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INSTITUŢIA PREFECTULUI–JUDEŢUL COPASNA 
COLEGIUL PREFECTURAL 

 
 
 
 
 

ORDINE DE ZI 

 
Şedinţa Colegiului Prefectural  

din data de 19 Septembrie 2018  ora 10.00 

 

 

 

 

 

1. Informare privind modul de pregătire a unităţilor de învăţământ din judeţul 

Covasna în vederea desfăşurării în condiţii optime a tuturor activităţilor din anul 

şcolar d018 – d019;  

 Prezintă: - Inspectoratul Scolar Judeţean Covasna 

 

2. Analiza activităţii desfăşurate de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Covasna, 

în  semestrul I d018;     

 Prezintă: - Directia de Sănătate Publică Covasna 
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Punctuu 1.  
 

RAPORT 
PRIVIND MODUL DE PREGĂTIRE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
DIN JUDEȚUL COVASNA ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ÎN CONDIȚII 
OPTIME A TUTUROR ACTIVITĂȚILOR DIN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 
 
1. SITUAŢIA REALIZĂRII PLANULUI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-

2019 COMPARATIV CU NIVELUL CIFRELOR PROPUSE ŞI APROBATE PENTRU TOATE 
FORMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT (INCLUSIV SITUAȚIA DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR) 

 
Nr. grupe/ cuase 

Niveu 
2017-2018 2018-2019 

Diferență 

Preșcouar 340 339 -1 
Primar 621 615 -6 
Gimnaziau 449 441 -8 
Liceau Zi 182 179 -3 
Liceau Serau+FR 25 23 -2 
Profesionau 66 67 1 
Postuiceau 17 16 -1 
TOTAL 1700 1680 -20 

 
Este în curs de definitivare situaţia realizării planului de şcolarizare pentru anul școlar 2018-2019.  

 

 Popuuaţia şcouară  estimativă a anuuui şcouar 2018-2019: 

Nr. copii/ euevi 
Niveu 

2017-2018 2018-2019 
Diferență 

Preșcouar 6612 6556 -56 
Primar 11114 11104 -10 
Gimnaziau 8379 8380 1 
Liceau Zi 4561 4450 -111 
Liceau Serau+FR 570 535 -35 
Profesionau 1517 1524 7 
Postuiceau 373 347 -26 

TOTAL 33126 32896 -230 
 

Luând în considerare valorile existente în anul şcolar 2017-2018 şi cele estimate pentru anul şcolar 
2018-2019, se constată următoarele: 
• Se înregistrează o scădere a populaţiei şcolare faţă de anul şcolar precedent cu cca. 20 de cuase și cu 

aproximativ 230 euevi. Numărul mare de clase se datorează comasărilor realizate la nivel de județ în 
vederea eficientizării cheltuielilor de personal. 

• Scăderea  numărului de elevi la ciclul liceal zi este semnificativă, comparativ cu anul școlar precedent, 
dar valoarea este mult mai mică decât cea înregistrată în anul școlar precedent. Dacă în anul școlar 2017-
2018 se înregistra o scădere a numărului de elevi din ciclul liceal zi de 218 elevi, comparativ cu anul 
școlar anterior, această scădere este de 111 elevi în acest an școlar, comparativ cu anul școlar 2017-2018. 

• Deși valorile sunt estimative în acest moment, în general, scăderea numărului de elevi înregistrează valori 
mai mici, comparativ cu anul școlar precedent.  
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Reţeaua şcouară  în anuu şcouar 2018-2019: 
 

Mediu Limba de predare 
Tipuu de unitate Totau 

Urban Rurau Română Maghiară Mixtă 
 - grădiniţă cu program normal 138 13 125 27 101 10 
 - grădiniţă cu program prelungit 18 16 2 1 4 13 
 - şcoală primară 58 4 54 9 47 2 
 - şcoală gimnazială 74 11 63 13 42 19 
 - şcoală gimnazială specială 2 1 1 0 2 0 
 - şcoală preventorială 0 0 0 0 0 0 
 - liceu de artă 1 1 0 0 0 1 
 - liceu teoretic 5 5 0 2 3 0 
 - liceu teologic 2 2 0 0 2 0 
 - liceu pedagogic 1 1 0 0 1 0 
 - liceu tehnologic 9 9 0 2 1 6 
 - școală postliceală sanitară 1 1 0 0 1 0 
- școală postliceală sanitară 

particulară (FEG Education) 
1 1 0 1 0 0 

Totau generau 310 65 245 55 204 51 
 
• Reţeaua şcolară de învăţământ preuniversitar a judeţului Covasna este formată în anul şcolar 2018-2019 

din 310 unităţi de toate tipurile şi nivelurile de învăţământ, cu 2 mai puțin comparativ cu anul școlar 
precedent, prin desființarea: 

