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PLANUL DE AC ŢIUNI PE ANUL 2009 

pentru realizarea obiectivelor derivate din programul de guvernare 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

 
Nr. crt. Obiectivul  Acţiuni/activit ăţi pentru realizarea obiectivului Institu ţia responsabilă Realizat la 31.12.2009 
CAP. III – SĂNĂTATE  
1. Îmbunătăţirea stării de sănătate a 

populaţiei, creşterea calităţii vieţii în 
condiţiile compatibilizării sistemului 
sanitar românesc cu cel din Uniunea 
europeană 

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 D.S.P. Neamţ. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

 

2. Identificarea nevoilor de servicii medicale ale populaţiei împreună cu 
C.A.S. Neamţ. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Comisia Paritară s-a întrunit în 11 şedinţe în 
care s-au analizat nevoile de servicii medicale 
în asistenţa medicală primară şi de specialitate. 

3. Evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor sanitare cu paturi, din 
judeţ, trimestrial/semestrial/anual sau ori de câte ori este nevoie. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

În luna martie a avut loc reevaluarea activităţii 
medicale a managerilor unităţilor medicale 
sanitare cu paturi din: Tg. Neamţ, Bicaz şi 
Bisericani. 

4. Monitorizarea activităţii de asistenţă medicală ambulatorie de 
specialitate.  

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

I În perioada 9 – 12 iunie, o comisie  din care au 
facut parte si 3 reprezentanti din cadrul 
Directiei de Asistenta Medicala au analizat 
activitatea Ambulatoriului Integrat al Spitalului 
Judetean de Urgenta Piatra Neamt, cat si 
respectarea prevederilor OMSP nr. 
39/16.01.2008, privind reorganizarea 
ambulatoriului de specialitate al spitalului. 
 

5. Informarea cadrelor medicale în furnizarea serviciilor de sănătate de bună 
calitate la femeie şi copil, conform protocoalelor. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

S-a făcut instruirea medicilor nou angajaţi 
privind legislaţia din domeniul asistenta 
medicală acordată femeii şi copilului, precum şi 
masurile de protecţie a copilului. 
 

6. Scăderea indicatorilor de mortalitate maternă prin efectuarea consultaţiei 
prenatale la medicul de familie şi specialist şi respectarea O.M.S. 
nr.910/2002. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Mortalitatea maternă este 0, neînregistrându-se 
nici un deces matern. 

7. Scăderea complicaţiilor la naştere prin creşterea calităţii serviciilor 
medicale şi acordarea asistenţei medicale la naştere, conform 
protocolului. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Asistarea naşterilor de către personal calificat, 
în prezenţa medicului. 
 

8. Colaborarea DSP 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. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

D.S.P. a colaborat cu toate organizaţiile 
profesionale, autorităţile judeţene şi locale şi 
organizaţiile non-guvernamentale ce pot 
contribui la buna desfăşurare a activităţii 
medicale în judeţ. 
 

9. Orientarea şcolar - profesională a copilului cu probleme medicale. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

 

10. Aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia copilului. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Evaluarea copiilor cu handicap şi luarea 
măsurilor de protecţie pentru copii aflaţi în 
dificultate în cadrul Comisiei de protecţie a 
copilului Neamţ (comisia s-a întrunit 
săptămânal). 
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Nr. crt.  Obiectivul  Acţiuni/activit ăţi pentru realizarea obiectivului Institu ţia responsabilă Realizat la 31.12.2009 
11. Prevenirea abandonului în secţiile care supraveghează copii. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 

Direcţia Asistenţă Medicală 
S-au realizat activităţi de consiliere a mamelor 
din grupa de risc de abandon/părăsire a 
copilului în unităţile sanitare din judeţ. S-a 
verificat şi îndrumat activitatea asistenţilor 
sociali încadraţi în spitalul Judeţean de Urgenţă 
Piatra Neamţ şi Spitalul Municipal de Urgenţă 
Roman. 

