorizat 3 

AMC(Fisa boli rare) 30. G-mucoviscidoza Beneficiar monitorizat 18 

AMC(Fisa boli rare) 31. G-distrofie musculara Duchennesi Bec Beneficiar monitorizat 16 

AMC(Fisa boli rare) 35. G-boala Wilson Beneficiar monitorizat 11 

AMC(Fisa boli rare) 40. G-sindrom Noonan-rasopatie Beneficiar monitorizat 1 

AMC(Fisa boli rare) 43. G-alte boli genetice Beneficiar monitorizat 32 

AMC(Fisa generala) 01. Copil 0-18 ani Beneficiar monitorizat 1 

AMC(Fisa generala) 02. Femeie de varsta fertila (15 - 45 ani) Beneficiar cu ref/asis. social 74 

AMC(Fisa generala) 02. Femeie de varsta fertila (15 - 45 ani) Beneficiar monitorizat 8251 
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AMC(Fisa generala) 02. Femeie de varsta fertila (15 - 45 ani) Beneficiar nou 199 

AMC(Fisa generala) 03. Femeie care utilizeaza metode contra Beneficiar cu ref/asis. social 16 

AMC(Fisa generala) 03. Femeie care utilizeaza metode contra Beneficiar monitorizat 1023 

AMC(Fisa generala) 03. Femeie care utilizeaza metode contra Beneficiar nou 4 

AMC(Fisa generala) 04. Varstnic (peste 65 de ani) Beneficiar cu ref/asis. social 160 

AMC(Fisa generala) 04. Varstnic (peste 65 de ani) Beneficiar monitorizat 12051 

AMC(Fisa generala) 04. Varstnic (peste 65 de ani) Beneficiar nou 196 

AMC(Fisa generala) 05. Persoana neinscrisa la medicul de fa Beneficiar cu ref/asis. social 19 

AMC(Fisa generala) 05. Persoana neinscrisa la medicul de fa Beneficiar monitorizat 1705 

AMC(Fisa generala) 05. Persoana neinscrisa la medicul de fa Beneficiar nou 27 

AMC(Fisa generala) 06. Caz de violenta in familie Beneficiar cu ref/asis. social 1 

AMC(Fisa generala) 06. Caz de violenta in familie Beneficiar monitorizat 54 

AMC(Fisa generala) 06. Caz de violenta in familie Beneficiar nou 1 

AMC(Fisa generala) 07. Persoana varstnica fara familie Beneficiar cu ref/asis. social 12 

AMC(Fisa generala) 07. Persoana varstnica fara familie Beneficiar monitorizat 1220 

AMC(Fisa generala) 07. Persoana varstnica fara familie Beneficiar nou 4 

AMC(Fisa generala) 08. Persoana varstnica cu nevoi medico-s Beneficiar cu ref/asis. social 103 

AMC(Fisa generala) 08. Persoana varstnica cu nevoi medico-s Beneficiar monitorizat 5680 

AMC(Fisa generala) 08. Persoana varstnica cu nevoi medico-s Beneficiar nou 71 

AMC(Fisa generala) 09. Adult cu TBC Beneficiar cu ref/asis. social 10 

AMC(Fisa generala) 09. Adult cu TBC Beneficiar monitorizat 2043 

AMC(Fisa generala) 09. Adult cu TBC Beneficiar nou 14 

AMC(Fisa generala) 10. Adult cu HIV/SIDA Beneficiar cu ref/asis. social 3 

AMC(Fisa generala) 10. Adult cu HIV/SIDA Beneficiar monitorizat 51 

AMC(Fisa generala) 11. Adult cu dizabilitati Beneficiar cu ref/asis. social 126 

AMC(Fisa generala) 11. Adult cu dizabilitati Beneficiar monitorizat 3969 

AMC(Fisa generala) 11. Adult cu dizabilitati Beneficiar nou 38 

AMC(Fisa generala) 12. Administrare medicamente persoane Beneficiar cu ref/asis. social 70 

AMC(Fisa generala) 12. Administrare medicamente persoane Beneficiar monitorizat 10058 

AMC(Fisa generala) 12. Administrare medicamente persoane Beneficiar nou 86 

AMC(Fisa generala) 13. Adult cu risc medico-social Beneficiar cu ref/asis. social 823 

AMC(Fisa generala) 13. Adult cu risc medico-social Beneficiar monitorizat 22577 

AMC(Fisa generala) 13. Adult cu risc medico-social Beneficiar nou 532 

AMC(Fisa generala) 14. Adult fara familie Beneficiar cu ref/asis. social 17 

AMC(Fisa generala) 14. Adult fara familie Beneficiar monitorizat 480 

AMC(Fisa generala) 14. Adult fara familie Beneficiar nou 2 

AMC(Fisa generala) 15. Adult cu boli cronice Beneficiar cu ref/asis. social 229 

AMC(Fisa generala) 15. Adult cu boli cronice Beneficiar monitorizat 18917 
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AMC(Fisa generala) 15. Adult cu boli cronice Beneficiar nou 205 

AMC(Fisa generala) 16. Varstnic cu boli cronice Beneficiar cu ref/asis. social 417 

AMC(Fisa generala) 16. Varstnic cu boli cronice Beneficiar monitorizat 38596 

AMC(Fisa generala) 16. Varstnic cu boli cronice Beneficiar nou 337 

AMC(Fisa generala) 17. Varstnic cu TBC Beneficiar cu ref/asis. social 1 

AMC(Fisa generala) 17. Varstnic cu TBC Beneficiar monitorizat 206 

AMC(Fisa generala) 17. Varstnic cu TBC Beneficiar nou 2 

AMC(Fisa generala) 18. Varstnic cu dizabilitati Beneficiar cu ref/asis. social 154 

AMC(Fisa generala) 18. Varstnic cu dizabilitati Beneficiar monitorizat 5562 

AMC(Fisa generala) 18. Varstnic cu dizabilitati Beneficiar nou 48 

AMC(Fisa generala) 19. Varstnic cu tulburari mintale si de co Beneficiar cu ref/asis. social 7 

AMC(Fisa generala) 19. Varstnic cu tulburari mintale si de co Beneficiar monitorizat 197 

AMC(Fisa generala) 19. Varstnic cu tulburari mintale si de co Beneficiar nou 3 

AMC(Fisa generala) 20. Varstnic consumator de substante psi Beneficiar cu ref/asis. social 1 

AMC(Fisa generala) 20. Varstnic consumator de substante psi Beneficiar monitorizat 52 

AMC(Fisa generala) 21. Adult cu tulburari mintale si de comp Beneficiar cu ref/asis. social 7 

AMC(Fisa generala) 21. Adult cu tulburari mintale si de comp Beneficiar monitorizat 439 

AMC(Fisa generala) 21. Adult cu tulburari mintale si de comp Beneficiar nou 11 

AMC(Fisa generala) 22. Adult consumator de substante psiho Beneficiar monitorizat 170 

AMC(Fisa generala) 23. Mama minora Beneficiar cu ref/asis. social 3 

AMC(Fisa generala) 23. Mama minora Beneficiar monitorizat 108 

AMC(Fisa generala) 23. Mama minora Beneficiar nou 8 

AMC(Fisa generala) 24. Lauza Beneficiar cu ref/asis. social 14 

AMC(Fisa generala) 24. Lauza Beneficiar monitorizat 830 

AMC(Fisa generala) 24. Lauza Beneficiar nou 47 

AMC(Fisa generala) 25. Adult (fara probleme medico-sociale) Beneficiar cu ref/asis. social 82 

AMC(Fisa generala) 25. Adult (fara probleme medico-sociale) Beneficiar monitorizat 6575 

AMC(Fisa generala) 25. Adult (fara probleme medico-sociale) Beneficiar nou 336 

AMC(Fisa generala) 26. Anuntare pentru screening populatio Beneficiar cu ref/asis. social 3 

AMC(Fisa generala) 26. Anuntare pentru screening populatio Beneficiar monitorizat 894 

AMC(Fisa generala) 26. Anuntare pentru screening populatio Beneficiar nou 20 

AMC(Fisa generala) 27. Caz tratament paliativ (faza terminala Beneficiar cu ref/asis. social 1 

AMC(Fisa generala) 27. Caz tratament paliativ (faza terminala Beneficiar monitorizat 321 

AMC(Fisa generala) 27. Caz tratament paliativ (faza terminala Beneficiar nou 7 

AMC(Fisa generala) 28. Planificare familiala Beneficiar monitorizat 56 

AMC(Fisa generala) 28. Planificare familiala Beneficiar nou 3 

AMC(Fisa generala) 29. Consiliere preconceptionala Beneficiar monitorizat 17 

AMC(Fisa generala) 29. Consiliere preconceptionala Beneficiar nou 1 
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Copil(Fisa raportare) 01. Nou-nascut (0-27 zile) 0-1an 567 

Copil(Fisa raportare) 01. Nou-nascut (0-27 zile) 1-5 ani 1 

Copil(Fisa raportare) 01. Nou-nascut (0-27 zile) 5-18 ani 1 

Copil(Fisa raportare) 02. Prematur 0-1an 27 

Copil(Fisa raportare) 02. Prematur 5-18 ani 1 

Copil(Fisa raportare) 03. Copil alimentat exclusiv la san 0-1an 750 

Copil(Fisa raportare) 03. Copil alimentat exclusiv la san 1-5 ani 33 

Copil(Fisa raportare) 04. Caz boala infectioasa 0-1an 11 

Copil(Fisa raportare) 04. Caz boala infectioasa 1-5 ani 34 

Copil(Fisa raportare) 04. Caz boala infectioasa 5-18 ani 66 

Copil(Fisa raportare) 05. Copil cu boala cronica 0-1an 24 

Copil(Fisa raportare) 05. Copil cu boala cronica 1-5 ani 54 

Copil(Fisa raportare) 05. Copil cu boala cronica 5-18 ani 196 

Copil(Fisa raportare) 06. Caz profilaxie rahitism (vitD) 0-1an 1137 

Copil(Fisa raportare) 06. Caz profilaxie rahitism (vitD) 1-5 ani 247 

Copil(Fisa raportare) 06. Caz profilaxie rahitism (vitD) 5-18 ani 8 

Copil(Fisa raportare) 07. Caz profilaxie anemie (fier) 0-1an 524 

Copil(Fisa raportare) 07. Caz profilaxie anemie (fier) 1-5 ani 174 

Copil(Fisa raportare) 07. Caz profilaxie anemie (fier) 5-18 ani 41 

Copil(Fisa raportare) 08. Copil nevaccinat cf. Calendarului 0-1an 106 

Copil(Fisa raportare) 08. Copil nevaccinat cf. Calendarului 1-5 ani 67 

Copil(Fisa raportare) 08. Copil nevaccinat cf. Calendarului 5-18 ani 75 

Copil(Fisa raportare) 10. Caz TBC in tratament 1-5 ani 1 

Copil(Fisa raportare) 10. Caz TBC in tratament 5-18 ani 91 

Copil(Fisa raportare) 12. Caz copil cu nevoi medicale speciale 0-1an 17 

Copil(Fisa raportare) 12. Caz copil cu nevoi medicale speciale 1-5 ani 75 

Copil(Fisa raportare) 12. Caz copil cu nevoi medicale speciale 5-18 ani 700 

Copil(Fisa raportare) 13. Caz copil cu nevoi medicale speciale-f 0-1an 4 

Copil(Fisa raportare) 13. Caz copil cu nevoi medicale speciale-f 1-5 ani 52 

Copil(Fisa raportare) 13. Caz copil cu nevoi medicale speciale-f 5-18 ani 90 

Copil(Fisa raportare) 14. Caz copil abandonat 0-1an 4 

Copil(Fisa raportare) 14. Caz copil abandonat 1-5 ani 2 

Copil(Fisa raportare) 14. Caz copil abandonat 5-18 ani 22 

Copil(Fisa raportare) 15. Caz copil dezinstitutionalizat 0-1an 24 

Copil(Fisa raportare) 15. Caz copil dezinstitutionalizat 1-5 ani 59 

Copil(Fisa raportare) 15. Caz copil dezinstitutionalizat 5-18 ani 166 

Copil(Fisa raportare) 16. Caz social 0-1an 889 

Copil(Fisa raportare) 16. Caz social 1-5 ani 4161 
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Copil(Fisa raportare) 16. Caz social 5-18 ani 10422 

