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V.   SĂNĂTATE 
Apropierea de indicatorii de sănătate ai ţărilor civilizate 
1 Realizarea imunizărilor conform calendarului naţional de 

vaccinări 
Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 

Doze de vaccin distribuite:  206297 
Doze de vaccin consumate: 188588 
Număr raportări:                        139 
Număr cazuri RAPI confirmate:   4 
Vaccinarea antihepatitică B la elevii din clasa a XII-a (doza a III-a): 4.067 vaccinări  
Vaccinarea difterotetanică la elevii din clasa  a VIII-a: 5.726 vaccinări. 
Vaccinarea antirubeolică a fetelor  din clasa a VIII-a: 2.872 fete vaccinate. 
Vaccinarea antihepatitică B la personalul medical (doza a I-a): 1.288 vaccinări 
Vaccinarea DT la elevii restanţieri din clasele a II-VII-a: 938 vaccinări  
Vaccinarea ROR la elevii din clasa  a I-a: 4.940 vaccinări. 
Vaccinarea antipoliomielitică a elevilor din clasa a III-a: 5.393 vaccinări.  
Vaccinarea antihepatitică B la personalul medical (doza a II-a): 1.251 vaccinări  
Vaccinarea antihepatitică B la personalul medical (doza a III-a): 1.288 vaccinări 
Vaccinarea HPV a fetelor din clasa a IV-a (doza I-a): 125 vaccinări. 

2 Supravegherea principalelor boli infecţioase pentru 
prevenirea apariţiei epidemiilor şi instituirea principalelor 
măsuri de control (anchete epidemiologice, depistare 
tratament profilactic, vaccinare contacţi, raportare, acţiuni 
DDD, entomologie) 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 

330 activităţi 
Culegerea datelor privind bolile infecţioase de la fiecare medic de familie şi spitale 
Raportarea datelor colectate privind bolile transmisibile către ISP Iaşi  şi Centrul Naţional de Supraveghere şi 
Control a Bolilor Transmisibile  Bucureşti 
Menţinerea eradicării poliomielitei (supraveghere PAF) 
Instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control în 640 focare de boală transmisibilă (HVA, HVB, 
scarlatină, meningite, tuse convulsivă  leptospiroză, parotidită, rabie, varicelă, TBC, SRC,  RAPI, PAF, HIV, 
TIA, BDA, gripă, varicelă dizenterie antrax rujeolă, tetanos,). 
Raportarea suspiciunilor de SRC, meningită meningococică, rujeolă către CNSCBT Bucureşti 
Vaccinarea antihepatitică B la contacţii cazurilor de boală – 47 vaccinări. 
Vaccinarea copiilor din leagăne şi secţii de distrofici. 
- 86.258 vaccinări antigripale efectuate 
- 199 acţiuni DDD  
-2 intervenţii de combatere în cazul unor contaminări a unor bazine de apă  
- 3 campanie de vaccinare anti-hepatitică A (în focare).  
- Intervenţie în zonea afectate de inundaţii (Galu, Poiana Largului, Tămăşeni, Adjudeni, Doljeşti, Sagna, Ion 
Creangă, Gîdinţi): 1524 case dezinfectate, 4 şcoli dezinfectate, 2406 fîntîni dezinfectate, 7432 vaccinări 
efectuate. 

3 Controlul infecţiilor cu transmitere sexuală –ITS (testare şi 
tratament gratuit gravide, persoane neasigurate, anchete 
epidemiologice lues congenital) 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 

S-au monitorizat indicatorii de morbiditate, s-au asigurat testările serologice şi tratamentul gravidelor, 
persoanelor neasigurate, contacţii cazurilor de BTS 
Nu s-au înregistrat cazuri de sifilis congenital; 

4 Monitorizarea evoluţiei infecţiei HIV/SIDA (depistare în 
grupele de risc, gravide, testare voluntară, consiliere pre şi 
post testare) 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 

60 acţiuni 
Număr cazuri noi: 14 (fişă de declarare) 
Număr activităţi: 133 consilieri pre şi post testare, 133 recoltări pentru testare HIV 
Supravegherea raportărilor privind testarea HIV de către laboratoare 
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implicată în 

realizare 

Responsabil Realizat : 2008 
 

5 Monitorizarea TBC, supraveghere epidemiologică şi 
controlul focarelor 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 

-s-au realizat indicatorii din program; 
-nu s-au înregistrat focare cu un număr mai mare de 3 cazuri;  

6 Supravegherea calităţii apei potabile şi a îmbolnăvirilor în 
relaţie cu apa nepotabilă. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 

-nr. probe recoltate din sistemele centralizate: 2404 cu 13276 determinari; nr. probe recoltate din sisteme locale 
din mediul rural: 993 cu 13356 determinări. 
Apa furnizată de instalaţiile centrale se încadrează în parametrii de calitate impuşi de Legea 458/2002, iar apa 
provenită din fântânile şi microinstalaţiile din mediul rural nu corespunde calitativ în proporţie de 39% la probele 
analizate. 
-în anul 2008, a fost înregistrate 10 caz de methemoglobinemie infantilă; 