12. Monitorizarea şi evaluarea activităţii din Unitatea de asistenţă medico-
socială Ceahlău. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

În prezent funcţionează o Unitate medico-
sociala în localitatea Ceahlău cu 40 de paturi 
conform adresei MS 
nr.XI/A/8974/IB/2263/5.03.2009. 
În luna ianuarie s-a făcut o acţiune de 
îndrumare şi control în unitate. 
În luna iunie s-a participat la şedinţa  de 
acreditare a unităţilor  medico-sociale in cadrul 
comisiilor mixte coordonate de Ministerului 
Muncii Solidarităţii Sociale si  Familiei - 
Neamt. 

13. Profilaxia malnutriţiei la prematuri în secţiile de Neonatologie. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Instruirea personalului medical privind 
promovarea alimentaţiei la sân. 

14. Profilaxia malnutriţiei la copilul mic prin depistarea precoce a distrofiei. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Continuarea alimentaţiei la sân, la domiciliu, 
sub îndrumarea medicilor de familie şi a 
cadrelor medicale ce supraveghează sugarul. 
Au fost distribuite medicilor de familie 
materiale informative privind alimentaţia 
corectă la copilul mic.  

15. Profilaxia corectă aplicată copilului mic şi  preşcolarului. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Verificarea în teren a administrării 
medicamentelor antirahitice şi antianemice sub 
supravegherea medicului de familie si a 
asistentului, precum şi a asistentului medical 
comunitar. 

16. Scăderea mortalităţii infantile prin creşterea adresabilităţii şi creşterea 
calităţii serviciilor medicale. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Mortalitatea infantila in anul 2009 este de 5,9 
%0 nou născuţi vii, fata de 7,3, cat s-a 
inregistrat in anul 2008 Număr nou născuţi vii 
–4767, natalitatea la 1000 de locuitori este în 
scădere fiind de 8,4%0 fata de 8,7%0 in anul 
2008. 

17. Promovarea alimentaţiei sănătoase la copilul mic prin respectarea 
“Protocolului de promovare a alăptării”. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Adresabilitatea către medicul de familie a 
crescut o dată cu creşterea încrederii şi a 
calităţii actului medical acordat mamei şi 
copilului. 

18. Realizarea imunizărilor conform calendarului naţional de vaccinări Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia de Sănătate Publică şi programe 

Doze de vaccin distribuite:  92.067 
Doze de vaccin consumate: 78.291 
Număr raportări:                        79 
Vaccinarea antipoliomielitică a elevilor din cl.a 
III-a – 5210 vaccinări; Vaccinarea HPV a 
fetelor din cl. a IV-a – 250 vaccinări; cl-a VII-a 
– 97 vaccinări; 
Vaccinarea difterotetanica a elevilor din clasa a 
8-a: 5634 doze 
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Nr. crt.  Obiectivul  Acţiuni/activit ăţi pentru realizarea obiectivului Institu ţia responsabilă Realizat la 31.12.2009 
19.  Supravegherea principalelor boli infecţioase pentru prevenirea apariţiei 

epidemiilor şi instituirea principalelor măsuri de control (anchete 
epidemiologice, depistare tratament profilactic, vaccinare contacţi, 
raportare, acţiuni DDD) 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia de Sănătate Publică şi programe 

511 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 566 focare de boală transmisibilă 
(HVA, HVB, scarlatină, meningite, 
leptospiroză, TBC, SRC,  RAPI,  HIV, TIA, 
BDA, gripă, varicelă dizenterie, sallmoneloză). 
Vaccinarea antihepatitică B la contacţii 
cazurilor de boală – 80 vaccinări. 
Vaccin antigripal sezonier: 19969 doze; 
Vaccin antigripal pandemic: 4826 
- 223 acţiuni DDD  

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

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia de Sănătate Publică şi programe 

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; 

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

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia de Sănătate Publică şi programe 

22 acţiuni 
Număr cazuri noi: 14 (fişă de declarare) 
Număr activităţi: 582 consilieri pre şi post 
testare, 582 recoltări pentru testare HIV 
Supravegherea raportărilor privind testarea 
HIV de către laboratoare 