− Grădiniței cu Program Normal din Cernat (structură a Școlii Gimnaziale „Végh Antal” din Cernat) – 
se fac lucrări de reabilitare – grupele au fost mutate provizoriu la GPN nr. 1 din Cernat  

− Școlii Primare „Fodor János” din Măgheruș (structură a Școlii Gimnaziale Tatrangi Sándor” din 
Ozun) 

• În acest an şcolar, 20,97% din unităţile şcolare se află în mediul urban, iar restul în mediul rural (79,03%). 

• Din totalul unităţilor şcolare, în 65,81% se studiază în limba maternă maghiară. În 17,74% din unităţile 
şcolare se studiază în limba română, iar în 16,45% se studiază atât în limba maghiară, cât şi în limba 
română. 

• Grădinița cu Program Normal din Dobolii de Jos (structură a Școlii Gimnaziale „László Lukács” din 
Ilieni) este cuprinsă, în momentul de față, în rețea, dar nu există copii care să frecventeze grupele nici la 
secția română, nici la secția maghiară. 

 
 

Unităţi cu personauitate juridică   
Mediu Limba de predare 

Tipuu de unitate Totau 
Urban Rurau Română Maghiară Mixtă 

 - grădiniţă cu program prelungit 7 7 - - 1 6 
 - şcoală gimnazială 52 11 41 5 31 16 
 - şcoală gimnazială specială 1 1 - - - 1 
 - liceu de artă 1 1 - - - 1 
 - liceu teoretic 5 5 - 2 3 - 
 - liceu teologic 2 2 - - 2 - 
 - liceu pedagogic 1 1 - - 1 - 
 - liceu tehnologic 8 8 - 2 1 5 
 - școală postliceală sanitară (FEG) 1 1 - 1 - - 
Totau generau 78 37 41 10 39 29 
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• În anul şcolar 2018-2019, în judeţul Covasna vor funcţiona 78 de unităţi şcolare cu personalitate juridică. 
Cele mai multe unități cu personalitate juridică sunt şcoli gimnaziale: 53 (inclusiv Şcoala Gimnazială 
Specială Sf. Gheorghe),  urmate de licee: 17 (în totalitate în mediul urban), grădiniţe: 7 (în totalitate în 
mediul urban) și 1 școală postliceală (învățământ particular). 

 
 
2. ASIGURAREA, POTRIVIT LEGII, A PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ÎNTREAGA 

REȚEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚ  

Ocuparea posturiuor didactice an școuar 2018-2019 - date estimative în septembrie 2018: 

Situația statistică a cadreuor didactice tituuar pensionabiue începând cu 1 septembrie 2018: 
Din care Totau cadre 

didactice 
tituuare 

pensionabiue, 
începând cu 1 

septembrie 
2018 

Nr. cadreuor 
didactice 

tituuare care 
se vor 

pensiona 
începând cu 1 

septembrie 
2018 

Pensionare 
pentru uimită d 

vârstă 

Pensionare 
anticipate/anticipate 

parțiauă ua cerere 
 

Nr. cadreuor didactice 
care au souicitat 

menținerea în activitate, 
ca tituuare, peste vârsta 
de pensionare raportată 
ua data de 1 septembrie 

2018 

72 56 36 20 16 
 
 
Situația posturiuor didactice pentru anuu școuar 2018-2019 (date estimative): 

din care: 
Totau 

posturi 
didactice de 

predare 
(norme)  

 ocupate cu 
tituuari (tituuari 

detașați)   în  
norma de bază 
și ua puata cu 

ora  

ocupate pe 
perioada 

determinata cu 
personau cauificat 
în  norma de bază 
și ua puata cu ora 

ocupate 
puata cu ora 
cu personau 

didactic 
asociat 

ocupate 
puata cu ora 
cu personau 

didactic 
pensionat 

personau 
didactic fără 

studii 
corespunzătoare 

postuuui 

2852.50 2401.23 323.06 29.7 49.29 49.22 
 
 
 

3. STADIUL REALIZĂRII ACȚIUNILOR DE IGIENIZARE  

În toate unitățile de învățământ au fost realizate activități de igienizare a spațiilor școlare, astfel încât 
noul an școlar să înceapă în condiții optime. 