7 Supravegherea calităţii alimentelor şi prevenirea 
toxiinfecţiilor alimentare 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 

-au fost efectuate de acţiuni de monitorizare, cu prelevarea a 103 de probe de alimente (10 probe pentru 
intercomparare cu laboratorul ASP Vrancea);  
-au fost anchetate  7 suspiciuni de toxiinfecţie alimentară (1-confirmat, cu 9 cazuri ); 

8 Monitorizarea condiţiilor igienico-sanitare în colectivităţile 
de copii şi tineri 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 

-au fost efectuate 279 controale igienico-sanitare, în unităţi de învăţământ, 144 expertize în vederea eliberării 
ASF sau vizei anuale;  
-au fost centralizaţi indicatorii fizici; a fost centralizat examenul medical de bilanţ al stării de sănătate a copiilor 
şi tinerilor, datele fiind raportate  ISP Iaşi şi MSP; 

9 Monitorizarea şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
factorilor de risc ocupaţionali 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 

-au fost efectuate 824 controale igienico-sanitare în secţii ş i ateliere de producţie, 172 acţiuni de comunicare a 
riscului; au fost efectuate 514 determinări de zgomot în 35 unităţi (154 fiind necorespunzătoare); au fost 
efectuate 74 determinări de iluminat în 13 obiective, 9 fiind necorespunzătoare; 26 unităţi industriale au fost 
investigate toxicologic (915 determinări, 156 examene biotoxicologice); au fost efectuate 561 de audiograme 
personalului muncitor expus (26 persoane prezentând deficit auditiv în diverse stadii) şi 193 spirometrii (109 
persoane prezentând disfuncţii ventilatorii); au fost eliberate 10 buletine de determinare prin expertizare; 
-în anul 2008, au fost cercetate 10 cazuri de îmbolnăviri profesionale, fiind declarate 6 cazuri. 

10 Monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu expunerea 
profesională la radiaţii ionizante 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 

-41 acţiuni de monitorizare a stării de sănătate în relaţie cu expunerea profesională la radiaţii ionizante, 
efectuându-se 48 de analize pentru monitorizarea redioactivităţii apei potabile; nu au fost înregistrate cazuri de 
suprairadieri;  

11 Monitorizarea şi evaluarea modului de gestionare a 
deşeurilor medicale 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 

Monitorizarea gestionării deşeurilor periculoase in 9 unităţi medicale cu paturi; informarea ISP Bucureşti cu 
privire la cantităţile de deşeuri rezultate din unităţile medicale monitorizate; 
S-a urmărit respectarea termenelor pentru crearea depozitelor temporare; 

12 Promovarea sănătăţii ş i educaţia pentru sănătate prin 
campanii tematice (Ziua mondială de luptă împotriva TBC, 
Ziua Mondială a Sănătăţii, Ziua mondială de luptă 
împotriva fumatului, Ziua mondială de luptă împotriva 
condumului de droguri, Ziua mondială a inimii, Ziua 
mondială anti-SIDA), campanii de informare-educare a 
populaţiei prilejuite de situaţii epidemiologice speciale. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 

Trim I: 
1. Activităţi de prevenire a virozelor respiratorii (39 activităţi desfăşurate de în unităţi de învăţământ,  

reluarea transmiterii pe canalul de cablu Infotelemach din Piatra Neamţ şi Târgu Neamţ a recomandărilor 
pentru populaţie, distribuirea a 3100 de pliante „Gripa - o boală de sezon” în unităţi medico-sanitare şi de 
învăţământ). 

2. Activităţi de informare-educare a populaţiei pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos (emisiuni la un 
post local de televiziune, 204 de activităţi realizate în unităţile de învăţământ din mediul urban şi rural, 
distribuirea în 55 de unităţi de învăţământ şi unităţi medico-sanitare a calendarelor de perete şi semn de 
carte „Sănătate prin educaţie”, a pliantelor „Alimentaţie sănătoasă”, „Obezitatea copilului”, a afişelor 
„Siguranţa alimentelor”, „Sănătate alimentelor”, „Dinţi curaţi, dinţi sănătoşi” ş i a orarelor „Igiena 
dinţilor”  . 

3. Derularea proiectului „Adolescenţii renunţă la fumat”- selectarea grupului ţintă (câte 35 de elevi din 
fiecare liceu) în urma prelucrării chestionarelor aplicate, comunicat de presă şi invitarea mass-mediei la 
activităţi, câte 6 sesiuni de informare a elevilor de la Liceul Comercial „Spiru Haret” ş i Colegiul Tehnic 
de Transporturi, premierea participanţilor. 