22. Monitorizarea TBC, supraveghere epidemiologică şi controlul focarelor Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia de Sănătate Publică şi programe 

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

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

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia de Sănătate Publică şi programe 

-nr. probe recoltate din sistemele centralizate: 
2478 cu 13617 determinari; nr. probe recoltate 
din sisteme locale din mediul rural: 376 cu 
4071 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 40 % la 
probele analizate; a fost înregistrat 2 cazuri de 
methemoglobinemie infantilă, copiii fiind 
externati vindecati. 

24. Supravegherea calităţii alimentelor şi prevenirea toxiinfecţiilor 
alimentare 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia de Sănătate Publică şi programe 

-au fost efectuate de acţiuni de monitorizare, cu 
prelevarea a 191 probe de alimente si teste de 
salubritate; 
-a fost înregistrat 1 focar de  toxiinfecţie 
alimentară, cu 5 cazuri; 
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Nr. crt.  Obiectivul  Acţiuni/activit ăţi pentru realizarea obiectivului Institu ţia responsabilă Realizat la 31.12.2009 
25. Monitorizarea condiţiilor igienico-sanitare în colectivităţile de copii şi 

tineri 
Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia de Sănătate Publică şi programe 

-au fost efectuate 317 controale igienico-
sanitare, în unităţi de învăţământ; 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; 

26. Monitorizarea şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 
ocupaţionali 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia de Sănătate Publică şi programe 

-au fost efectuate 719 controale igienico-
sanitare în secţii şi ateliere de producţie, 150 
acţiuni de comunicare a riscului; au fost 
efectuate 157 determinări de zgomot în 16 
unităţi; au fost efectuate 244 de audiograme 
personalului muncitor expus (22 persoane 
prezentând deficit auditiv în diverse stadii) şi 
47 spirometrii (21 persoane prezentând 
disfuncţii ventilatorii);  
-în 2009, au fost cercetate si  declarate 14 
cazuri . 

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

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia de Sănătate Publică şi programe 

-11 acţiuni de monitorizare a stării de sănătate 
în relaţie cu expunerea profesională la radiaţii 
ionizante; nu au fost înregistrate cazuri de 
suprairadieri;  

28. Monitorizarea şi evaluarea modului de gestionare a deşeurilor medicale Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia de Sănătate Publică şi programe 

Monitorizarea gestionării deşeurilor periculoase 
in 9 unităţi medicale cu paturi; informarea ISP 
Bucureşti cu privire la cantităţile de deşeuri 
rezultate din unităţile medicale monitorizate; 

29.  Promovarea sănătăţii şi 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 
consumului de droguri, Ziua mondială a inimii, Ziua mondială anti-
SIDA), campanii de informare-educare a populaţiei prilejuite de situaţii 
epidemiologice speciale. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia de Sănătate Publică şi programe 