Copil(Fisa raportare) 17. Caz copil parasit 1-5 ani 11 

Copil(Fisa raportare) 17. Caz copil parasit 5-18 ani 41 

Copil(Fisa raportare) 18. Copil abuzat 1-5 ani 1 

Copil(Fisa raportare) 18. Copil abuzat 5-18 ani 4 

Copil(Fisa raportare) 21. Copil cu parinti migranti 0-1an 47 

Copil(Fisa raportare) 21. Copil cu parinti migranti 1-5 ani 262 

Copil(Fisa raportare) 21. Copil cu parinti migranti 5-18 ani 518 

Copil(Fisa raportare) 22. Vaccinat conform calendarului 0-1an 543 

Copil(Fisa raportare) 22. Vaccinat conform calendarului 1-5 ani 315 

Copil(Fisa raportare) 22. Vaccinat conform calendarului 5-18 ani 392 

Copil(Fisa raportare) 23. Anuntat la vaccinare 0-1an 1158 

Copil(Fisa raportare) 23. Anuntat la vaccinare 1-5 ani 808 

Copil(Fisa raportare) 23. Anuntat la vaccinare 5-18 ani 988 

Copil(Fisa raportare) 24. Copil contact TBC 0-1an 1 

Copil(Fisa raportare) 24. Copil contact TBC 1-5 ani 113 

Copil(Fisa raportare) 24. Copil contact TBC 5-18 ani 395 

Copil(Fisa raportare) 25. Copil din familie monoparentala 0-1an 41 

Copil(Fisa raportare) 25. Copil din familie monoparentala 1-5 ani 160 

Copil(Fisa raportare) 25. Copil din familie monoparentala 5-18 ani 611 

Copil(Fisa raportare) 26. Copil cu dizabilitati 0-1an 1 

Copil(Fisa raportare) 26. Copil cu dizabilitati 1-5 ani 75 

Copil(Fisa raportare) 26. Copil cu dizabilitati 5-18 ani 358 

Copil(Fisa raportare) 27. Copil cu tulburari mintale si de compo 1-5 ani 1 

Copil(Fisa raportare) 27. Copil cu tulburari mintale si de compo 5-18 ani 27 

Copil(Fisa raportare) 28. Copil consumator de substante psihot 0-1an 8 

Copil(Fisa raportare) 28. Copil consumator de substante psihot 1-5 ani 8 

Copil(Fisa raportare) 28. Copil consumator de substante psihot 5-18 ani 12 

Copil(Fisa raportare) 29. Copil 0-18 ani (fara probleme medico- 0-1an 813 

Copil(Fisa raportare) 29. Copil 0-18 ani (fara probleme medico- 1-5 ani 1655 

Copil(Fisa raportare) 29. Copil 0-18 ani (fara probleme medico- 5-18 ani 3739 

Copil(Fisa raportare) 30. Anuntare pentru screening populatio 0-1an 3 

Copil(Fisa raportare) 30. Anuntare pentru screening populatio 1-5 ani 3 

Copil(Fisa raportare) 30. Anuntare pentru screening populatio 5-18 ani 18 

Copil(Fisa raportare) 31. Caz tratament paliativ (faza terminala 1-5 ani 1 

Copil(Fisa raportare) 32. Copil neinscris la MF 0-1an 36 

Copil(Fisa raportare) 32. Copil neinscris la MF 1-5 ani 10 

Copil(Fisa raportare) 32. Copil neinscris la MF 5-18 ani 7 
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Copil(Fisa raportare) 33. Copil inscris la MF 0-1an 499 

Copil(Fisa raportare) 33. Copil inscris la MF 1-5 ani 638 

Copil(Fisa raportare) 33. Copil inscris la MF 5-18 ani 673 

Copil(Fisa raportare) 34. Triaj epidemiologic 0-1an 4 

Copil(Fisa raportare) 34. Triaj epidemiologic 1-5 ani 378 

Copil(Fisa raportare) 34. Triaj epidemiologic 5-18 ani 2220 

Gravida(Fisa raportare) 01. Gravida cu probleme sociale 

Trimestrul I de sarcina(sau 

neclasificabil) 
58 

Gravida(Fisa raportare) 01. Gravida cu probleme sociale Trimestrul II de sarcina 71 

Gravida(Fisa raportare) 01. Gravida cu probleme sociale Trimestrul III de sarcina 90 

Gravida(Fisa raportare) 02. Gravida cu probleme medicale (sarcin 

Trimestrul I de sarcina(sau 

neclasificabil) 
49 

Gravida(Fisa raportare) 02. Gravida cu probleme medicale (sarcin Trimestrul II de sarcina 120 

Gravida(Fisa raportare) 02. Gravida cu probleme medicale (sarcin Trimestrul III de sarcina 196 

Gravida(Fisa raportare) 03. Gravida care a efectuat consultatii pre 

Trimestrul I de sarcina(sau 

neclasificabil) 
89 

Gravida(Fisa raportare) 03. Gravida care a efectuat consultatii pre Trimestrul II de sarcina 241 

Gravida(Fisa raportare) 03. Gravida care a efectuat consultatii pre Trimestrul III de sarcina 241 

Gravida(Fisa raportare) 06. Avort spontan 

Trimestrul I de sarcina(sau 

neclasificabil) 
4 

Gravida(Fisa raportare) 06. Avort spontan Trimestrul II de sarcina 1 

Gravida(Fisa raportare) 07. Avort medical 

Trimestrul I de sarcina(sau 

neclasificabil) 
3 

Gravida(Fisa raportare) 08. Nastere inregistrata la domiciliu Trimestrul III de sarcina 2 

Gravida(Fisa raportare) 09. Gravida minora 

Trimestrul I de sarcina(sau 

neclasificabil) 
12 

Gravida(Fisa raportare) 09. Gravida minora Trimestrul II de sarcina 48 

Gravida(Fisa raportare) 09. Gravida minora Trimestrul III de sarcina 58 

Gravida(Fisa raportare) 10. Gravida neinscrisa la MF 

Trimestrul I de sarcina(sau 

neclasificabil) 
51 

Gravida(Fisa raportare) 10. Gravida neinscrisa la MF Trimestrul II de sarcina 38 

Gravida(Fisa raportare) 10. Gravida neinscrisa la MF Trimestrul III de sarcina 35 

Gravida(Fisa raportare) 11. Gravida inscrisa de AMC la MF 

Trimestrul I de sarcina(sau 

neclasificabil) 
35 

Gravida(Fisa raportare) 11. Gravida inscrisa de AMC la MF Trimestrul II de sarcina 58 

Gravida(Fisa raportare) 11. Gravida inscrisa de AMC la MF Trimestrul III de sarcina 86 

Gravida(Fisa raportare) 12. Gravida consiliata 

Trimestrul I de sarcina(sau 

neclasificabil) 
120 
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Gravida(Fisa raportare) 12. Gravida consiliata Trimestrul II de sarcina 449 

Gravida(Fisa raportare) 12. Gravida consiliata Trimestrul III de sarcina 543 

Gravida(Fisa raportare) 13. Diagnosticare precoce a sarcinii 

Trimestrul I de sarcina(sau 

neclasificabil) 
12 

Gravida(Fisa raportare) 14. Ingrijiri prescrise de medic 

Trimestrul I de sarcina(sau 

neclasificabil) 
3 

Gravida(Fisa raportare) 14. Ingrijiri prescrise de medic Trimestrul II de sarcina 23 

Gravida(Fisa raportare) 14. Ingrijiri prescrise de medic Trimestrul III de sarcina 33 

Total servicii 188089 

Gravide clasificate dupa 

educatie 
Total 

 Fara instruire 556 

 Gimnaziu (8 clase) 1054 

 Liceu 450   

Postliceala 38   

Scoala primara (4 clase) 267   

Scoala Profesionala (arte-

meserii) 
296 

  

 Universitara 106   

  

INDICATORI MEDIATORI SANITARI 2022 

Activitate Tip persoana Total 

01. Sprijin emitere acte identitate Adult 179 

01. Sprijin emitere acte identitate Copil 112 

02. Inscriere la medicul de familie Adult 140 

02. Inscriere la medicul de familie Copil 90 

03. Obtinere certificat de handicap Adult 32 

03. Obtinere certificat de handicap Copil 4 

04. Caz nou luat in evidenta Bolnav cronic 25 

04. Caz nou luat in evidenta Copil 0-1 ani 39 

04. Caz nou luat in evidenta Copil > 1 an 117 

04. Caz nou luat in evidenta Gravida 167 

04. Caz nou luat in evidenta Lauza 111 

04. Caz nou luat in evidenta Nou-nascut 136 

04. Caz nou luat in evidenta Varstnic 26 
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05. Vizita si consiliere la domiciliu Bolnav cronic 2013 

05. Vizita si consiliere la domiciliu Copil 0-1 ani 3143 

05. Vizita si consiliere la domiciliu Copil > 1 an 18426 

05. Vizita si consiliere la domiciliu Gravida 901 

05. Vizita si consiliere la domiciliu Lauza 296 

05. Vizita si consiliere la domiciliu Nou-nascut 282 

05. Vizita si consiliere la domiciliu Varstnic 2038 

06. Campanie vaccinare copii Anuntat 2247 

06. Campanie vaccinare copii Vaccinat 689 

07. Persoana depistata cu TBC Adult 5 

07. Persoana depistata cu TBC Copil 7 

08. Consemnare probleme sociale Abandon familial 2 

08. Consemnare probleme sociale Abandon scolar 1 

08. Consemnare probleme sociale Caz copil cu parinti migranti 718 

11. Depistare boala(boli frecvente) - 48 

12. Consemnare probleme in comunitati de romi - 2056 

13. Persoana depistata cu HTA Adult 31 

14. Persoana depistata cu diabet Adult 10 

15. Persoana depistata cu hepatita Adult 2 

15. Persoana depistata cu hepatita Copil 1 

16. Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale Ajutor social 82 

16. Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale Alocatie de sustinere 75 

16. Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale Altele 3714 

16. Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale Bursa scolara 114 

17. Caz violenta In familie 19 

18. Solicitare S.J.A. - 5 

19. Campanie/actiune de sanatate publica In familie/familii 3420 

19. Campanie/actiune de sanatate publica In scoala 51 
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S-au organizat, permanent, în comunitățile de romi, campanii IEC care au vizat în principal: 

-   informări  privind promovarea măsurilor de prevenire pentru coronavirus; 

- informări cu privire la reglementările privind asigurările de sănătate; 

- igiena personală, igiena locuinței, igiena alimentației; 

- importanța vaccinării copiilor; 

- consiliere pe probleme de planificare familială; 

- prevenirea abandonului; 

- campanii de promovarea școlarizării; 

- prevenirea tuberculozei; 

- alte teme pentru prevenirea bolilor sezoniere. 