4. Campania de informare-educare a populaţiei prilejuită de Ziua Mondială de Luptă împotriva 
Tuberculozei – 24 martie (conferinţă de presă, emisiune TV, 45 de activităţi de informare-educare a 
populaţiei, distribuirea unui număr de 1500 de pliante în unităţi medico-sanitare şi de învăţământ, 
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postarea pe site-ul ASP a doua articole, postarea pe infocablu din Piatra Neamţ, Roman, Târgu Neamţ a 
unor mesaje referitoare la depistarea precoce a tuberculozei). 

5. Activităţi de informare-educare a populaţiei pentru prevenirea apariţiei rabiei la om (comunicat de presă, 
interviuri la posturile locale de televiziune, referat pentru tipărirea de pliante, postarea pe site-ul ASP a 
comunicatului de presă).  

6. Participarea la dezbaterea publică organizată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ pe tema 
proiectului de legi ale educaţiei. 

7. Participarea la două întâlniri ale Grupului de coordonare locală în cadrul  proiectului “HIV-SIDA – 
Evaluarea nevoilor locale si mobilizarea resurselor prin grupuri locale de lucru în 10 judeţe din 
România”. 

8. Participarea, în calitate de partener, la lansarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Neamţ şi Organizaţia „Salvaţi copiii” Iaşi a proiectului Reţeaua Interinstituţională Antidrog – 
un model de acţiune pentru protecţia copilului împotriva consumului de droguri şi, la 2 întâlniri ale 
reţelei. 

Trim.II: 
1. Campania de informare-educare prilejuită de Ziua Mondială a Sănătăţii (comunicat de presă, articole, 
expoziţie de fotografie realizată de elevi ai cercului de artă fotografică din cadrul Palatului copiilor şi 7 întâlniri 
cu elevi de gimnaziu şi liceu). 
 2. Campania de informare-educare prilejuită de “Săptămâna europeană de imunizare” – 21-27 aprilie 2008 
(conferinţă de presă, instruirea medicilor de familie, a asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari 
pentru comunităţile de romi, întâlniri cu părinţii, distribuire de materiale informative în unităţi medico-sanitare şi 
în mici campanii stradale).  
3. Campania de informare-educare prilejuită de Ziua Mondială fără Tutun – 31 mai (comunicat de presă, 
conferinţa de presă, amplasarea unui cort în zona magazinului Cosmos cu măsurarea CO în aerul expirat şi a 
vârstei plămânului, distribuirea de pliante, competiţie sportivă la  Palatului copiilor şi 16 întâlniri cu elevi de 
gimnaziu şi liceu). 
4. Campania de informare-educare a populaţiei prilejuită de Ziua Internaţională  de Luptă împotriva Traficului 
Il icit şi a Consumului de Droguri – 26 iunie (durata campaniei:  23 – 30 iunie 2007 (formarea Fundiţei Umane 
Antidrog pe platoul Curţii Domneşti; achiziţionarea şi inscripţionarea  de tricouri şi şepci pentru voluntari; 
amplasarea unui cort în Parcul Tineretului cu măsurarea CO în aerul expirat şi a vârstei plămânului, distribuirea 
de pliante). 
5.Participarea  în activităţile de derulare a etapelor locală şi judeţeană a concursului de educaţie pentru  sănătate 
pentru preşcolari „Periuţa de argint”- 14, 15 mai 2008. 
6.Participarea  în activităţile de derulare a etapelor locală şi judeţeană a concursului de educaţie pentru sănătate 
pentru preşcolari „Prietenii pompierilor”                      - 14, 26 mai 2008. 
7. Activităţi de informare-educare a populaţiei pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos (16 activităţi realizate 
în unităţile de învăţământ din mediul urban  de personalul Biroului de promovarea sănătăţii ş i 25 de personalul 
cabinetelor medicale şcolare , 6 emisiuni la posturile locale de televiziune).  
8. Participarea la întâlnirile lunare ale Grupului de coordonare locală în cadrul  proiectului “HIV-SIDA - 
Evaluarea nevoilor locale si mobilizarea resurselor prin grupuri locale de lucru în 10 judeţe din România”. 
9. Participarea, în calitate de partener în Reţeaua Interinstituţională Antidrog, la seminarul „Metode şi tehnici de 
advocacy pentru reducerea cererii de droguri”. 
10. Două întâlniri de lucru în cadrul Programului naţional de control al tutunului  - Bucureşti şi Iaşi (s-a discutat 
despre iniţierea şi derularea a 3 programe de prevenire a consumului de tutun destinate elevilor din fiecare ciclu 
de învăţământ, programe care vor începe în anul şcolar 2008-2009).   
11. Activităţi de informare a populaţiei în vederea prevenirii bolilor specifice sezonului estival (meningita virală, 
boala diareică acută, toxiinfecţiile alimentare) – au fost distribuite 1000 de pliante.  
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implicată în 
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12. Realizarea şi tipărirea pliantelor „Cum să ne protejăm de caniculă” – tiraj 5.000 exemplare, „Trei paşi pentru 
sănătatea sânului” – tiraj 5000 exemplare,  şi a broşurii „Infecţiile cu transmitere sexuală” – tiraj 5000 
exemplare. 
Trim.III: 