Trim.1 
1. Derularea proiectului „Adolescenţii renunţă 
la fumat”- obţinerea acordului Inspectoratului 
Şcolar, selectarea liceelor (Colegiul tehnic 
Gheorghe Cartianu şi Grupul Şcolar Economic 
şi Administrativ din Piatra Neamţ), instruirea 
facilitatorilor, selectarea grupului ţintă (câte 35 
de elevi din fiecare liceu) în urma prelucrării 
chestionarelor aplicate, 12 sesiuni de informare 
a elevilor, premierea elevilor de la Colegiul 
tehnic Gheorghe Cartianu. 
2. Activităţi  de informare-educare a tinerilor 
derulate în colaborare cu membrii Grupului de 
coordonare locală de prevenire a infecţiei HIV-
SIDA – 3 activităţi de informare a elevilor si 4 
activităţi de informare a bibliotecarilor din 
mediul rural desfăşurate la Biblioteca judeţeană 
„G. T. Kirileanu”.  
3. Campania de informare-educare a populaţiei 
pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos (3 
emisiuni la un post local de televiziune, articol 
pe site-ul DSP, 65 de activităţi realizate în 
unităţile de învăţământ, distribuirea în 33 de 
unităţi de învăţământ şi unităţi medico-sanitare 
a pliantelor „Alcoolul distruge sănătatea şi 
personalitatea”, „Scara blocului” broşura „9 
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Nr. crt.  Obiectivul  Acţiuni/activit ăţi pentru realizarea obiectivului Institu ţia responsabilă Realizat la 31.12.2009 
metode contraceptive”, calendare de perete 
personalizate „Pentru un stil de viaţă sănătos”, 
fluturaşi „Fii deştept: Află când sunt folositoare 
antibioticele”, postere „Fii deştept: Află când 
sunt folositoare antibioticele – Ziua Europeană 
a Informării despre antibiotice”. 
4. Participarea lunara a medicului de la Biroul 
de Promovare a Sănătăţii la întâlnirea 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”. 
5. Campania de informare-educare pentru 
promovarea normelor de igienă personală şi a 
mediului (instruirea mediatorilor sanitari, 
instruirea medicilor şi  asistenţilor medicali din 
cabinetele medicale şcolare, emisiune la un 
post local de televiziune, 10 activităţi în unităţi 
de învăţământ). 
6. Demararea proiectului „Alege un cămin 
sănătos”- obţinerea acorduluiInspectoratului 
Judeţean Şcolar, selectarea şcolilor  (Liceul 
Comercial „Spiru Haret”, Şcoala cu clasele I-
VIII nr. 2 din Piatra Neamţ, Şcoala cu clasele I-
VIII „Roman Muşat”, Şcoala cu clasele I-VIII 
nr. 5 din Roman şi Liceul Economic „Vasile 
Conta”, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” 
din Târgu Neamţ), instruirea facilitatorilor. 
Trim.2. 
1.Derularea proiectului „Alege un cămin 
sănătos”; 
2.Derularea proiectului „Eu nu fumez”; 
3.Campania de informare-educare pentru 
promovarea normelor de igienă personală şi a 
mediului; 
4.Campania de informare-educare prilejuită de 
Ziua Mondială a Sănătăţii; 
5.Campania de informare-educare prilejuită de 
Ziua Mondială fără Tutun – 31 mai; 
6.Organizarea şi derularea fazei judeţene a 
concursului de sănătate şi prim–ajutor 
“Sanitarii pricepuţi” – 23 mai 2009; 
7.Activităţi derulate în colaborare cu Centrul de 
Evaluare, Prevenire şi  
Consiliere Antidrog Neamţ prilejuite de 
marcarea Zilei Internaţionale de Luptă 
împotriva Traficului Ilicit şi a Consumului de 
Droguri. 
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Nr. crt.  Obiectivul  Acţiuni/activit ăţi pentru realizarea obiectivului Institu ţia responsabilă Realizat la 31.12.2009 
Trim.3 
1.Campanie de informare-educare a populatţei  
cu privire la bolile specifice sezonului estival 
(boala diareică acută, toxiinfecţiile alimentare, 
meningitele acute virale, canicula) -    25 de 
acţiuni de distribuire a 5500 de pliante „Este 
vară! Apără-te singur de bolile cu transmitere 
digestivă!”, „Meningita virală”,  „Cum să ne 
protejăm de caniculă”,  4 activităţi de 
informare-educare a elevilor prezenţi în 
taberele şcolare şi la Clubul de vacanţă al 
Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu”. 
2.Activităţi de informare şi educare a populaţiei 
pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos – 3 
întâlniri cu elevii prezenţi la Clubul de vacanţă 
organizat de Biblioteca Judeţeană „G. T. 
Kirileanu” şi în tabăra Cozla, întâlnire cu 
beneficiarii Fundaţiei de Iniţiativă Locală 
Petrodava, 3 emisiuni la un post local de 
televiziune, un articol publicat în revista Viaţa 
medicală (autor: Vasile Baghiu).  
3.Realizarea şi tipărirea de materiale de 
educaţie pentru sănătate: pliante: “Cum să ne 
protejăm de caniculă”, „Este vară! Apără-te 
singur de bolile cu transmitere digestivă”,  
“Renunţă la fumat! Acum poţi fi ajutat!”, 
„Tuberculoza - O boală care se vindecă!”, 
„Rabia”, „Dezinfecţia fântânilor”, „Intoxicaţia 
cu nitriţi”,  „Leptospiroza”, carte de colorat „ 
Eşti sănătos când ai o inimioară sănătoasă” 
4.Participarea bisăptămânală a medicului de la 
Biroul de Promovare a Sănătăţii la şedinţele 
Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap 
pentru adulţi Neamţ. 
5. Consilierea personalului medical din 
cabinetele medicale şcolare din Piatra Neamţ în 
vederea planificării şi efectuării activităţilor de 
educaţie pentru sănătate în anul şcolar 2009 – 
2010 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 2009 – 2010. 
 