 

COMPARTIMENTUL DE CONTROL ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ 

          În conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă, s-au monitorizat şi evaluat cele 3 centre de permanenţă (Babadag, Luncaviţa şi Murighiol), 

prin: 

- controlul trimestrial al modului de organizare şi desfasurare a activităţii acestora; 

- controlul respectării asigurării continuităţii asistenţei medicale în regim de gardă în centrele de 

permanenţă de către o comisie mixtă formată din reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică şi ai casei 

de asigurări, in luna noiembrie 2022;  

- analiza rapoartelor de activitate transmise lunar către DSP. 

Ca urmare a controalelor efectuate, nu s-au constatat disfuncționalități în activitatea centrelor de 

permanenţă. 

          În cadrul celor 3 centre, s-au realizat următorii indicatori de activitate: 
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5684 3973 9657 2678 9657 623 310 100 0 21 17 
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COMPARTIMENT DE CONTROL ASISTENŢA MAMEI ŞI COPILULUI 

          La nivelul cabinetelor medicale individuale din municipiul şi judeţul Tulcea, s-au desfăşurat  

actiuni de control a activităţii specifice, referitoare la: 

 Aspectele organizatorice ale asistenţei medicale a gravidei, lăuzei şi copilului; 

 Derularea programelor naţionale în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului. 

 

În cadrul Programului Naţional nr.XIII de Sănătate a femeii şi copilului, personalul 

Compartimentului de control a asistenţei medicale a mamei şi copilului, a desfăşurat activităţi pentru: 

 creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi  lauză 

 distribuţia de lapte praf către autorităţile locale, pentru copiii aflati in evidentele medicilor de familie, cu 

scopul ameliorării stării de nutriţie a  copilului şi a indicatorului de morbiditate infantilă 

Aceste activităţi au fost derulate în cadrul urmatoarelor intervenţii ale programului : 

1. Creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi  lauză prin 

distribuirea de carnete şi fise pentru supravegherea medicală a gravidei şi lauzei.  

În anul 2022, s-au distribuit 80 carnete şi fişe pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei.  

2. Profilaxia morbidităţii infantile datorate distrofiei la copiii 0-1 an prin administrarea  de lapte 

praf, în vederea ameliorării stării de sănătate la nou-născuţi, reducerea morbidităţii şi a mortalităţii la 

nou- născuţi.  

Laptele praf formulă pentru sugari se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală eliberată de 

medicul de familie, numai pentru copiii cu vârste cuprinse intre 0 şi 12 luni, care nu beneficiază de lapte 

matern şi care se încadrează în următoarele criterii : 

a) cu mame care prezintă contraindicaţii ale alăptării (boli grave: TBC pulmonar activ, neoplazii, 

caşexie, septicemie, boli psihice grave, epilepsie, eclampsie, scleroză în plăci, insuficienţă renală, 

hepatică sau cardiacă, diabet zaharat decompensat, tireotoxicoză, mamă infectată cu HIV, tratamente cu 

citostatice, diazepine, anticonvulsivante, anticoagulante, radioizotopi, consum de droguri sau 

dependenţă de alcool, tutun care determină intoxicaţii ale copilului); 

b) copii sănătoşi la care se constată o creştere nesatisfăcătoare (sub limita inferioară a normalului 

vârstei), datorită absenţei laptelui matern. Creşterea nesatisfăcătoare a copilului va fi consemnată în fişa 

de consultaţie medicală a acestuia, după evaluarea, de către medicul de familie/medicul specialist 
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pediatru sau neonatolog, a tehnicii de alăptare şi a curbei ponderale. Decizia privind acordarea laptelui 

praf se ia numai dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii : 

 copilul nu a recuperat greutatea de la naştere după două săptămâni de viaţă ; 

 copilul cu vârsta cuprinsă între 0-8 luni creşte în greutate cu mai puţin de 500 g/lună ; 

 copilul cu vârsta mai mare de 8 luni creşte în greutate cu mai puţin de 250 g/lună ; 

c) copil adoptat sau aflat în familie de plasament ; 

d) cu mama decedată. 

 

În anul 2022, medicii de familie au prescris, pentru 639 copii: 

 254 cutii cu lapte praf  « VITALACT BASIC » 

 3907 cutii cu lapte praf  « MILUPA MILUMIL 1 » 

 3870 cutii cu lapte praf «  MILUPA MILUMIL 2 » 

 

 

MORTALITATEA INFANTILĂ 

           Pe total judeţ, în anul  2022 s-a înregistrat o scădere a numărului de decese 0-1 lună, de la 7 

decese în anul 2021, la 3 decese în anul 2022.  

S-au înregistrat 2 decese la grupa de vârstă 1-12 luni și 2 decese la grupa de vârstă 1-4 ani. 

           Evoluţia deceselor 0-1 an şi 1-4 ani în perioada 2018-2022, se prezintă astfel: 

ANUL DECESE 0-1 LUNĂ DECESE 1-12 LUNI DECESE 1-4 ANI 
2018 3 4 0 
2019 10 2 2 
2020 5 3 2 
2021 7 0 0 
2022 3 2 2 

 

            Semestrial, s-au analizat cauzele directe şi favorizante care au condus la aceste decese, 

accesibilitatea şi adresabilitatea la seviciile medicale, precum şi calitatea actului medical şi s-au propus 

măsuri educaţionale, tehnico-profesionale şi organizatorice, vizând familia, comunitatea şi serviciile 

medicale, pentru : 

-  a preîntâmpina decesele evitabile; 

-  a adapta serviciile medicale la nevoile populaţiei; 

-  a asigura un suport comunitar suficient, în special pentru familiile cu abilităţi parentale mai 

restrânse. 
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           Analizând mortalitatea infantilă după mediul de provenienţă al copilului, s-a constatat că 57,14% 

dintre cazuri provin din mediul urban şi 42,85% din mediul rural. 

            3 copii, au decedat în Spitalul Județean de Urgență Tulcea, 3  copii au decedat la domiciliu și 1 

copil a decedat în urma unui accident rutier. 

           Cauzele deceselor:  

- 1 pneumonie bilaterală 

- 1 leucemie limfoblastică 

- 1 hemoragie suprarenală 

- 3 malformaţii 

- 1 politraumatism contuz prin accident rutier  

 

           Un rol important în producerea acestor decese, l-a avut componenta socială: 

-    existenţa încă a unui numar mare de sugari în familii dezorganizate, care nu au un  

climat favorabil creşterii şi dezvoltării copilului (5 copii decedaţi în anul 2022, au provenit de la 

mame necăsătorite, fără venituri sau cu venituri modeste); 

- nivelul educaţional scăzut, mai ales privind noţiunile de puericultură şi planificare familială, în 

unele familii: 2 mame analfabete; 3 mame absolvente de şcoală primară; 2 mame absolvente de 

gimnaziu. 

     Educaţia este o variabilă care diferenţiază semnificativ mamele. Cu cât mamele sunt mai educate, 

cu atât ponderea celor care beneficiază de informare, este mai mare, acest fapt reflectându-se și în 

numărul scăzut al gravidelor dispensarizate și monitorizate la medicul de familie și/medicul specialist, 

precum și al celor care beneficiază de investigațiile obligatorii pe perioada sarcinii. 

    Doar trei mame au fost dispensarizate şi au efectuat între 1 şi 4 controale prenatale, deoarece s-au 

prezentat la cabinetele medicilor de familie pentru înregistrarea sarcinii abia în ultimul trimestru, 

celelalte nu au fost dispensarizate. 

 

    Pentru îmbunătăţirea indicatorului de mortalitate infantilă, s-au propus câteva măsuri: 

 perfecţionarea continuă a medicilor de familie din teritoriu; 

 identificarea şi dispensarizarea gravidelor, din primul trimestru de sarcină; 

 producerea de materiale suport pentru profesionişti, consilieri şi mame cu scoală puţină, mame 

singure, mame adolescente şi grupuri de părinti, cu mesaje educaţionale coerente la fiecare 

nivel; 
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 desfăşurarea de acţiuni de educaţie sanitară eficientă în toate unităţile sanitare, cu accent pe 

noţiuni de igienă, puericultură, recunoaşterea primelor semne de boală şi atitudinea în urgenţele 

nou-născutului şi sugarului; 

 acordarea certificatelor prenupțiale să fie condiționată de efectuarea unor investigații 

suplimentare față de cele care sunt solicitate în prezent;  

 educație pentru sănătate în școli (cu teme inclusiv pentru prevenirea BTS); 

 dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate; 

 stabilirea unei taxe pentru naștere, în cazul gravidelor care nu se dispensarizează și/ 

investighează; 

 implicarea comunităților locale în facilitarea accesului gravidelor la medicii specialiști și/ 

laboratoare (asigurarea transportului), pentru investigații clinice și paraclinice; 

 finanțarea Programului Național de Planificare Familială;   

 creşterea accesibilităţii la serviciile sociale a copiilor şi gravidelor din teritoriu, de către 

asistenţii medicali comunitari, mediatorii sanitari şi asistenţii sociali.   

 

 

 

COMPARTIMENT MEDICINA DE URGENŢĂ 

A fost aplicată Procedura pentru prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără 

adăpost şi a celor din spaţii neâncălzite, comunicându-se tuturor unităţilor sanitare de pe raza judeţului 

responsabilităţile pe care le au în acest sens. 

Având în vedere că în lunile de iarnă condiţiile meteo pot degenera în fenomene meteo 

periculoase (căderi masive de zapadă, viscol, ger), s-au făcut baze de date atât cu gravidele cu risc si/ 

cele în ultimul trimestru de sarcină, cât şi cu persoanele dializate, pentru evitarea problemelor dacă 

vremea s-ar fi înrăutăţit. 

Au fost informaţi medicii de familie şi asistenţii medicali comunitari, privind responsabilităţile 

pe care le au, în cazul în care ar fi fost condiţii meteo nefavorabile şi s-a solicitat monitorizarea 

bolnavilor cronici precum si a persoanelor vulnerabile, gravidelor în ultimul trimestru (catagrafierea 

gravidelor pe fiecare medic). 

În  lunile ianuarie, februarie, martie şi decembrie 2022, datorită temperaturilor scăzute, s-a 

raportat zilnic la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, numărul de persoane afectate de 

hipotermie, transportate de Serviciul Judeţean de Ambulanţă la unităţile sanitare din teritoriu.  
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De asemenea, s-a colaborat foarte bine cu autorităţile locale şi cu Serviciul Judeţean de 

Ambulanţă în a acorda asistenţă medicală şi protecţie persoanelor fără adăpost, pentru a le interna într-o 

unitate spitalicească sau azil de noapte, după caz. 