Școlile afectate de inundațiile produse la sfârșitul lunii iunie (Școala Gimnazială din Băcel și Școala 
Primară din Lunca Mărcușului) au fost igienizate și sunt pregătite pentru desfășurarea procesului instructiv-
educativ. 

 

4. STADIUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII, REABILITĂRI ȘI REPARAȚII 
(UTILITĂȚI), PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

4.1. Starea imobiueuor unităţiuor de învăţământ în funcţie de sistemuu de încăuzire, auimentarea cu apă 
și grupuriue sanitare: 
 

4.1.1. Sisteme de încăuzire și aprovizionarea cu combustibiui a unitățiuor de învățământ: 
Modauitatea de încăuzire Nr. unități de învățământ 

CT cu gaz 63 
CT cu lemn 181 
CT electric 2 
Sobe cu lem 58 
Sursă centrală comunitară 5 
Totau 309 
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Este asigurat combustibilul necesar fiecărei unități de învățământ, atât combustibilul solid (lemne de 
foc), cât și alte tipuri de combustibili necesari funcționării în condiții optime a școlilor pe parcursul anului 
școlar. 

 

4.1.2. Auimentarea cu apă: 

Auimentarea cu apă 
Nr. unități de 
învățământ 

Fără apă curentă 1 

Puț forat cu aviz DSP 102 

Puț forat fără aviz DSP 19 

Rețea de apă centrală 187 
Totau 309 

 
 

Unitățiue de învățământ care nu au apă sunt următoareue: 

PJ Structură Souuții identificate 
Școala Gimnazială "Romulus Cioflec" 
Araci 

Școala Primară Hetea 
Se încearcă identificarea unei 
soluții 

 
 
4.1.3. Grupuriue sanitare: 

Grupuri sanitare 
Nr. unități de 
învățământ 

Exterioare cu canalizare (fosă vidanjabilă) 6 

Exterioare necanalizate/uscate (fără apă) 6 

Interioare cu canalizare centrală 122 

Interioare cu canalizare (fosă vidanjabilă) 175 
Totau 309 

 
 
 

Școuiue care au, în acest moment, WC uscat sunt următoareue: 

Unitatea cu personauitate 
juridică 

Structura Souuții identificate 

Școala Gimnazială "Kálnoky 
Ludmilla" Valea Crișului 

- 

Școala are grupuri sanitare interioare și 
WC-uri uscate de exterior. Școala va 
intra în reabilitare prin programul 
PNDL 

Școala Gimnazială "Mihail 
Sadoveanu" Întorsura Buzăului 

Grădinița cu Program Normal 
Floroaia Mare 

Nu există soluții în acest moment (puțini 
copii) 

Școala Gimnazială "Mihail 
Sadoveanu" Întorsura Buzăului 

Grădinița cu Program Normal 
Floroaia Mică 

În curs de rezolvare 

Școala Gimnazială "Mihail 
Sadoveanu" Întorsura Buzăului 

Școala Primară Floroaia Mică 

Nu există soluții în acest moment. Ar 
putea fi folosite grupurile sanitare din 
clădirea nouă a grădiniței (distanță f. 
mică) 

Școala Gimnazială "Mihail 
Sadoveanu" Întorsura Buzăului 

Grădinița cu Program Normal 
Brădet 

Au început lucrările de construcție 
grupuri sanitare 

Școala Gimnazială "Mihail 
Sadoveanu" Întorsura Buzăului 

Școala Gimnazială 
"Gheorghe Zaharia" Brădet 

Au început lucrările de construcție 
grupuri sanitare 
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• Din totalul de 309 unități școlare (fără Școala Postliceală Sanitară particulară – FEG Education), 303 
(98,05%), au în acest moment, grupurile sanitare corespunzătoare, cu apă curentă si canalizare în 
reţea sau în fose septice; 

• 6 (1,94%) unităţi şcolare au grupurile sanitare necorespunzătoare – exterioare uscate sau nu au apă 
(2 școli); 

• În majoritatea unităților de învățământ s-au identificat soluții pentru amenajarea unor grupuri 
sanitare adecvate. 