Trim.4. 
1.Campania de informare şi educare a 
populaţiei pentru promovarea unui stil de viaţă 
sănătos – 32 acţiuni realizate de personalul 
Compartimentului de Promovare, 3 emisiuni la 
un post local de televiziune, articol în Viaţa 
Medicală, distribuirea a 1500 de materiale de 



 7

Nr. crt.  Obiectivul  Acţiuni/activit ăţi pentru realizarea obiectivului Institu ţia responsabilă Realizat la 31.12.2009 
educaţie pentru sănătate („Rabia”, „Dezinfecţia 
fântânilor”, „Intoxicaţia cu nitriţi”,  carte de 
colorat „Eşti sănătos când ai o inimioară 
sănătoasă”). 
2.Campania de informare-educare a populaţiei  
prilejuită de Ziua Mondială anti-SIDA– 3 
activităţi de informare a elevilor  desfăşurate la 
Biblioteca judeţeană „G. T. Kirileanu”, 
postarea pe site-ul DSP a unui articol, 
distribuirea a 1000 de brosuri în unităţi de 
învăţământ şi medico-sanitare. 
3.Campania de informare-educare a populaţiei  
prilejuită de Ziua Naţională fără Tutun – 
comunicat de presă, postarea pe site-ul DSP a 
unui articol, 6 activităţi de informare a elevilor 
desfăşurate la Biblioteca judeţeană „G. T. 
Kirileanu”, distribuirea a 1000 de pliante în 
unităţi de învăţământ şi medico-sanitare. 
4.Realizarea de materiale de educaţie pentru 
sănătate: broşuri „Prevenirea infecţiei HIV-
SIDA”, „Spălatul pe mâini înseamnă sănătate”, 
„Alimentatia sănătoasă”,  pliante “Gripa - o 
boala de sezon”, „Deschide ochii! Nu lăsa 
drogurile să-ţi distrugă viaţa”, „Cum să trăieşti 
frumos şi sănătos”, „Fii deştept: Află când sunt 
folositoare antibioticele! – Ziua Europeană a 
informării despre utilizarea antibioticelor ” şi 
distribuirea acestora în unităţi medico-sanitare 
şi de învăţământ.  
5.Participarea bisăptămânală a medicului de la 
Compartimentul de Promovare a Sănătăţii la 
şedinţele Comisiei de evaluare a persoanelor cu 
handicap pentru adulţi Neamţ. 
 

30. 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 ordinelor 
ministerului sanatatii publice  

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

Controlul conditiilor igienico-sanitare in 
unitatile sanitare cu paturi si centrele medicale 
din judet in conformitate cu adresa MS 6716 
din 07.07.2009. S-a urmarit respectarea ORD 
MS 914/2006, 916/2006, 219/2002, 349/2002, 
261/2007, 1338/2007, 1301/2007. Au fost 
facute recomandari si s-au dat termene de 
remediere a deficientelor constatate. 
 