În lunile iunie, iulie şi august, s-a activat comitetul de coordonare a intervenţiei rapide în 

perioadele de caniculă de la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea. 

S-a procedat la difuzarea către furnizorii de servicii medicale (spitale, Serviciul Judeţean de 

Ambulanţă Tulcea) a fişei de raportare a cazului de deces datorat caniculei; 

Au fost stabilite, împreună cu autorităţile publice locale, punctele de prim ajutor şi  persoanele 

care să deservească aceste puncte pe raza judeţului Tulcea; 

S-a activat Planul de Intervenţie al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Tulcea în perioadele de 

caniculă – stabilirea persoanelor responsabile, suplimentarea personalului şi a numărului de ambulanţe 

la nevoie; 

S-au intensificat acţiunile de control, în special cele legate de lanţurile frigorifice pentru medicamente şi 

vaccinuri; 

S-au intensificat acţiunile de control privind respectarea normelor igienico-sanitare din unităţile 

din sectorul alimentaţiei publice; 

S-a verificat respectarea prevederilor privind depozitarea şi îndepărtarea corespunzătoare a 

deşeurilor menajere şi a celor periculoase rezultate din activitatea medicală; 

S-au publicat (pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea) materiale informative cu 

recomandări în caz de caniculă pentru populaţia generală şi pentru grupuri populaţionale specifice; 

În perioadele cu cod de caniculă, s-a raportat zilnic la Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă, numărul de cazuri de lipotimii, numărul de puncte de prim ajutor din judeţ şi numărul de 

decese datorate caniculei . 

 

 

PROGRAME NATIONALE DE SANATATE DERULATE PRIN DSP TULCEA 

 

PN I-Programul national de imunizari  

Programul național de vaccinari a avut un plan anual inițial de 238.000 lei pe sursa Buget de stat 

–DSP pentru activitățile desfășurate la nivel de DSP. 

Pentru primul trimestru al anului au fost solicitate spre finanțare sume in valoare de 237.572 lei 

care a fost platita integral pentru serviciile medicale efectuate de catre medicii de familie precum si 
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pentru asigurarea mentenantei camere frig, care asigura pastratrea in conditii optime a vaccinurilor 

existente in stocul DSP. 

Față de planul inițial de 238.000 lei programul național de imunizări a primit suplimentari în 

valoare totală de 655.000 mii lei, având astfel un plan anual pe sursa Buget de stat – DSP pentru 

activitățile desfășurate la nivel de DSP,  în valoare  totala de 893.000 lei. 

In trimestrul II al anului 2022 au fost solicitate spre finațare sume în valoare de 298.316 lei 

plătită integral, din care, pentru serviciile medicale efectuate de catre medicii de familie, suma finațată si 

plătită s-a ridicat la valoarea de 295.916 lei, restul sumei finanțate asigurând valoarea necesară păților 

catre alți furnizori ai programului. 

In trimestrul III al anului 2022 au fost solicitate spre finațare sume în valoare de 110.929 lei. 

Sumă finanțată a fost  pătită către furnizorii de servicii medicale –medici de familie si catre alți 

furnizorii care asigura buna desfășurare a programului,  astfel: 105.998 lei către medicii de familie iar 

restul către ceilalți furnizori. 

Pentru trimestrul IV,  suma solicitată spre finanțare în a fost de 245.826 lei din care finațat și 

plătit efectiv pentru servicii medicale-medici de familie a fost utilizată suma de 238.096 lei, restul sumei 

asigurând  plata catre alți furnizorii care deservesc buna desfășurare a programului. 

 Planul final cu care programul de vaccinări a finalizat anul 2022 a fost în suma de 893.000 lei si 

s-a plătit efectiv  suma de 892.643 lei. 

Plata efectuată către medicii de familie și care reprezintă valoarea aferentă serviciilor de 

vaccinare  pentru anul 2022,  s-a ridicat la suma de 875.982 lei. 

Gradul de angajare și plată a planului  anual pe 2022 a fost 99,96%. 

In decursul anului au fost încheiate  acte adiționale, conform ORD 377/2017 privind aprobarea 

Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publica  pentru anii 2017 si 2018 cu 

modificarile si precizarile ulterioare, pentru plata medicilor si pentru produsele achiziționate la nivel 

național. 

 Incepând cu data de 01.04.2022 intra în vigoare Ordinul nr. 964/2022 privind aprobarea 

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică*). 

Având în vedere noile precizări legislative sunt incheiate contracte cu medicii de familie conform 

prevederilor in vigoare. 
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PN II- Programul național de  supraveghere a bolilor transmisibile prioritare 

 În primele 3 luni a  anului 2022 Programul național de supraveghere a bolilor transmisibile 

prioritare a funcționatîn baza ORD 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a 

programelor naționale de sănătate publica pentru anii 2017 și 2018 cu completările și modificările 

ulterioare   având  ca și componente  activitatea proprie DSP si  testările RT PCR.   

 

Pentru testările RT –PCR  DSP Tulcea a încheiat contracte de furnizare de servicii medicale, 

conform metodologiei,  cu SC DELTA GENETICS SRL și  SC ROUTINE MED.  Planul inițial  aprobat 

pentru aceasta activitate a fost de 4.785.000 lei  pentru primul trimestru  al anului 2022 iar  plata către 

cei 2 furnizori de servicii medicale  a fost de 417.250 lei reprezentând  contravaloarea unui număr de  

178 testări , aferente lunilor noiembrie si decembrie 2021, decontate la valoarea de 175 lei testarea si 

2574  testări , aferente lunilor ianuarie –aprilie 2022, decontate la prețul de 150 lei conform normelor în 

vigoare. 

După publicarea ORD MS 994/31.03.2022 Programul național de supraveghere a bolilor 

transmisibile prioritare a  fost divizat în 3 subprograme distincte  după cum urmează   

1.Subprogramul național de  supraveghere  și control a bolilor transmisibile prioritare 

2 Subprogramul național de  supraveghere  și control al  infecțiilor asociate asistenței medicale și 

rezistenței microbiene,  precum și de  monitorizare a utilizării antibioticelor (nu are alocație bugetară la 

nivelul jud Tulcea) 

3 Subprogramul național de testare NAAT/RT-PCR  și de  secvențiere  

Urmare a acestor modificări și a publicări unei noi liste cu unitățile care implementează 

Subprogramul național de testare NAAT/RT-PCR  și de secvențiere laboratorul DSPJ Tulcea a fost 

inclus  inclus in această  listă rămânând singurul furnizor  de servicii medicale inclus în program din jud 

Tulcea.  

Planul inițial  de 4.785.000 alocat decontării testărilor RT-PCR  a fost suplimentat in trim II cu 

suma de 8.649.000 lei dar în urma analizei disponibilului  din plan existent in luna iulie a fost solicitată 

către MS, in primă instanță, disponibilizarea sumei de 11.000.000 lei și virarea a sumei de 20.000 lei 

către  PN V iar apoi a fost solicitată și disponibilizarea a 1.800.000 lei planul final pe activitatea de 

testare RT-PCR  fiind de 614.000 lei. 

Suma solicitată spre finanțare  de către laboratorul DSP a fostde 148.800 lei reprezentând  

contravaloarea  a 992 testări RT-PCR  decontate la valoarea de 150  lei.  

Din planul  de 614.000 lei   a fost finanțata  suma de 565489 lei  reprezentând un grad de 

absorbtie a fondurilor aprobate pentru anul 2022 de 92,1% . 
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Programul național de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare – activitate proprie DSP  a 

avut un plan anual inițial 33.000 lei pe sursa Buget de stat. In decursul anului a fost făcută o   

suplimentare  a  planului  cu suma de 129.000 lei  in urma analizei  disponibilului si a stocurilor 

existente  a fost solicitata către MS  o diminuare  a planului cu suma de 85.000 lei,  planul final pe anul 

2022 fiind de 77.000 lei.  

  Suma solicitata spre finanțare și finanțată  a fost de 74941 lei iar plățile au fost in valoare de 

55576,69 lei . 

Gradul de angajare  a planului anual pe 2022 a fost 97,33% pe sursa Buget de stat –DSP 

activitate proprie. 

PN III. - Programul Naţional  de  Prevenire, Supraveghere şi Control a Infecţiei HIV/SIDA 

  Programul Naţional  de  Prevenire, Supraveghere şi Control a Infecţiei HIV, derulat  la nivelul 

Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea, a avut un plan anual  de 7.000 lei. 

Finanţarea primită în urma cererilor de finanţare înaintate a fost de 5343 lei iar plata efectiva a 

fost de 5342,03 lei. Gradul de absorbtie a fondurilor aprobate pentru anul 2022 a fost de 76,31%. 

            PN V- Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și 

munca  

Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și munca a avut 

un plan anual    inițial de 2.000 lei   lei pe sursa Buget de stat-DSP.  În decursul anului 2022  a fost a fost 

făcuta o suplimentare  de 9000 lei și a fost solicitată virarea către program a sumei de 20.000 lei de pe 

Subprogramul național de testare NAAT/RT-PCR  și de  secvențiere . Planul final pe Programul 

național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și munca  a fost de 31.000 lei.  

Suma solicitata spre finanțare a fost de 30.740 lei iar plățile au fost in valoare de 30739,57lei. 

Gradul de angajare si plata a planului anual pe 2022 a fost 99,16%. 

 

             PN XII- Programul național de evaluare si promovare a sănătății și a educației pentru 
sănătate. 

Programul național de evaluare si promovare a sănătății și educației pentru sănătate munca    a 

avut un plan anual  de 1.000  lei pe sursa Buget  de stat –DSP în decursul  anului a fost făcută o 

suplimentare cu suma de 6.000 lei   planul final  pe anul 2022 a fost de 7.000 lei .  

Suma solicitata spre finanțare a fost de 6.919 lei iar plățile 6.917,01lei 

Gradul de angajare și plata a planului anual pe 2021  a fost 98,84 %. 
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               PN VI -  Programul de sănătate al femeii și copilului, care se derulează prin D.S.P. Tulcea,  a 

avut in anul 2021 in cadrul ,,subprogramului de nutriție și sănătate al copilului” un plan anual de 

193.000 lei. Finanțarea a avut o valoare de 192.921 lei  și plata a fost de 192.919,8lei . 

Gradul de angajare si plata a planului anual pe 2022  a fost 99,95%. 

Pe parcursul anului au fost încheiate acte adiționale  sau contracte cu  autoritățile administrației 

publice locale pentru  furnizarea de lapte praf .  

 

Programele Naționale de Sănătate  derulate prin spitalele publice din rețeaua autorităților 
administrației publice locale  (SJU Tulcea , SO Macin): 

 

PN II- Programul național de  supraveghere a bolilor transmisibile prioritare 

Pe sursa Buget de stat - bunuri și servicii AAPL nu au fost încheiate acte adiționale cu SJU 

Tulcea pentru testarea  RT-PCR  datorita imposibilități  acestuia de a furniza serviciile  de testare RT-

PCR  astfel pentru suma în valoare finală de 3.987 .000 lei a fost solicitată disponibilizarea și virarea 

către alte programe care aveau nevoie, planul final fiind 0 lei. 