1. Campanie de informare-educare a populatiei  cu privire la meningitele virale şi celelalte boli specifice 
sezonului estival (boala diareică acută, toxiinfecţiile alimentare) -    postarea pe site-ul Autorităţii de 
Sănătate Publică Neamţ a unor articole referitoare la aceste afecţiuni, 11 acţiuni de distribuire a 2500 de 
pliante „Este vară! Apără-te singur de bolile cu transmitere digestivă!” ş i „Meningita virală”,  5 activităţi 
de informare-educare a elevilor prezenţi în taberele şcolare. 

2. Campanie de informare-educare a populatiei  în vederea prevenirii efectelor  negative ale caniculei 
(postarea pe site-ul ASP a unui material referitor la măsurile de atenuare a efectelor caniculei, 2 activităţi 
de informare-educare a elevilor aflaţi în  taberele şcolare organizate în judeţul Neamţ, 18 acţiuni de 
distribuire a 3000 de pliante „Cum să ne protejăm de caniculă” în unităţi medicale, farmacii, birourile de 
relaţii cu publicul ale diferitelor instituţii). 

3. Participarea la întâlnirile lunare ale Grupului de coordonare locală în cadrul  proiectului “HIV-SIDA - 
Evaluarea nevoilor locale si mobilizarea resurselor prin grupuri locale de lucru în 10 judeţe din 
România” ş i ale „Reţelei Interinstituţionale Antidrog”. 

4. Activităţi de informare şi educare a populaţiei pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos – 2 emisiuni 
la un post local de televiziune având ca subiect "Cititul, un stil de viaţă" şi „Stresul la serviciu şi 
sănătatea”; un articol scris pentru revista de Nursing "Copiii, victime ale expunerii la pornografie" (Vasile 
Baghiu); realizarea unor materiale de educaţie pentru sănătate  (pliante „Renunţă la fumat, lasă-te ajutat! 
broşuri  „Diabetul zaharat” şi „Cum să avem o inimă sănătoasă”) ş i distribuirea unui a 1500 exemplare 
din aceste materiale în unităţi medico-sanitare din judeţ . 

5. Participarea bisăptămânală a medicului de la Biroul de Promovare a Sanatatii la şedinţele Comisiei de 
evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Neamţ. 

6. Consilierea personalului medical din cabinetele medicale şcolare din Piatra Neamţ în vederea planificării 
şi efectuării activităţilor de educaţie pentru sănătate în anul şcolar 2008 – 2009 şi încheierea cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a Protocolului de colaborare în vederea desfăşurării activităţilor de 
educaţie pentru sănătate în unităţile de învăţământ din judeţ, în anul şcolar 2008 – 2009.  

7. Participarea în perioada 17-19 septembrie 2008 la Conferinţa regională de încheiere aproiectului „Modele 
de cooperare şi acţiune pentru protecţia copilului împotriva consumului de droguri – un drept 
fundamental”. 

Trim. IV: 
1. Campanie de informare - educare împotriva fumatului – 20 noiembrie - Ziua Naţională fără Tutun - 

conferinţă de presă, 16 acţiuni de informare a elevilor, postarea pe site-ul ASP a unui material, 
distribuirea a 1000 de pliante “Renunţă la fumat, lasă-te ajutat!”. 

2. Activităţi de informare - educare pe tema stilului de viaţă sănătos (53 de întâlniri cu elevii, distribuirea în 
unităţi medico-sanitare şi de învăţământ a unui număr de 5500 de broşuri „Ştim să ne alimentăm corect?” 
„Diabetul zaharat” şi „Cum să avem o inimă sănătoasă”). 

3. Campanie de educare-informare privind prevenirea infecţiei HIV/SIDA - 1 decembrie – Ziua Mondială 
anti – SIDA (23 de acţiuni de informare a elevilor, seminar cu participarea a 17 asistenţi medicali 
comunitari şi 2 mediatori sanitari pentru comunităţile de romi, postarea pe site-ul ASP a unui articol 
distribuirea în unităţi medico-sanitare şi de învăţământ a 3500 de pliante “Infecţia cu HIV-SIDA- 
comportamente la risc” şi “Testul HIV”). 

4. Activităţi în mass-media (5 emisiuni la posturile locale de televiziune, 2 interviuri, articol în Revista de 
Nursing - „Copiii, victime ale expunerii la pornografie”). 
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5. Realizarea textelor şi editarea pliantelor „Alcoolul distruge sănătatea şi personalitatea” – tiraj 4000 
exemplare,  „Scara blocului” - tiraj 4000 exemplare, broşura „9 metode contraceptive”- tiraj 4000 
exemplare, calendare de perete personalizate „Pentru un stil de viaţă sănătos” – tiraj 200 exemplare. 