 
 
 

4.2. Reparaţii curente, investiții  
 
 
4.2.1. Reparații curente 

Reparații curente finauizate până ua 1 septembrie 2018: 

Finanțare prin 
Nr. unități Vauoare totauă 

Consiuiuu uocau Proprii Aute surse 
121 1708424 1084434 202730 421260 

 
 
Reparații curente în perioada 01.09-31.12.2018 (aceste uucrări nu perturbă activitatea instructiv-
educativă): 

Nr. unități de învățământ Vauoarea 
86 587757 

 

 Tipuri de uucrări efectuate: 

• Reparații curente la instalațiile electrice, la clădiri 
• Reparații pereți/ curte 
• Reparații pardosea 
• Zugrăveli-igienizare 
• Reparații gard 
• Reparații uși 
• Schimbarea corpurilor de încălzire 
• Consolidare plafon suspendat, reabilitarea fațadă și zugrăveli interioare la sala de sport 
• Reparații la rețea cu alimentare cu apă, instalații electrice, centrale termice, grupuri sanitare,  
• Reparații la centrala termică și instalațiile de încălzire; lucrări de întreținere  
• Reparații curente 
• Reparații sistem supraveghere 
• Reparații la jgheaburi 
• Reparații la grupuri sanitare  
• Schimbare instalații de apă și canalizare  
• Reparat canalizare și schimbat instalații sanitare  
• Reparații mobilier 
• Reparații si înlocuire geamuri, 
• Lucrări curățire pereți-humă, montaj plasa cu adeziv , fățuială, zugrăveală, montare plintă 

protectoare , turnat sapa , montat parchet laminat , reconfigurare montare prize electrice - 
• Schimbarea rețelei electrice 
• Reamenajarea curții 
• Schimbarea ușilor externe 
• Amenajare acces handicapați 
• Schimbarea tâmplăriei 
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4.2.2. Investiții 
 

Unități de învățământ din care  

Finalizat 
Da/ Nu 

Nr. unități în 
care s-au/ se 
efectuează 
lucrări de 
investiții 

(Total 309) 

Valoarea 
totală (Lei) 

Consiliul 
local 

 
Guvernul 
României 

Fonduri 
europene 

POR/ 
PNDL etc. 

Fonduri 
proprii 

Alte 
surse 

Valoarea 
realizată în 

2018 

DA 24 291,439 286,939   4,500  189,275 

NU 31 15,422,628 1,390,658 2,891,124 10,944,346 31,500 165,000 1,944,980 

Total 55 15,714,067 1,677,597 2,891,124 10,944,346 36,000 165,000 2,134,255 

 
Unități conexe din care  

Finalizat 
Da /Nu 

Nr. unități  
(Total 8) 

Valoarea 
totală (Lei) 

Consiliul 
local 

Guvernul 
României 

Fonduri 
europene 

POR/ 
PNDL etc. 

Fonduri 
proprii 

Alte 
surse 

Valoarea 
realizată în 

2018 

NU 1 5187500  5187500    2739621 

Total 1 5187500  5187500    2739621 

 
 Pentru efectuarea lucrărilor de construcție la Clubul Sportiv Școlar Sf. Gheorghe, Ministerul Educației 
Naționale a alocat suma de 360.000 lei în anul 2018. Termenul de finalizare a lucrărilor este 2019. 
 
 
 Investiții nefinauizate până ua 1 septembrie 2018: 

Unitatea PJ Unitatea Descrierea scurtă a investiției/ RK 

Clubul Sportiv Școlar 
Sfântu Gheorghe 

Clubul Sportiv Școlar 
Sfântu Gheorghe 

Complex Sportiv Multifuncțional  "Stadionul Mic" 

Colegiul Național „Mihai 
Viteazul" Sfântu 
Gheorghe 

Colegiul Național „Mihai 
Viteazul" Sfântu Gheorghe 

REPARARE SCARI 

Colegiul Național 
„Székely Mikó" Sfântu 
Gheorghe 

Colegiul Național 
„Székely Mikó" Sfântu 
Gheorghe 

Lucrări necesare pt. obținerea avizului ISU - cantina 

Grădinița cu Program 
Prelungit „Gulliver" 
Sfântu Gheorghe 

Grădinița cu Program 
Prelungit „Gulliver" Sfântu 
Gheorghe 

DALI pentru efectuarea unor lucrări de intervenție în vederea 
obținerii autorizației ISU 

Liceul de Arte „Plugor 
Sándor" Sfântu 
Gheorghe 

Liceul de Arte „Plugor 
Sándor" Sfântu Gheorghe 

Izolarea pivniței în clădirea A 

Liceul Tehnologic 
„Constantin Brâncuși" 
Sfântu Gheorghe 

Liceul Tehnologic 
„Constantin Brâncuși" 
Sfântu Gheorghe 

DALI pentru efectuarea unor lucrări de intervenție în vederea 
obținerii avizului ISU,sistem de alarmare, dotări laboratoare 