 

PN III. - Programul Naţional  de  Prevenire, Supraveghere şi Control a Infectiei HIV/SIDA 

Planul initial aprobat pentru Programul Naţional  de Supraveghere şi control a Infecţiei HIV în 

anul  2022   a fost de 351.000 lei. 

    Pentru reducerea răspândirii infecţiei HIV şi a morbidităţii asociate cu aceasta prin asigurarea 

tratamentului bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA, la solicitarea medicului coordonator, bugetul alocat a 

fost suplimentat ajungându-se astfel la un plan anual de 1.874.000 lei. Finanţarea primită în urma 

înaintarii cererilor de finanțare a fost de 1.870.995 lei şi plata efectivă a fost de 1.870.994,05lei. Gradul 

de absorbție a fondurilor aprobate pentru anul 2022 a fost de 99.83 %.  

 

        PN IV. - Programul Naţional  de  Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei 
       Planul iniţial pentru Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al 

Tuberculozei  în anul  2022,  a fost de 21.000 lei pe sursa de finantare Buget de Stat-AAPL. 

     Pentru reducerea prevalenţei şi a mortalităţii TB, pentru menţinerea unei rate de depistare a cazurilor 

noi de TB pulmonară pozitivă la microscopie şi pentru tratamentul bolnavilor cu tuberculoză, bugetul a 

fost suplimentat ajungând la o valoare de 297.000 lei.  
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      Finanţarea primită în urma cererilor de finanţare înaintate de către cele două spitale a fost de 

296.696 lei,  iar  plata efectivă a  fost de 296.694,48 lei. 

  Gradul de absorbție al fondurilor aprobate pentru anul 2022 a fost de 99,89%. 

          

PN  VII. - Programul Naţional  de  Screening Organizat pentru Boli Cronice cu Impact 

asupra Sanatatii Publice 

                   

VII.1. Subprogramul de Screening Organizat pe Baze Populationale pentru Cancerul de Col 

Uterin 

          În anul 2022  au fost urmărite urmatoarele obiective: 

1. Reducerea poverii cancerului de col uterin la populaţia feminină prin depistarea în faze 

incipiente de boală prin screening organizat; 

2. Îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de 

diagnostic şi tratament; 

3. Creşterea gradului de informare a populaţiei prin utilizarea serviciilor de screening ca metodă de 

depistare precoce a cancerului de col uterin la persoanele asimptomatice. 

Activităţile au fost realizate cu dificultate datorită specificului judeţului nostru, care are o mare parte 

din teritoriu, greu accesibil. 

      Din cele 128 de  teste Babeș Papanicolau efectuate în anul 2022, 10 teste au fost pozitive. 

 

Bugetul aprobat în anul  2022 pentru  Programul Naţional de Depistare Precoce Activă a Cancerului 

prin Screening Organizat a fost de  de  80.000 lei pe sursa de finantare Buget de Stat-AAPL. 

      Finanţarea primită şi plata efectivă a fost de 18.056 lei. Gradul de absorbție a fondurilor aprobate 

pentru anul 2022 a fost de 22,57 %.  

           

 PN VIII. - Programul Naţional de Sănătate Mintală si Profilaxie in Patologia Psihiatrică 

Programul național de sanatate mintala si profilaxie in patologia psihiatrica   a avut un plan anual  

de 14.000  lei pe sursa Buget  de stat -AAPL.  

           Suma solicitata spre finanțare a fost de 3381 lei iar plățile au fost in valoare de lei. 

3380,47 lei.Gradul de absorbție al fondurilor aprobate pentru anul 2022 a fost de  24.14%.  
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PN XIII-  Programul de sănătate al femeii și copilului  

 

PN XIII/1.1.2  Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți; 
  Se derulează  la nivelul  SJU Tulcea  și  SO Macin. Prevederea alocată  acestei intervenții  în anul 2022 

a fost  de 3.000 lei. Finanțarea și plata au avut o valoare de 2442 lei. 

           Gradul de angajare și plată a planului anual pe 2020 a fost de 81,4%, 

  PNXIII/1.3.2Profilaxia malnutriției la copii cu greutate mica la naștere 

               Se derulează prin SJU Tulcea și  a avut in anul 2022 pentru intervenția  “Profilaxia malnutriției 

la copii cu greutate mica la naștere” un plan anual de 15.000 lei. Finanțarea și plata au avut o valoare de 

14.944 lei 

           Gradul de angajare și plată a planului anual pe 2022 a fost de: 

- Profilaxia manutriției la copii cu greutate mica la nastere -99,63% 

PN XIII/2.4  Profilaxia sindromului de izoimunizare RH; 

  Se derulează  la nivelul  SJU Tulcea. Prevederea alocată  acestei intervenții  în anul 2022 a fost  de 

12000 lei. Finanțarea și plata au avut o valoare de 11.948 lei. 

           Gradul de angajare și plată a planului anual pe 2021 a fost de 99,56%, 

 

AP-ATI.  A primit o alocare bugetara în anul 2022 de 400.000 lei suma solicitată spre finanțare  

fiind de 400.000 lei iar plata efectivă fiind de 399.818,87 lei. 

       Gradul de angajare  a planului anual pe 2022 a fost de 99,95%. 

AAPL      

DENUMIRE PROGRAM      Plan   FINANTARE  PLATI  
GRAD DE 

ANGAJARE  

I. Programele naționala privind bolile 

transmisibile - TOTAL din care : 2.295.000 2.218.462 2.218.457.97 

 

96,66% 

PN III. - Programul Naţional  de  Prevenire, 

Supraveghere şi Control a Infectiei 

HIV/SIDA 1.874.000 1.870.995 1.870.994,09 

99,83% 

PN IV. - Programul Naţional  de  Prevenire, 

Supraveghere şi Control al Tuberculozei 297.000 296.696 296.694,48 

99,89% 

VII.1 Subprogramul de Screening Organizat 

pe Baze Populationale pentru Cancerul de Col 

Uterin    80.000 18.056        18.056 

22,57% 
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VIII.Programul Național de Sănătate Mintală 

si Profilaxie in Patologia Psihiatrică 14.000 3.381 3.380,47 

 

24,14% 

XIII. Programul naţional de sănătate a femeii 

şi copilului 30.000 

 

29.334 

 

29.332,93 

97,77% 

1.1.2prevenirea deficiențelor de auz prin 

screening auditiv la  nou-născuți 3.000 

2442 2441,88 81,4% 

1.3.1.Profilaxia malnutriției la copii cu 

greutate mica la naștere 15.000 

 

14.944 

14.943,78  

99,63% 

2.4  Profilaxia sindromului de izoimunizare 

RH; 12.000 11948 11.947,27 

99,56% 

 AP-ATI 400.000 400.000 399.818,87 
99,95% 

TOTAL GENERAL  2.695.000 2.618.462 2.618.276,84 97,15% 

DSP 

DENUMIRE PROGRAM TOTAL 

FINANT

ARE PLATI 

GRAD 

DE 

ANGAJ

ARE  

PN I 893.000 892.643 892.643 99.96% 

PN II/1 77.000 

74.941 

 55576.69 

97,32% 

PN II/3 614000 565489 565489 92,1% 

PN III. - Programul Naţional  de  Prevenire, 

Supraveghere şi Control a Infectiei 

HIV/SIDA 7.000 5.343 5.342,03 

76,31% 

 V. PROGRAM NAȚIONAL DE MONITORIZARE A 

FACTORILOR DETERMINANȚI DIN MEDIUL DE 

VAȚA ȘI MUNĂ  31.000 30.740 30.739,57 

99,16% 
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 XII. PROGRAM NATIONAL DE EVALUARE ȘI 

PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI EDUCAȚIEI 

PENTRU SĂNĂTATE  7.000 6.919 6.917,01 

98,84% 

XIII. PROGRAM NAȚIONAL  DE SĂNĂTATE  A 

MAMEI ȘI COPILULUI  193.000 
192.921 192.919,8 99,95% 

PN XIII/1.3.1 193.000 192.921 192.919,8 99,95% 

TOTAL GENERAL 2.015.000 1.961.917 1.886.970,21 93,64% 

 

 

 

AUDIT INTERN 

 

În anul 2022 activitatea compartimentului de audit intern din cadrul D.S.P.J. Tulcea s-a 

desfăşurat pe baza planului de audit anual aprobat de către directorul executiv, care a avut la bază planul 

multianual, elaborat pe o perioadă de 3 ani.  

La elaborarea planului multianual s-a procedat la identificarea tuturor activităților specifice 

Direcţiei de Sănătate Publică a județului Tulcea care au fost supuse analizei riscurilor, iar dintre acestea 

au fost selectate, activităţile cu risc major, în vederea auditării. 

La nivelul D.S.P.J. Tulcea, misiunile de audit planificate pentru anul 2022 au fost în număr de 2 

misiuni de asigurare. Misiunile planificate au fost efectuate, rezultând un grad de realizare a planului de 

audit public intern de 100%.  

De asemenea, a fost efectuată o misiune ad-hoc. 

 

Misiunile de audit efectuate în anul 2022 au fost: 

1.  Activitatea de decontare a sumelor transferate U.A.T.-urilor pentru finanțarea cheltuielilor de 

personal aferente asistenților comunitari și mediatorilor sanitari. 

 

Obiectivul general al misiunii de audit public intern: 

- Organizarea și conducerea activității de decontare a sumelor transferate de la bugetul de stat 

către bugetele locale pentru finanțarea sănătății. 

2. Organizarea, evidența, plata și efectuarea concediilor, a timpului liber acordat, a orelor 

suplimentare. 
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Principalele obiective ale misiunilor de audit: 

- Organizarea concediilor, a timpului liber acordat, a orelor suplimentare; 

- Evidența concediilor, a timpului liber acordat, a orelor suplimentare; 

- Plata concediilor, a timpului liber acordat, a orelor suplimentare; 

- Efectuarea concediilor, a timpului liber acordat, a orelor suplimentare. 

 

La solicitarea directorului executiv s-a desfășurat o misiune ad-hoc cu tema: respectarea 

prevederilor legale  privind cheltuielile efectuate în cadrul articolului bugetar 20.01.08 – Poștă, 

telecomunicații, radio, tv, internet. 

Obiectivul general al misiunii de audit public intern: 

- Respectarea prevederilor  legale privindparcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare a 

cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilorefectuate în cadrul 

articolului bugetar 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet. 

 Urmarea riscurilor  semnificative identificate în cadrul misiunilor de audit intern, a  constatărilor 

cu caracter pozitiv, aspectelor de îmbunătățit, au fost formulate recomandări. Recomandările formulate 

au fost însuşite.   

Prin activitatea de audit public intern s-a urmărit asigurarea şi consilierea pentru adăugarea de 

valoare şi îmbunătăţirea activităţilor instituției, îndeplinirea obiectivelor, îmbunătăţirea eficienţei şi 

eficacității managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă. 

    

 

 

COMPARTIMENTUL JURIDIC 

 

Conform Regulamentului privind organizarea şi  funcţionare şi a structurii organizatorice ale 

direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ord. M.S. nr. 