6. Participarea bisăptămânală a medicului de la Biroul de Promovare a  Sănătăţii la şedinţele Comisiei de 
evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Neamţ 

Directia medicala 
Asigurarea egalităţii de şanse a cetăţenilor la îngrijiri medicale de bază 
 Având în vedere Legea  Nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ş i Ordinul   Nr. 880 
din 18 iulie 2006 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate publică 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a structurii 
organizatorice a acestor autorităţi, Direcţia de Sănătate 
Publică Neamţ a fost denumită Autoritatea de Sănătate 
Publică Neamţ  

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

permanent 

 Preocuparea instituţiei in asigurarea cu cel puţin a unui 
medic în fiecare dispensar din judeţ (Comisie Paritară 
formată din reprezentanţi ai A.S.P. Neamţ – C.A.S. Neamţ 
– Colegii profesionale).  

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

În Judeţul Neamţ nu există comună care să nu aibă cel puţin un cabinet medical individual de medicină de 
familie încadrat cu medic. 

 Îndrumarea cetăţenilor neasiguraţi pentru a face 
demersurile necesare pentru obţinerea statutului de 
asigurat al C.A.S Neamţ prin acţiuni comune cu consiliile 
locale şi C.A.S. Neamţ. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

Au fost iniţiate, de către asistenţii medicali comunitari acţiuni de informare a cetăţenilor privind necesitatea 
înscrierii pe listele de capitaţie ale medicilor de familie. 

 Organizarea activităţii din unităţi medicale 
comodate/concesionate/particulare, conform voinţei 
reprezentantului legal al cabinetului, ţinând cont de 
calificarea personalului respectiv pe 
specialităţi/competenţe obţinute de la Ministerul Sănătăţii 
Publice. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

A.S.P. Neamţ modifică permanent forma de exercitare a activităţii medicale în cabinetele tuturor medicilor, în 
funcţie de specializarea si  competenţele fiecărui medic. 

 Conform adresei Ministerului Sănătăţii Publice – Direcţia 
Generală Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare 
Profesională şi Salarizare nr. 
XI/A/49785/EN/4647/2.10.2006 se comunică avizarea 
înfiinţării unei unităţi de asistenţă medico-socială în 
localitatea Ceahlău prin reorganizarea Centrului de 
Sănătate Ceahlău (în colaborare cu Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei Neamţ şi Ministerul 
Internelor şi Reformei Administrative). 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ în 
colaborare cu 
Consiliul 
Local 
Ceahlău 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ în 
colaborare cu 
Consiliul 
Local 
Ceahlău 

În prezent funcţionează o Unitate medico-sociala în localitate Ceahlău cu 25 de paturi. 

 A.S.P. Neamţ prin reprezentanţii săi va participa la 
încheierea Contractelor de servicii medicale între 
prestatorii de servicii medicale/farmaceutice/dispozitive 
medicale din judeţ şi C.A.S. Neamţ. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

Reprezentanţi ai A.S.P. Neamţ participă în Comisiile paritare prin care se are în vedere încheierea contractelor de 
servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale. 

 A.S.P. Neamţ se va preocupa ca, în zonele izolate din 
judeţ, să fie organizate cabinete stomatologice încadrate cu 
personal medical de specialitate (acţiune în colaborare cu 
Colegiul Judeţean al Dentiştilor – Filiala Neamţ). 
 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

În colaborare cu Colegiul Medicilor Dentişti am înfiinţat cabinete stomatologice în unele localităţi rurale din 
judeţ, atât în sistem public, cât şi privat. 



Nr. crt. Acţiunea Entitatea 
implicată în 

realizare 

Responsabil Realizat : 2008 
 

Îmbunătăţirea asistenţei medicale (ambulatorie, prespitalicească şi spitalicească, asistenţă medicală materno-infantilă, asistenţă medicală comunitară) 
 Evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor sanitare cu 

paturi, din judeţ, trimestrial/semestrial/anual sau ori de câte 
ori este nevoie. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

Consilierea şi coordonarea activităţilor manageriale la nivelul spitalelor în vederea asigurării eficacităţii, 
eficienţei şi calităţii serviciilor spitaliceşti, cu avizarea modificărilor de structură organizatorică care se impun. 

 Acreditarea spitalelor din judeţ, conform Legii nr. 95/2006 
– legea sănătăţii, se realizează de către Comisia Naţională 
de Acreditare, din care va face parte şi un reprezentant al 
A.S.P. Neamţ. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

Conform Legii 95/2006 acreditarea spitalelor se va face de către Comisia Naţională de acreditare a spitalelor. 