Liceul Tehnologic 
„Puskás Tivadar" Sfântu 
Gheorghe 

Liceul Tehnologic „Puskás 
Tivadar" Sfântu Gheorghe 

DALI MOD.EXT. INTERNAT;SISTEM DE 
SUPRAVEGHERE 

Liceul Teoretic „Mikes 
Kelemen" Sfântu 
Gheorghe 

Liceul Teoretic „Mikes 
Kelemen" Sfântu 
Gheorghe 

Ușă la cantină 
Ușă sala de sport 
Documentație ISU 
Table interactive 
Copiator multifuncțional 
Reabilitare clădirea A 

Liceul Teoretic „Nagy 
Mózes" Târgu Secuiesc 

Liceul Teoretic „Nagy 
Mózes" Târgu Secuiesc 

RK Liceul Teoretic „Nagy Mozes” Tg. Secuiesc Corp B 

Școala Gimnazială 
„Antos János" Reci 

Grădinița cu Program 
Normal „Radák Kata" Reci 

Reînnoire acoperiș 
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Unitatea PJ Unitatea Descrierea scurtă a investiției/ RK 

Școala Gimnazială „Bibó 
József" Brateș 

Școala Gimnazială „Bibó 
József" Brateș 

Extindere si reabilitare 

Școala Gimnazială „Gaál 
Mózes" Baraolt 

Grădinița cu Program 
Normal Micloșoara 

Centrala termica 
Filtru apa 

Școala Gimnazială 
„Gábor Áron" Chichiș 

Grădinița cu Program 
Normal Chichiș 

Construire clădire,amenajare ext.,instalații termice 

Școala Gimnazială 
„Kálnoky Ludmilla" 
Valea Crișului 

Grădinița cu Program 
Normal Valea Crișului 

Construirea grădiniței in sat Valea Crișului 

Școala Gimnazială 
„Mihail Sadoveanu" 
Întorsura Buzăului 

Grădinița cu Program 
Prelungit „Prichindel" 
Întorsura Buzăului 

Proiectul de extindere a grădiniței cu 6 săli de grupă și 
refuncționalizarea parterului de la grădinița existentă a fost 
executat cu intermitență. Corpul nou (extinderea) a fost 
terminată din punct de vedere structural, însă din punct de 
vedere arhitectural este nefinalizat. Astfel, obiectivul acestui 
proiect îl constituie finalizarea lucrărilor asupra grădiniței cu 6 
săli de grupă. 

Școala Gimnazială 
„Mihail Sadoveanu" 
Întorsura Buzăului 

Grădinița cu Program 
Normal Floroaia Mică 

Construire grădinița cu 2 săli de grupa 

Școala Gimnazială 
„Mihail Sadoveanu" 
Întorsura Buzăului 

Școala Gimnazială 
„Gheorghe Zaharia" 
Brădet 

Proiectul „Reabilitare și modernizare Școala „Gheorghe 
Zaharia”, sat Brădet, oraș Întorsura Buzăului” dorește finalizare 
lucrărilor de reabilitare, recompartimentare și extindere a 
clădirii Școlii Generale cu cls. I-VIII „Cu clasele I- VIII 
Gheorghe Zaharia”, investiţie derulată prin Ministerului 
Educaţiei şi Învăţământului, în anul 2008. 
Cu o vechime de peste 50 ani, clădirea a intrat într-un program 
de reabilitare care nu a fost finalizat nici până în prezent din 
cauza banilor. Pentru satisfacerea cerințelor actuale, proiectul cu 
prinde construirea unui spațiu pentru centrală, a unei magazii, 
de lemne şi a unui grup sanitar. 