1078/2010, în Compartimentul juridic  s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- avizarea, la cererea conducerii, a actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei, 

precum şi orice alte acte care produc efecte juridice; 

- vizarea dispoziţiilor emise de instituţie; 

* nr. dispoziţii vizate în anul 2022: 250 
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- verificarea şi vizarea contractelor şi actelor adiţionale încheiate între Direcţia de Sănătate Publică 

jud. Tulcea şi unităţi sanitare, consilii locale, furnizori de produse, furnizori de servicii; 

- urmărirea, semnalarea şi transmiterea organelor de conducere şi serviciilor interesate noile acte 

normative şi atribuţiile ce le revin din acestea; 

- realizarea evidenţei actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce 

se regăsesc în activitatea autorităţii de sănătate publică ori a unităţilor subordonate; 

- înregistrarea, evidența dosarelor/plângerilor depuse la Comisia județeană de monitorizare și 

competență profesională pentru cazurile de malpraxis; 

- întocmirea Raportului anual al cazurilor înregistrate/soluționate de către comisia județeană de 

monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis; 

- Întocmirea Situației anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial 

la nivelul Direcției de Sănătate Publică jud. Tulcea, conform prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 

privind apeobarea Codului intern managerial al entităților publice; 

- actualizarea procedurilor operaționale Compartiment Juridic – Nr. PO: 10 

- asigurarea transmiterii la unitatea sanitară desemnată – SJU Tulcea şi la IPJ Tulcea a sentinţelor 

penale/încheierilor privind aplicarea măsurilor de siguranţă prevăzute de art. 246, art. 247, art. 109 şi art. 

110 din N. Codul penal; 

Nr. sentinţe prin care s-a dispus aplicarea măsurii de siguranţă a internării medicale până la 

însănătoșire: 11 

Nr. sentinţe prin care s-a dispus aplicarea măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical: 20 

Nr. sentinţe prin care s-a dispus încetarea măsurii de siguranţă: 4 

- asigurarea transmiterii la cabinetele medicilor de familie a sentinţelor 

penale/încheierilor/adreselor privind punerea sub interdicție judecătorescă; 

Nr. sentinţe prin care s-a dispus punerea sub interdicție judecătorească: 6 

- întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii şi la Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea 

situaţiei lunare privind stadiul de soluţionare a cererilor de restituire formulate potrivit Legii nr. 

10/2001; 

Nr. Raportări   -  Ministerul Sănătății: 12 

          - Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea: 12 

- reprezentarea şi apărarea intereselor instituţiei în faţa organelor administraţiei de stat, a 

instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri 

prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea persoanei juridice; 
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Nr. dosare înregistrate în anul 2022: 339, din care: 

- litigii privind drepturi băneşti: 3 

- plângeri contravenționale (PLF): 335 

- validare poprire: 1 

 

 

AVIZE/AUTORIZARI 

Compartimentul de Avize autorizări se ocupă de Procedurile de reglementare sanitară pentru 

proiectele de amplasare, amenajare, construire și funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu 

risc pentru starea de sănătate a populației.  

Aceste proceduri includ: 

- autorizarea sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere; 

- autorizarea sanitară de funcționare în baza referatului de evaluare; 

- certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică; 

- asistență de specialitate de sănătate publică; 

- viză anuală. 

Scopul acestor proceduri îl constituie  prevenirea situațiilor care ar putea determina îmbolnăvirea 

populației. 

Autorizarea sanitară în baza declarației pe propria răspundere este procedura administrativă prin 

care autoritatea competentă înregistrează declarația pe propria răspundere referitoare la respectarea 

reglementărilor legale incidente domeniului și este înștiințată și solicitată pentru verificarea 

conformității. 

Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare este procedura administrativă prin care 

autoritatea competentă evaluează conformitatea obiectivului, întocmește referatul de evaluare și 

eliberează autorizația sanitară de funcționare sau notificarea de respingere a acesteia. 

Certificarea conformității este procedura administrativă prin care se efectuează evaluarea 

conformității cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiectivele în funcțiune, care 

desfășoară activități cu risc pentru sănătatea populației. 

Asistența de specialitate de sănătate publică este procedura prin care la cerere, persoanele fizice 

sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerințelor la amplasarea, amenajarea, 

construirea, modificarea pentru funcționarea unei unități care desfășoară activități cu risc. 

Documentele se depun la Compartimentul de Avize/ Autorizări, unde personalul desemnat pentru 

acest post primește, verifică și înregistrează cererile și documentațiile pentru toate procedurile de 
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reglementare în ceea ce privește proiectele de amplasare, construcție și amenajare a obiectivelor, 

inclusiv cererile depuse pentru autorizare sanitară de funcționare și certificarea conformității în vederea 

funcționării obiectivelor, altele decât cele supuse înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunale. 

Compartimentul de Avize/ Autorizări înregistrează  solicitările depuse în format electronic pentru 

autorizarea unităților farmaceutice și trimite la M.S. decizia de conformitate emisă de DSPJ. Tulcea 

împreună cu documentele conform legislației în vigoare, în format electronic. Autorizația sanitară de 

funcționare pentru unitățile farmaceutice se  eliberează de către M.S. 

Dosarele  sunt repartizate secțiilor specializate care vor constata dacă sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute de legislația în vigoare urmând a se soluționa cerințele solicitanților.  

In cazul constatării de neconformități, răspunsul de respingere a cererii se face în scris, în 

termenul legal prevăzut de legislație. 

In anul 2022 Direcția de Sănătate Publică Tulcea a eliberat : 

- Notificări pentru asistență de specialitate – 268 

- Notificări pentru certificarea conformității –177 

- Notificări pentru respingerea autorizației de funcționare  – 2 

- Autorizații de funcționare în baza declarație  pe propria răspundere –29; 

- Autorizații de funcționare în baza referatului  de evaluare – 62; 

- Autorizații  de funcționare pentru servicii de ambulanță – 0; 

- Autorizații de libera practică – 0 ; 

- Autorizații pentru prestarea de servicii funerare – 2 

- Autorizații privind examinare ambulatorie al candidaților la obţinerea permisului de conducere şi al 

conducătorilor de autovehicule sau tramvaie – 0 

- Vize anuale pentru 4 autorizaţii privind examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului 

de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie . 

- Vize anuale pentru 57 autorizații sanitare de funcționare privind sisteme de alimentare cu apa; 

- Vize anuale pentru autorizații de funcționare spitale – 4 

- Decizii de conformitate pentru spațiu cu destinație de unitate farmaceutică – 16. 

- Decizii de neconformitate pentru spațiu cu destinație de unitate farmaceutică– 1. 

- Negații-80 

Au fost soluționate 3  solicitări cu referire la vizarea de documente emise de unitățile sanitare din 

sistemul sanitar al județului Tulceaîn vederea aplicării Apostilei  de la Haga de către Institutia 

Prefectului. S-au soluționat situații, rapoarte, adrese, informații, în funcție de cerințe. 
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SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 

 

1.   COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

În anul 2022 Compartimentul achiziții publice și-a desfășurat activitatea cu 2 angajați, respectiv: 

- Consilier achiziții publice: Osipov Oana Magdalena; 

- Consilier achiziții publice: Mocanu Alina Georgiana. 

 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Activitatea CompartimentuluiAchiziţii  Publice  se  desfăşoară  în  domeniul  organizării  şi 

desfăşurăriiproceselordeachiziţiipubliceînvedereaatribuiriidecontractedefurnizare, deservicii şi de 

lucrări. Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea  cărora  se  

obţine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a lansării unei 

comenzi sau atribuirii unui contract de achiziţie publică. 

Activitatea compartimentului este organizată și se desfăsoară în conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare, în vederea asigurării resurselor materiale  destinate îndeplinirii 

obiectivelor. 

În anul 2022 Compartimentul Achizitii Publice a îndeplinit următoarele: 

 A întreprins demersurile necesare pentru reînnoirea înregistrării Direcției de Sănătate Publică 

Județeană Tulcea în SEAP; 

 A elaborat și actualizat, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale instituției, 

Programul Anual al Achizițiilor Publice, precum și în funcție de rectificarea bugetară; 

  A întocmit Note de Fundamentare privind investițiile aferente anului 2022; 

 A asigurat relaţionarea internă cu şefii ierarhici şi/sau cu celelalte compartimente din cadrul 

instituţiei, precum şi relationarea externă cu autorităţi, instituţii publice si furnizori, îndomeniul de 

activitate; 

 A propus numirea Comisiilor de evaluare a ofertelor pentru desfașurarea și finalizarea 

achizițiilor directe; 

 A îndeplinit obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevazute de Legea 98/ 2016 

cu modificările și completările ulterioare;  

 A întocmit Note justificative privind alegerea modalității de achiziție a necesităților identificate 

la nivel de instituție; 
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 A întocmit note estimative și justificative cu privire la achizițiile publice; 

  A participat, în calitate de membru, în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziţii realizate; 

 A transmis actele adiționale, respectiv contractele de achiziție încheiate cu furnizorii/prestatorii 

de servicii/ executanții de lucrări, împreună cu anexele acestora către compartimentele de specialitate 

ale acestora; 

 A întocmit dosarele achiziţiilor publice de natura investițiilor; 

 A urmărit respectarea valorilor, termenilor și condițiilor stabilite prin contractele de achiziții 

publice încheiate; 

 A solutionat în termenul prevazut de lege corespondența repartizată; 

 A asigurat desfașurarea în condiții normale a activității instituției prin asigurarea stocurilor 

necesare de materiale consumabile, furnituri birou, reactivi, dezinfectanți, materiale de laborator, 

materiale sanitare, materiale de curațenie, precum și a altor necesități intervenite pe parcursul anului; 

 A respectat prevederile legii privind mijloacele de măsurare supuse obligatoriu controlului 

metrologic și a intreprins demersurile necesare realizării verificarilor metrologice obligatorii   și  

etalonărilor conform solicitării laboratoarelor în vederea reacreditării RENAR; 

 A participat la cursuri de perfecționare în vederea dezvoltării cunoștințelor. 

 

INVESTIȚIILE realizate în anul 2021 sunt următoarele: 

Nr. crt. An Denumire obiectiv investitii 
Valoare lei 

fara TVA 

Valoare lei 

cu TVA 

1 2022 
Retea internet prin cablu si wireless cu 

server inclus 
77274,5 91956,66 

 

 

LISTA CONTRACTELOR de produse, servicii și lucrări încheiate în anul 2021 este 

prezentată mai jos: 
NR. 

CRT. 
OBIECTUL CONTRACTULUI NUME FURNIZOR 

  

FURNIZORI MATERIALE/ECHIPAMENTE:  

1 
ACHIZIȚII FURNITURI DE BIROU (produse de 

papetărie și birotică) 

RUXMAR OFFICE SRL 

PIC SOFT SRL 

2 SERVICII FURNIZARE LAPTE- ANTIDOT  ALBALACT SA 

3 SERVICII FURNIZARE CARNETE PRESCRIPȚII COMPANIA NAȚIONALĂ 
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MEDICALE "IMPRIMERIA NAȚIONALĂ"  S.A. 