 Plata serviciilor medicale, în funcţie de nivelul de 
performanţă stabilit de actele normative în vigoare, se face 
de către C.A.S. Neamţ după centralizarea şi validarea 
acestora de către Centrul Naţional pentru Organizarea şi 
Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în 
Domeniul Sănătăţii. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ  

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

Plata serviciilor medicale se face pe tarif caz rezolvat (DRG) în următoarele unităţi sanitare: Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Piatra Neamţ, Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, Spitalul Orăşenesc Tg. Neamţ, Spitalul Orăşenesc 
Bicaz. 

 Stabilirea timpului optim necesar pentru rezolvarea 
urgenţelor prespitaliceşti prin implementarea actelor 
normative în vigoare, care privesc acest sector de activitate 
(Ordinele M.S.P. nr. 1764, 1765, 1091, 1092/2006) şi 
monitorizarea acestor servicii  în asistenţa medicală de 
urgenţă prespitalicească şi spitalicească. Monitorizarea 
activităţilor de transfer interclinic al pacientului critic, în 
concordanţă cu  Protocoalele încheiate între Serviciul 
Judeţean de Ambulanţă şi unităţile sanitare din judeţ, 
precum şi între unităţile sanitare din judeţ şi unităţile 
sanitare cu grad de competenţă superior din Iaşi, Tg. 
Mureş şi Bucureşti. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

Implementarea şi încheierea protocoalelor de transfer interclinic între Serviciul Judeţean de Ambulanţă Neamţ şi 
unităţile sanitare, precum şi între acestea şi unităţile sanitare cu competenţe superioare din centre universitare.  

 Reorganizarea ambulatoriilor de specialitate ale spitalelor 
din judeţ prin crearea măsurilor optime de preluare a unei 
cât mai mari părţi din problemele care în prezent grevează 
activitatea spitalelor, scăzând astfel numărul de internări, 
în concordanţă cu actele normative în vigoare. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

MSP a aprobat propunerile managerilor unitatilor sanitare cu paturi cu privire la reorganizarea ambulatoriilor de  
specialitate.  

 Organizarea si monitorizarea activităţii de asistenţă 
medicală comunitară prin completarea necesarului de 
asistenţi medicali comunitari, în mediul rural şi dotarea 
acestora, conform nevoilor. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală şi 
Serviciul 
Judeţean de 
Programe 

Sunt angajaţi un număr de 39 de asistenţi medicali comunitari, în mediul rural. 

 Instruirea lunară/trimestrială sau ori de câte ori se impune 
a asistenţilor medicali comunitari. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală şi 
Serviciul 
Judeţean de 
Programe 
 
 
 

Cei 39 de asistenţi medicali comunitari sunt instruiţi in permanenta de  către A.S.P. Neamţ.  



Nr. crt. Acţiunea Entitatea 
implicată în 

realizare 

Responsabil Realizat : 2008 
 

 Organizarea de Centre de permanenţă în toate zonele 
izolate din judeţ şi dotarea acestora cu medicamente, 
materiale sanitare, echipamente, conform cerinţelor legale 
în vigoare. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală şi 
Serviciul 
Judeţean de 
Programe 

Pana in prezent nu s-a organizat nici un centru de permanenta in judetul Neamt 

 Medicii de familie din judeţ, desfăşoară în prezent 
activităţi în cadrul Programului Naţional de Evaluare a 
Stării de Sănătate a Populaţiei atât pentru cetăţenii 
asiguraţi, cât mai ales pentru cei neasiguraţi. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală şi 
Serviciul 
Judeţean de 
Programe 

Programului Naţional de Evaluare a Stării de Sănătate a Populaţiei a fost prelungit până pe data de 31.12.2008. 

 Se vor elibera autorizaţii de liberă practică si se vor face 
înscrieri în Registrul Unic pentru personalul paramedical 
cu studii superioare, pentru personalul cu studii superioare 
de scurta durata, pentru personalul cu studii postliceale si 
medii, în conformitate cu normele metodologice în vigoare 
şi ţinând cont de forurile profesionale care coordonează 
activităţile medicale. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

Au fost eliberate un număr de 4 Autorizaţii de liberă practică pentru personalul paramedical cu pregătire 
superioară şi 70 Autorizaţii de liberă practică pentru personalul medical cu pregătire medie. De asemenea au fost 
eliberate 72 de Fişe de Registru Unic pentru asistenţii medicali. 

 A.S.P. Neamţ va participa la evaluarea cabinetelor 
medicale, a farmaciilor şi a laboratoarelor medicale în 
vederea încheierii contractelor de servicii medicale cu 
C..A.S. Neamţ. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

Permanent  

 A.S.P. Neamţ va monitoriza activitatea de perfecţionare a 
personalului medical din judeţ. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

Colaborarea cu Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar în vederea organizării  de cursuri de 
perfecţionare., în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România-Filiala Neamţ. 
In perioada 20 -21 nov. a fost organizat examenul de grad principal pentru asistentii medicali cu o vechime in 
specialitate de 5 ani 

 A.S.P. Neamţ va ţine evidenţa tuturor unităţilor medicale 
din judeţ, înscrise în Registrul unic al cabinetelor 
medicale. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

Au fost înscrise în Registrul Unic al cabinetelor medicale 9 cabinete medicale, iar 2 unitati au fost reziliate. 
- Au fost vizate Certificatele de Înregistrare în Registrul Unic al cabinetelor medicale – 16 certificate, precum şi 
programul de funcţionare al acestora. 