31. 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 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

Actiuni de evaluare a conditiilor igienico-
sanitare in unitatile de invatamant de pe raza 
judetului Neamt in vederea inceperii anului 
scolar 2009-2010. au fost efectuate 69 
controale in unitati scolare si prescolare. S-au 
intocmit procese verbale, s-au facut  
recomandari si s-au dat termene pentru 
remedierea deficientelor constatate. 
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32. Acţiuni în unităţile de producţie alimentară, pe specific de activitate, 

urmărindu-se obţinerea unor produse corespunzătoare calitativ, în 
condiţii optime de igienă 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

1. Actiune tematica in pietele si targurile din 
judet. Au fost efectuate controale cu predilectie 
in piata centrala dar si in celelalte obiective din 
judet, privind interzicerea vanzarii produselor 
alimentare care nu se pot pastra in conditiile 
indicate de producator. 
2. Actiune de control cu prilejul organizarii 
Zilelor toamnei. S-au efectuat 12 controale la 
unitati comerciale care au desfasurat activitate 
de alimentatie publica. 
3. Ziua comunei Ceahlau- s-au controlat cu 
aceasta ocazie 10 puncte de desfacere produse 
alimentare urmarindu-se modul de depozitare, 
desfacere, controlul medical periodic la 
personalul angajat. A fost aplicata o sanctiune 
contraventionala in valoare de 600 lei conform 
Legii 98/1994 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
4. Ziua marinei- s-au controlat 7 puncte 
desfacere produse alimentare si o terasa 
restaurant, Nu au fost gasite neconformitati. 
5. Ziua comunei Farcasa- au fost verificate un 
numar de 9 puncte desfacere produse 
alimentare. Nu au fost gasite deficiente care sa 
prezinte un risc iminent pentru sanatatea 
consumatorilor. 
6. Control in pietele de pe raza judetului in 
perioada caniculara. Au fost scoase de la 
desfacere alimente neconforme de la vanzatori 
ocazionali. S-a controlat si activitatea a 25 
puncte de alimentatie publica organizate in 
aceste locatii 
7. Aciune comuna cu DSVSA Neamt privind 
retragerea de pe piata a produsului BERE 
REDD-S FRESH CU AROMA LAMIIE, care 
avea in compozitie acidul malic, produs interzis 
de legislatia in vigoare. 

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

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

Controlul calitatii apei de imbaiere din piscine- 
au fost verificate un numar de 3 piscine, au fost 
recoltate 5 probe de apa, s-a suspendat 
temporar activitatea la 2 unitati de acest tip( 
probele de apa necorespunzatoare din punct de 
vedere fizico-chimic si bacteriologic) 

34. 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) 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

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

35. 
 Urmărirea respectării legii 349/2002 privind prevenirea efectelor 
consumului produselor din tutun in  unitati sanitare , de alimentaţie 
publica si toate instituţiile de interes public 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

Au fost efectuate un număr de 306 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 4 avertismente. 



 9

Nr. crt.  Obiectivul  Acţiuni/activit ăţi pentru realizarea obiectivului Institu ţia responsabilă Realizat la 31.12.2009 
36. 

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 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

Actiune tematica de control in unitati turistice 
privind respectarea conditiilor de cazare si 
alimentatie publica. Au fost efectuate 
controlale si recontroale in unitati hoteliere, 
pensiuni, campinguri si alte tipuri de unitati. S-
a aplicat o sanctiune in valoare de 3000 lei. 

37. 
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 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

Au fost controlate un numar de 39 cabinete, de 
diferite specialitati. Au fost aplicate 3 sancţiuni 
contravenţionale, din care 2 amenzi  in valoare 
de 1000 lei pentru nerespectarea legislaţiei in 
vigoare si o suspendare de activitate. 

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

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

2 controale  tematice dirijate de M.S.P. in, 
conform planului anual 

39. Acţiuni desfăşurate în unităţile farmaceutice din judeţ Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

Au fost efectuate un număr de 57 controale din 
care  56  farmacii cu circuit deschis. 