                                                                                                                      

FURNIZORI UTILITATI SI SERVICII: 

1 SERVICII DE CURAȚENIE  SERVICE MENAJ SRL 

2 LEGISLAȚIE ON-LINE 
R.A. REGIA AUTONOMĂ 

"MONITORUL OFICIAL " 

3 TELEFONIE FIXĂ, MOBILĂ ȘI INTERNET 

1. TELEKOM S.A. 

2. VODAFONE S.A. 

3. ORANGE ROMÂNIA S.A. 

4 ENERGIE ELECTRICĂ E.ON  ENERGIE  S.A. 

5 SALUBRITATE SERVICII PUBLICE S.A. 

6 ACREDITARE LABORATOR RENAR 

7 SERVICE AUTO 
1. VALBERTO S.R.L. 

2. CONVENABIL S.R.L. 

8 FURNIZARE APĂ POTABILĂ AQUASERV S.A. 

9 
SERVICII MONITORIZARE SISTEM 

ALARMARE/INCENDIU 
ZIP ESCORT SRL 

10 DISTRIBUȚIE CORESPONDENTĂ 
1. C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A. 

2. FUN COURIER S.R.L. 

11 SERVICII SOFTWARE 
SC DIONEEA SOFT SRL 

EXTRANET SRL 

12 COLECTARE DEȘEURI MEDICALE LUXURY ESTETIQ SRL 

13 SERVICE IT-PC/IMPRIMANTE MICARBO SERV SRL 

14 ASIGURARE SPAȚIU ACOSTARE PORT-TULCEA AVAL SRL 

15 SERVICII RSVTI ROVISAL SRL 

16 SERVICE APARATURĂ LABORATOR TEHNOMED 2007 SERV SRL 

17 SERVICE CAMERA FRIG TERMO TEHNO COLD SRL 

18 FURNIZARE GAZE NATURALE ENEL ENERGIE S.A. 

19 
SERVICII MEDICALE ANGAJAȚI/ANALIZE 

MEDICALE 
CABINET MIU VASILICA 

20 MEDICINA MUNCII ALMED SRL 

21 DETERMINĂRI, TESTE ȘI SERVICII LABORATOR 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 

CERCETARE DEZVOLTARE 

MEDICO MILITARĂ CANTACUZINO 

22 MENTENANȚĂ SISTEM INCENDIU PIC SOFT SRL 

24 INCERCĂRI COMPETENȚE LABORATOR 

1. HEMATROM 

2. A.S.F. ASOCIAȚIA 

LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA 

- ROLAB 
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25 MENTENANȚĂ CAMERE SUPRAVEGHERE PIC SOFT BEST SRL 

26 VULCANIZARE 
1. CONVENABIL SRL 

2. VALBERTO SRL 

27 
SERVICII CONTROL EXTERN SEROLOGIE-

BACTEOROLOGIE 

1. HEMATROM SRL 

2. FOTOMETRIC 

INSTRUMENTS S.R.L. 

28 SERVICII INCERCĂRI DE COMPETENȚĂ CHIMIE 

A.S.F. ASOCIAȚIA 

LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA 

- ROLAB 

29 
SERVICII SUPORT CONFIGURARE INSTALARE 

PROGRAM LABORATOR 
EXTRANET SRL 

30 VOUCHERE VACANȚĂ UP ROMÂNIA S.A. 

31 

LUCRĂRI (AMENAJARE ȘI IGIENIZARE BIROURI, 

REPARAȚII CURENTE BIROURI ȘI ACOPERIȘ 

CLĂDIRE SEDIU) 

1. AMBASADOR RIGIPS 

2. SC DELTA REX SRL 

32 
SERVICII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR 
MIVARIS SAFE STRATEGY SRL 

CONTRACTE SUBSECVENTE:  

1. CARBURANT AUTO OMV PETROM MARKETING SRL 

2. LAPTE PRAF SC MEDIPLUS EXIM SRL 

 

3.   SINTEZA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI aferent anului 2022 

În urma achizițiilor directe realizate  au fost lansate un numar de 531 de comenzi aferente 

bunurilor, serviciilor și lucrărilor contractate.     

 

4. ÎNDEPLINIRE OBIECTIVE  MAJORE PENTRU ANUL 2022 

Analiză asupra gradului de realizarea obiectivelor pentru anul  2022 

Nr. 

crt 

Obiectiv Grad de realizare. 

1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale. Realizat 
2. Creşterea eficienţei utilizării fondurilor Realizat 
3. Reducerea timpilor pentru întocmirea și aprobarea actelor 

necesare desfașurării achizițiilor 

Realizat 
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OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN VEDEREA ACCESĂRII DE FONDURI NERAMBURSABILE 

Pentru o performanță mai bună a instituției în ceea ce priveșste productivitatea, practicile de 

management, inovarea Direcția de Sănătate Publică Județeană intenționează să obțină finanțare  

nerambursabilă pentru renovare energetică clădire sediu, precum și pentru digitalizare. 

În acest sens, unul dintre obiectivele prioritare ale Compartimentului achiziții publice stabilite 

pentru anul 2023 este participarea la cât mai multe webminarii, cursuri, precum și orice alt tip de 

eveniment organizat în acest sens, cu scopul de a  satisfice obiectivele antemenționate. 

 

 

 

FINANCIAR - CONTABILITATE 

 

Asigurarea  financiară 

Principiile de bază ale activității sunt reprezentate de cheltuirea eficientă a fondurilor 

financiare alocate, prevenirea pagubelor materiale și asigurarea legalității și eficienței în folosirea  

fondurilor  publice. 

Pentru realizarea acestor obiective, activitățile desfasurate de personalul compartimentului 

financiar – contabilitate și buget, s-au încadrat în următoarele coordonate: 

 respectarea cu strictețe a disciplinei economico-financiare; 

 folosirea judicioasă a fondurilor alocate în conformitate cu destinația acestora și pentru 

acoperirea nevoilor reale ale instituției; 

 asigurarea necesarului de tehnică, medicamente, materiale sanitare, materiale de laborator, 

reactivi și resurse pentru îndeplinirea misiunilor incredințate instituției; 

 asigurarea drepturilor bănești cuvenite personalului; 

 decontarea tuturor obligațiilor contractuale rezultate prin derularea activităților de achiziții 

publice; 

 derularea în condiții de legalitate și operationale a unui program coerent de achiziții publice; 

 prevenirea pagubelor și a risipei în toate domeniile de muncă; 

 implementarea la nivelul compartimentului a unui sistem fiabil de muncă bazat pe un set de 

proceduri formalizate specifice. 

Activitatea financiară a Direcției de Sănătate Publică Tulcea se desfașoară în baza bugetului  

de venituri și cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătătii, în condițiile legii. 
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În anul 2022, DSPJ Tulcea și-a desfășurat activitatea cu un buget total de 56.855  mii lei, din 

următoarele surse: 

 Buget de stat                                       56.113 mii lei      

 Venituri proprii din prestări servicii        742  mii lei    

Creditele bugetare deschise pe seama DSPJ Tulcea în anul 2022, precum și sumele din 

venituri proprii, au fost utilizate cu responsabilitate prin aplicarea unei politici economice și financiare 

riguroase, manifestându-se exigența în folosirea eficientă a creditelor bugetare, respectând și aplicând 

întocmai dispozitiile Legii 500/2002 privind Finanțele Publice cu modificarile si completarile ulterioare 

și ale Ordinului nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice. 

Ca urmare a utilizării eficiente a creditelor bugetare, la data de 31.12.2022, nu se 

inregistrează plati restante față de furnizorii de bunuri și servicii  sau față de personalul instituției aflat în 

activitate. 

DSP Tulcea a realizat în anul 2022 venituri proprii în valoare de 935.005,67 lei, asigurând   

realizarea obiectivelor propuse. 

Veniturile proprii ale DSP Tulcea în anul 2022 în funcție de modul de realizare: 

1. Analize de laborator – 695.668,08 lei   

2. Rețete medicale – 25.978,35 lei 

3. Asistența de specialitate și certificate de conformitate – 98.500 lei  

4. Examinare cursuri de igienă – 40.900 lei 

5. Clienți persoane fizice – 43.464,45 lei 

6. Determinări laborator LDM – 29.450 lei 

7. Clienti-penalitati de intarziere-1.044,79 lei 

Pentru creșterea volumului veniturilor proprii, care este unul din obiectivele generale s-a 

acționat în sensul asigurării fondurilor necesare:  

-  dotării și modernizării laboratoarelor conform normelor de acreditare  

-  pregătirii profesionale a personalului de specialitate  

-  procedurilor de auditare, acreditare și reacreditare RENAR  
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In tabelul de mai jos este prezentata situația bugetelor aprobate in anul 2022, precum și 

sumele executate,  astfel:                                                                                  

lei 

 Buget de  Stat Venituri proprii 

 Buget aprobat Plati  nete 
Buget 

aprobat 
Plati nete 

Total buget 56.113.000 55.568.888 742.000 624.453 

Titlul 1 

Cheltuieli de personal 
9.053.000 9.042.034 241.000 241.000 

Total – Titlul 2 

Bunuri si servicii-din care: 
39.826.000 39.309.823 401.000 287.306 

Cheltuieli de intretinere si 

functionare 
986.000 908.451 401.000 287.306 

PN proprii DSP 1.822.000 1.749.367 - - 

Actiuni de sanatate (spitale) 27.859.000 27.721.058 - - 

PN   Spital Macin, Spital Tulcea 2.695.000 2.617.801 - - 

Asistenta medicala desfasurata in 

cabinetele medicale de 

invatamant 

4.609.000 4.583.406 - - 

Total- Titlul 51-Transferuri intre 

unitati ale adm. publice locale, 

din care: 

7.149.000 7.133.400 - - 

Transf din bug.de stat catre 

Bugetele locale pt finantarea 

sanat. (asistenti comunitari) 

(51.01.45) 

6.725.000 6.712.217 - - 

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele 

locale pentru decontarea cheltuielilor pentru 

carantina(51.01.73) 

50.000 47.784   

Transferuri de la bugetul de stat 

catre bugetele locale pentru 

finantarea aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicatii 

in urgenrta in sanatate 

(51.02.22) 

374.000 373.400 - - 

Alte cheltuieli din care: 85.000 83.630 - - 

Titlul 59-Burse - - - - 

Titlul 59-sume aferente pers cu 

handicap neincadrate 
85.000 83.630   

Total- Titlul 70- cheltuieli de 

capital, din care: 
- - 100.000 96.146 

Constructii   - - 

Constructii - - - - 

Masini, echipamente si mijloace 

de transport 
- - - - 

Alte active fixe - - 100.000 96.146 
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Sumele prevazute în fila de buget au fost repartizate pe contract pentru acțiuni de sănătate  la 

Spitalul Judetean de Urgență Tulcea și Spitalul Orașenesc Măcin, astfel: 