 A.S.P. Neamţ va colabora cu toate instituţiile interesate de 
o bună desfăşurare a activităţii medicale din judeţ, scopul 
acestei acţiuni fiind acela de a contribui la satisfacerea 
nevoilor de servicii medicale către toţi cetăţenii din judeţ. 

Autoritatea 
de Sănătate 
Publică 
Neamţ 

Direcţia 
Asistenţă 
Medicală 

In conformitate cu OMSP 1810 din 30.10.2008,  Comisia de control de la nivelul ASP a efectuat controale la 
nivelul SAJ Neamt si la substatiile din teritoriu. 
ASP  participa in cadrul comisiilor de vanzare spatii cu destinatia de cabinete medicale. 

Inspecţia Sanitara de Stat 
 Acţiuni de control în unităţile sanitare cu paturi din judeţ, 

în vederea prevenirii evenimentelor epidemiologice si 
pentru asigurarea unei asistente medicale de calitate . 
Monitorizarea acestor obiective pentru respectarea cu 
stricteţe a ORD. MINISTERULUI SANATATII 
PUBLICE . 
 

Echipe de 
control din 
cadrul I.S.S.    

2008 In anul 2008 au fost efectuate un numar de 271 controale in toate sectiile din unitatile sanitare cu paturi,sectiile 
cu risc din spitale, blocuri operatorii, blocuri alimentare ,depozite,.Au fost urmarite  respectarea  : ORD.M.S.P.:  
914/2006;916/2006;261/2007;1025/2000;219/2002;1224,1228/2006;HGR 924/2005; Legea 458/2004;si 
349/2002;respectarea planurilor de conformare . Au fost efectuate un numar de 12 recontroale, Au fost aplicate 
32 sanctiuni din care 19 amenzi in valoare  
de 13.300 lei si 13 avertismente. 
 
 
 
 
 



Nr. crt. Acţiunea Entitatea 
implicată în 

realizare 

Responsabil Realizat : 2008 
 

 Control igienico-sanitar în unităţile de învăţământ în 
vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea 
procesului de învăţământ si respectarea normelor  in 
derularea „Programului Guvernamental Cornul si Laptele”; 
inspecţia condiţiilor igienico-sanitare in taberele şcolare 

Echipe de 
control din 
cadrul I.S.S, 
in colaborare 
cu  alte 
organisme 
abilitate. din 
judeţ. 

    2008,  Au fost efectuate un număr de 671 controale si anume: 189 controale in unitati pentru anteprescolari si 
preşcolari;352 in unitati  de invatamant  primar si gimnazial si 54 in unitati de invatamat liceal; centru plasament  
5 internate si 12 cantine şcolare. 
In majoritatea acestor unitati s-a urmărit in echipe mixte si derularea programului Guvernamental ,,Cornul si 
Laptele”.Pentru deficientele constatate in derularea acestui program au fost aplicate 7000 lei. 
 

 Acţiuni în unităţile de producţie alimentară, pe specific de 
activitate, urmărindu-se obţinerea unor produse 
corespunzătoare calitativ, în condiţii optime de igienă. 

Echipe de 
control din 
cadrul 
I.S.S.impreun
a cu alte 
organisme de 
control  

2008 In anul 2008 au fost efectuate in acest tip de unitati un număr de 71 unitati de producţie. 
Principalele obiective urmarite in acest tip de unitati sunt controlul aditivilor alimentari utilizati, substantelor  
aromatizante , materialele care vin in contact cu alimentul si suplimentele alimentare. Au fost recoltate probe , au 
fost facute recomandari, s-au aplicat avertismente,s-au dat termene si s-au aplicat 5 amenzi in valoare de 
30.000.lei .Au fost recoltate probe  pentru controlul suplimentelor alimentare, aditivilor din componenta unor 
produse din carne. Nu au fost semnalate depasiri ale limitelor admise in probele recoltate. 

 Urmărirea modului de desfacere a produselor alimentare în 
unităţile de alimentaţie publică de toate tipurile,in  pieţe, 
târguri şi oboare. 

Echipe de 
control din 
cadrul 
I.S.S.impreun
a cu alte 
organisme 
din : D.S.P, 
D.S.V.S.A., 
O.P.C.  

2008 In aceste tipuri de unitati s-au efectuat un număr de 1438 controale .Pentru neconformitati întâlnite au fost 
aplicate un număr de 71 sanctiuni de 77.400 lei si 45 suspendări de activitate, si au fost scoase 24.949 kg 
alimente si 3001 litri, păstrate necorespunzător. 