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

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

Actiune de control in taberele scolare 
organizate pe raza judetului. Au fost efectuate 
controale si recontroale in taberele Oglinzi, 
Cozla, Durau. In tabara Durau de la Centrul 
Ecumenic a fost aplicata o sanctiune 
bucatarului sef pentru lipsa probe alimentare in 
urma sindromului dispeptic aparut. 

41. 
Acţiuni şi studii legate de materialele aflate în contact cu alimentele 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

 

42. 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. 
 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

 Au fost  controlate 23 unitati prestatoare de 
servicii, s-a verificat respectarea 
ORD.M.S.P.1136/  
 

43. Controlul produselor cosmetice 
 
 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia pentru Control în Sănătatea 
Publică 

Actiuni de control in unitatile de desfacere a 
produselor cosmetice si a produselor biocide. 

44. Oferirea şi garantarea accesului tuturor 
cetăţenilor la servicii de sănătate de 
înaltă calitate 

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 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate  

Direcţia 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. 

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

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

S-a realizat. 

44. D.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. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Reprezentanţi ai D.S.P. Neamţ au participat la 
Comisiile paritare, prin care se are în vedere 
încheierea contractelor de servicii medicale, 
farmaceutice şi dispozitive medicale. 
 

45. D.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. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 
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46. D.S.P. Neamţ va ţine evidenţa tuturor unităţilor medicale din judeţ, 

înscrise în Registrul unic al cabinetelor medicale. 
Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  -  
Direcţia Asistenţă Medicală 

Au fost înscrise în Registrul Unic al cabinetelor 
medicale 36 unitati medicale. 
- Au fost vizate Certificatele de Înregistrare în 
Registrul Unic al cabinetelor medicale – 603 
certificate, precum şi programul de funcţionare 
al acestora. 

47. Respectarea dispoziţiilor Contractului cadru privind condiţiile acordării 
asistenţei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pe anul 2009 şi ale Normelor de aplicare ale acestuia 
 

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate  

48. Redresarea şi dezvoltarea asistenţei 
medicale din mediul rural 

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

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

A fost stabilit numărul de norme/localităţi în 
asistenţa medicală primară şi de specialitate. 

49. D.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). 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

În cadrul Comisiei Paritare s-a discutat şi 
problema asistenţei medicale dentare în zonele 
izolate. 

50. Monitorizarea şi evaluarea activităţii de asistenţă medicală comunitară. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Au avut loc 12 întâlniri de evaluare a activităţii 
asistenţilor medicali comunitari şi de 
identificare a altor nevoi comunitare. 

51. Monitorizarea şi crearea parteneriatelor interinstituţionale pentru 
serviciile de asistenţă comunitară. 

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

DSP a colaborat cu unităţile spitaliceşti din 
judeţ si cu primăriile din comunele în care 
activează asistenţi medicali comunitari(37 
primarii), precum şi cu Centrul Naţional de 
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. 
A continuat în anul 2009 parteneriatul cu 
Fundaţia Pentru Sănătatea Familiei şi 
Comunităţii Iaşi reprezentantă a Crucii Roşii 
din România. 

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

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

 

53. Participarea personalului sanitar la un 
program de educaţie continuă garantat 
de către stat 

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

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Odată cu întâlnirile lunare de evaluare s-a făcut 
şi instruirea asistenţilor medicali comunitari şi 
a mediatorilor sanitari din judeţ. 

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

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ  - 
Direcţia Asistenţă Medicală 

Asistenţii medicali comunitari au participat la 
cursurile de perfecţionare organizate in 
colaborare cu Centrul Naţional de Perfecţionare 
în Domeniul Sanitar Bucureşti. 
DSP in colaborare cu Fundaţia Pentru 
Sănătatea Familiei si Comunităţii Iaşi a 
organizat, la Piatra Neamţ  cursul 
„Comunicarea cu Echipa” in 3 module. A fost 
organizat Cursul de Management Sanitar in  

 colaborare cu Centrul Naţional  
 de Perfecţionare in Domeniul Sanitar - 

Bucureşti.   
 