  Lei   

 
Total Cheltuieli Cheltuieli 

Structura SJU TULCEA 
 

de personal materiale 

Cabinete  medicină sportivă 162.048,00 162.048,00 0,00 

Cabinet planning familial 0,00 0,00 0,00 

Cabinete HIV/SIDA 0,00 0,00 0,00 

Cabinete  distrofici 0,00 0,00 0,00 

Cabinete TBC 2.172.292,66 2.116.488,00 55.804,66 

Cabinete  LSM 1.600.891,80 1.589.805,00 11.086,80 

Cercetare  stiintifică 0,00 0,00 0,00 

Rezidenți anii  I-VII 221.752,00 221.752,00 0,00 

UPU-UPU SMURD 21.021.935,52 17.899.040,00 3.122.895,52 

TOTAL SJU TULCEA 25.178.919,98 21.989.133,00 3.189.786,98 

 

Lei  

 Total Cheltuieli Cheltuieli 

Structura SO MACIN  de personal materiale 

Cabinete medicină sportivă 0,00 0,00 0,00 

Cabinet planning familial 147.096,00 147.096,00 0,00 

Cabinete HIV/SIDA  0,00 0,00 

Cabinete distrofici 0,00 0,00 0,00 

Cabinete TBC 583.608,37 567.034,00 16.574,37 

Cabinete LSM 0,00 0,00 0,00 

Cercetare științifică 0,00 0,00 0,00 

Rezidenți anii  I-VII 1.811.434 1.811.434 0,00 

UPU-UPU SMURD 0,00 0,00 0,00 

TOTAL SO MĂCIN 2.542.138,37 2.525.564,00 16.574,37 

 

Pentru anul 2022, s-a urmărit ca fondurile alocate pentru Programele Naționale de Sănătate să 

fie utilizate cu maximă prioritate pentru cheltuieli specifice, care să contribuie efectiv la rezultatele 

așteptate. 
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In anul 2022, DSPJ Tulcea a efectuat cheltuieli de capital in valoare de 96.146 lei în baza listei 

de investiții aprobate de Ministerul Sănătății cu finantare din bugetul de stat: 

1. Retea internet prin cablu si wirelss cu server inclus  

Analiza modului în care s-a asigurat legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficiența 
utilizării fondurilor și administrarea patrimoniului instituției  

În scopul asigurării legalității, regularității, economicitățtii, eficienței utilizării fondurilor și 

administrării patrimoniului instituției sunt esențiale:  

1. Respectarea procedurilor operaționale pe activități  

Elaborarea procedurilor standardizate a adus un plus de rigoare activității și contribuie la 

realizarea unui control managerial eficient. Standardele constituie un sistem de referință în raport cu 

care se evaluează și se identifică zonele și direcțiile de schimbare. În dezvoltarea acestui sistem s-a tinut 

cont de specificul legal, organizațional, de personal, de finanțare. Derularea operațiunilor și circuitul 

documentelor respecta fazele executiei bugetare prevazute de OMF nr. 1792/2002.  

2. Exercitarea controlului financiar preventiv cu maximă responsabilitate  

Controlul financiar preventiv propriu, având în vedere că se exercită asupra documentelor în 

care sunt consemnate operațiuni patrimoniale înainte ca acestea sa devină acte juridice, a asigurat 

identificarea și evaluarea riscurilor asociate actelor de gestiune a patrimoniului și a fondurilor publice. 

În cursul anului 2022 nu au fost inregistrate refuzuri de viză. 

Analiza modului în care s-a asigurat integritatea patrimoniului institutiei 

Punctajele efectuate intre evidențele contabile și cele tehnico-operative, inventarele parțiale 

efectuate cu diverse ocazii, inventarierea anuală a patrimoniului s-a desfășurat în conformitate cu 

prevederile OMFP nr.2861/2009 și reflectă imaginea fidelă a poziției financiare și a performanței 

instituției pentru anul bugetar 2022.  

Inventarierea generală a patrimoniului instituției a fost efectuată în lunile noiembrie- decembrie 

2022 și în urma efectuării acesteia nu s-au semnalat pagube materiale.   

 

Principalele direcții de acțiune pentru anul 2023 

Pentru anul 2023 ne propunem să acționăm pentru indeplinirea urmatoarelor direcții de acțiune, 

dupa cum urmează: 

A. În domeniul asigurării financiare  

1. Asigurarea financiară a acțiunilor desfășurate de instituție prin îmbunătățirea prognozelor 

și repartiția judicioasă a cheltuielilor angajate pe baza stabilirii unor priorități și eșalonarea unor 

activități cu impact indirect asupra misiunilor instituției; 
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2. Incadrarea programului anual al achizițiilor publice in limitele bugetare aprobate; 

3. Asigurarea la timp a drepturilor salariale ale personalului instituției; 

4. Utilizarea eficientă a creditelor bugetare  astfel incât să nu se  înregistreze datorii față de 

furnizorii de bunuri și servicii. 

B. In domeniul administrativ 

1. Optimizarea condițiilor de lucru a personalului instituției; 

2. Reducerea cheltuielilor de utilități la nivelul tuturor structurilor instituției; 

3. Imbunătățirea mobilității terestre prin asigurarea mentenanței mijloacelor auto din dotare 

și achiziționarea de noi autoturisme. 

Concluzii 

În urma analizei activităților desfașurate în anul 2022, DSP Tulcea cu actuala structură 

organizatorică și de personal și-a indeplinit atribuțiile și sarcinile specifice și și-a atins obiectivele 

propuse pentru acest an. 

In concluzie, putem aprecia faptul că deși in condiții dificile (personal insuficient, dificultăți în 

colaborarea și comunicarea datelor cu autoritățile publice locale), activitatea desfașurată a facut posibilă 

indeplinirea obiectivelor asumate și a asigurat buna funcționare a instituției. 

 

 

ADMINISTRATIV ȘI MENTENANȚĂ 

 

Activitatea structurilor de administrativ, mentenantă este organizată și se desfasoară în 

conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, în vederea asigurării resurselor materiale 

destinate îndeplinirii obiectivelor precum și condițiilor de trai ale personalului instituției. 

Astfel:     

- cu fondurile financiare avute la dispoziție, personalul structurii administrativ si mentenanță a 

acționat pentru menținerea în stare de funcționare, întreținere si depanare la agenții economici a 

bunurilor materiale și mijloacelor fixe (aparatura existentă în laboratorul de microbiologie și chimie)    

din dotare ,în scopul prelungirii termenelor de funcționare ale acestora;  

- unitatea are asigurate spațiile de muncă pentru toate categoriile de personal, precum și spațiile 

necesare pentru depozitarea bunurilor materiale de care dispune, precum și spații pentru păstrarea în 

bune condiții a medicamentelor, vaccinurilor, mat. sanitare, reactivi etc.; 

- a fost  organizată activitatea de transport în așa fel încât să se asigure la timp și în bune condiții 

transporturile necesare unitații. 



 208 

- au fost întocmite F.A.Z.-uri pentru fiecare autoturism în parte, a fost calculat lunar consumul de 

carburant și am respectat încadrarea în consumul anual stabilit potrivit legii. 

- a fost întocmit necesarul de reparații auto, aparatura și a fost propusă efectuarea cheltuielilor 

aprobate; 

- au fost întocmite liste de investiții ținând cont de solicitările secțiilor. 

- au fost efectuate deplasări în țara pentru ridicarea vaccinurilor, mastilor, mediilor de transport 

virusi  și truselor de diagnosticare  repartizate gratuit de la Ministerul Sănătații; 

- au fost  încheiate contracte de furnizare de servicii pentru utilitățile necesare activității  directiei.; 

- s-a avut în vedere respectarea legii privind mijloacele de măsurare supuse obligatoriu controlului 

metrologic și au fost efectuate verificări metrologice obligatorii și etalonări la solicitarea laboratoarelor 

întrucât acestea nu puteau fi reacreditate RENAR fără astfel de etalonări; 

- a fost efectuată reacreditarea RENAR a laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate 

publică. 

- a fost asigurată paza prin instalarea unui sistem video de supraveghere și monitorizarea 

supravegherii la un disceperat autorizat prin încheierea unui contract cu o firmă care este specializată  în 

acest scop . 

- s-a avut grijă ca toți salariații să fie instruiți privind respectarea normelor de protecția muncii și 

de prevenire și stingere a incendiilor prin persoanele responsabile cu protecția muncii și PSI; s-a efecuat 

controlul medical periodic privind sănătatea lucrătorilor. 

- DSP –ul a încheiat contract cu un RSVTI-ist și s-a efectuat autorizarea ISCIR a centralei termice  

și a instalației  de gaze respectându-se regulile prevăzute de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor 

sub Presiune; 

- am avut grija ca atât  cele 4 autoturisme  cât și nava  din dotarea DSPJ Tulcea să aiba carburanții 

necesari  asigurării mobilitații, activitațile și misiunile DSP-ului  deșfăsurându-se  în  bune condiții; 

- nu s-au înregistrat  încalcări ale normelor  privind folosirea mijoacelor de transport. 

Terenurile și  clădirile de la sediul Direcției de Sănatate Publică Tulcea, administrate cu forme 

legale  de instituția noastra,sunt intabulate și înscrise în cartea funciară. In cursul lunii august 2011 a fost 

emis Extrasul de carte funciară nr. 33779 din dosarul de intabulare nr. 40973/12.08.2011 conform 

căruia, atât cladirile sediului DSPJ Tulcea, cât și  terenul aferent acestora au fost intabulate. În luna 

ianuarie 2020 a fost facută reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor  pe fiecare corp 

de cladire și conform Standardelor Internaționale de Evaluare (IVS) edtiția 2015 și cu Codul 

Deontologic de către un evaluator autorizat conform Ordonanței nr.81/2003 cu modificări și completări, 

rezultatele reevaluării au fost înregistrate în contabilitate.   
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În  domeniul investițiilor  a fost configurata o retea de internet prin cablu cu wireless cu server 

inclus in valoare de 96.145,57 lei intrucat cea veche nu mai facea fata, dat fiind faptul ca s-a mai angajat 

mult  personal, a crescut numarul de calculatoare fiind astfel foarte solicitat. 

 

 

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR DE CONTROL INTERN 

MANAGERIAL, 

conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2022 

    

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

subsemnata ec.Caloianu Carmen, în calitate de director executiv, declar că DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ JUD. TULCEA dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere şi 

aplicare permit conducerii şi Comitetului Director să furnizeze o asigurare rezonabilă, că fondurile 

publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de 

legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere 

asupra sistemului de control intern managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia. 

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor 

privind creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

În acest caz, menţionez următoarele: 

    - Comisia de monitorizare este reorganizată conform Dispoziției DSPJ Tulcea nr. 

201/03.10.2022. 

    - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial a fost aprobat în luna 

ianuarie 2022. 

    - Procesul de management al riscurilor este organizat şi monitorizat permanent, procesul de 

evaluare/ reevaluare și înregistrare a riscurilor se desfășoară continuu. 

    - Procedurile documentate sunt elaborate în proporţie de 95% din totalul activităţilor 

procedurale inventariate. 

    - Sistemul de monitorizare a performanţelor este stabilit şi evaluat pentru obiectivele şi 

activităţile entităţii, prin intermediul unor indicatori de performanţă. 
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Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2022 sistemul de control 

intern managerial al Direcției de Sănătate Publică jud. Tulcea este parţial conform limitat cu standardele 

cuprinse în Codul controlului intern managerial. 

Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii 

manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă 

autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum şi raportările transmise de către entităţile 

subordonate/în coordonare/sub autoritate. 
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