 Urmărirea sistemelor de aprovizionare cu apă a 
localităţilor, astfel încât acestea să furnizeze apă potabilă 
în cantitate suficientă şi de calitate corespunzătoare 
(conform STAS 1342/91) 

Echipe de 
control din 
cadrul I.S.S.  

2008 Au fost efectuate controale privind calitatea apei potabile prin prelevare de probe,  impreuna cu reprezentanti ai 
D.S.P. in special in zonele care au fost inundate. 

 Urmărirea respectării legii 349/2002 privind prevenirea 
efectelor consumului produselor din tutun in  unitati 
sanitare , de alimentaţie publica si toate instituţiile de 
interes public.  

  I.S.S. 2008. Au fost efectuate un număr de 316 controale pentru fumat in spatiile publice si  controale  in unitati de  desfacere 
a acestor tipuri de produse. Pentru nerespectarea Legii  
349/2002 au fost aplicate 21 avertismente. Si 6 amenzi in valoare de 3000 lei.. 
 

 Acţiuni de control a serviciilor de cazare şi alimentaţie 
publică din zonele de agrement şi traseele turistice din 
judeţ, mai ales în sezonul estival cât şi în perioada 
Sărbătorilor de iarnă, urmărindu-se prevenirea apariţiei 
unor episoade de îmbolnăviri în grupurile de turişti. 

Echipe de 
control din 
cadrul I.S.S. 

2008.   Au fost efectuate un număr de 55 controale si  19 recontroale, au fost  aplicate  16 sanctiuni contraventionale in 
valoare de 12.400 lei , au fost scoase din consum uman 288 kg .alimente si 375 litri sucuri, si s-a suspendat 
activitatea la 3 unitati. 

 Acţiuni de control în cabinetele medicilor de familie din 
judeţ, cabinetele stomatologice şi cabinetele  particulare de 
toate specialităţile, urmărindu-se modul de aplicare a 
Ord.M.S.P. 1338/2007; 261/2007 ; 916/2006, 914/2006, 
219/2002, 349/2002., 53/2000; 153/2003  şi 8/2000. 
 

Echipe de 
control din 
cadrul I.S.S.  

2008  Au fost controlate un numar de 186 cabinete, de diferite specialitati. Au fost aplicate 25 sancţiuni 
contravenţionale, din care 22 amenzi  in valoare de 14.700 lei pentru nerespectarea legislaţiei in vigoare. 

 Acţiuni desfăşurate în unităţi de transfuzie si Cenrul 
Judetean de Transfuzie. 

  I.S.S. 2008 S-au efectuat 8 controale  tematice dirijate de M.S.P. in, conform planului anual.Au fost aplicate un numar de 
3 sanctiuni in valoare de 1500 lei. 
 
 



Nr. crt. Acţiunea Entitatea 
implicată în 

realizare 

Responsabil Realizat : 2008 
 

 Acţiuni desfăşurate în unităţile farmaceutice din judeţ. Echipe de 
control din 
cadrul I.S.S. , 
Compartimen
tu Inspecţiei 
Farmaceutice 
Neamt. 

2008 Au fost efectuate un număr de 244 controale din care 221 farmacii cu circuit deschis farmacii comunitare, 8 
drepozite si 15 drogherii.S-au aplicat 15 sanctiuni din care 1 amenda in valoare de 500 lei. 
. 

 Urmărirea condiţiilor igienico-sanitare din colectivităţile 
închise- centre de plasament, cămine bătrâni, cămine 
bolnavi cronici. 

I.S.S. 
NEAMT 

2008 Au fost efectuate 9 controale, s-au facut recomandari si s-au dat termene pentru rezolvarea unor neconformitati 
minore. 

 Acţiuni şi studii legate de materialele aflate în contact cu 
alimentele 

 HGR 
1197/2003 

2008 S-au efectuat controale inunitati de desfacere a produselor alimentare, si in unitati de productie. Urmeaza 
instruirea personalului in cursul anului 2009 pentru implementarea unor ghiduri la nivel de tara. 

 Control igienico-sanitar în unităţile de frizerie, coafură, 
cosmetică, manichiură privind modul de prevenire şi 
transmitere a dermofiţiilor, a altor boli de piele, cât şi a 
virusurilor HIV şi HVB. 

Echipe de 
control din 
cadrul I.S.S.  

2008 In cursul  acestui trimestru au fost  controlate 56 unitati prestatoare de servicii, s-a verificat respectarea 
ORD.M.S.P.1136/2006 S-au aplicat 19 sanctiuni sanctiuni din care 16 amenzi  contraventionale in valoare de 
21700 lei,   
 

 Controlul produselor cosmetice. Actiune 
pentru 
verificarea 
conformitatii 
produselor 
cosmetice 
conform 
ORD.1448 
/2005 

2008 Au fost efectuate actiuni de control in lunile aprilie, iunie si noiembrie. S-au scos de pe piata 54 produse 
neconforme. 

 