Școala Gimnazială 
„Mihail Sadoveanu" 
Întorsura Buzăului 

Școala Primară Floroaia 
Mică 

Proiectul constă în realizarea instalațiilor pentru încălzirea 
centrală în clădirea școlii, reabilitarea finisajelor interioare ( 
pardoseli, placaje, zugrăveli, vopsitorii ), reabilitarea 
tâmplăriilor interioare ( uși de lemn ), rearanjarea intrării 
principale cu amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele 
cu dizabilități, izolarea termică exterioară cu plăci din vată 
minerală, reparații la șarpantă cu schimbarea învelitorii. De 
asemeni s-a cerut realizarea unor extinderi la clădire, care să 
adăpostească o nouă sală de clasă, centrala termică și depozitul 
de lemne aferente și un grup sanitar de interior, care să 
deservească necesitățile întregului personal care activează în 
școală (cadre didactice și elevi ) 

Școala Gimnazială 
„Mihail Sadoveanu" 
Întorsura Buzăului 

Școala Gimnazială „Mihail 
Sadoveanu" Întorsura 
Buzăului 

Obiectivul principal al proiectului este punerea la dispoziția 
sistemului de educație a unui imobil cu două spații pentru 
desfășurarea orelor de educație fizică și sport cu toate utilitățile 
și dotările necesare pentru realizarea unei activități eficiente, 
moderne.  
Lucrările din cadrul acestui proiect cuprind mai multe arii de 
intervenții:  
· refuncționalizare – amenajarea și dotarea vestiarelor existente, 
amenajarea celei de a doua săli și amenajarea vestiarelor 
necesare acesteia;  
· consolidarea structurii;  
· asigurarea utilităților și instalațiilor interioare – branșamente 
noi apă-canal, înlocuirea tuturor instalațiilor;  
· refacerea finisajelor – dotarea celor două săli, inclusiv 
reabilitarea termică;  

Școala Gimnazială 
Hăghig 

Grădinița cu Program 
Normal Iarăș 

Reabilitare/Modernizare Școala/G.P.N. Primară Iarăș 

Școala Gimnazială 
Hăghig 

Școala Primară Iarăș Reabilitare/Modernizare Școala/G.P.N. Primară Iarăș 
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4.2.3. Stadiuu achiziționării de manuaue școuare pentru anuu școuar  2018-2019    
 
RETIPĂRIRI   
ETAPA I-A--PENTRU CLASELE  I-IV     
- Contract efectuat de MEN 
- Manuaue care au apărut în 2015-2016, 2016-2017 
 

Manuaue recepționat în perioada martie-apriuie 2018: 

Nr. titluri Nr. manuale Nr. 
crt. 

Editura Localitate 
I II III IV Total I II III IV Total 

1. Aramis București 1 3 5 9 18 666 519 224 428 1837 

2. Ars Libri București  1 1 2 4  46 37 78 161 

3. Booklet București   1 1 2   8 23 31 

4. CD Press București 1 1 1 2 5 705 209 72 29 1015 

5. Corint București 1 1 1 1 4 554 96 82 51 783 

 
Nr. titluri Nr. manuale Nr. 

crt. 
Editura Localitate 

I II III IV Total I II III IV Total 

6. Corvin Deva  1  1 2  54  389 443 

7. 
EDU Soft 
Marketing 

Tg.Mureș 1    1 152    152 

8. Grup Editorial Art București   3 3 6   79 52 131 

9. Grup Media Litera București  2 2 1 5  126 61 46 233 

10. Intuitext București   4 3 7   326 78 404 

11. Kreativ (Norand) Tg.Mureș  2   2  882   882 

12. Sitka Alaska București 1 1 2 1 5 10 21 17 14 62 

13. Uniscan București   1 1 2   320 281 601 

 TOTAL  5 12 21 25 63 2087 1953 1226 1469 6735 

 
ETAPA I-B--PENTRU CLASA a V-a       
- Contract efectuat de MEN 
- Manuaue care au apărut în 2017-2018 
 

- Recepționat în perioada martie-apriuie 2018: 

Nr. tituuri Nr. manuaue Nr. 
crt. Editura Locauitate 

V V 
Obs 

1 All+Alfa București 1 10  
2 Aramis București 3 14  
3 Ars Libri București 3 23  
4 CD Press București 4 24  
5 Corint București 1 145  
6 Corint logistic București 4 28  
7 Corvin Deva 4 291  
8 Did. Publ. House București 1 10  
9 EDP București 5 24  

10 Ed. Centre București 1 49  
11 Gr. Edit. Art București 3 48  
12 Gr. Edit. Litera București 7 43  
13 Intuitext București 2 24  
14 Norand Tg. Mureș 1 106  
15 Paralela 45 Ploiești 2 21  
16 Uniscan București 2 130  

 TOTAL  44 990  
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ETAPA II-A--PENTRU CLASELE  VII-X – Contract efectuat de IȘJ 
- Recepționat în perioada mai-iunie 2018 
 

Nr. titluri Nr. manuale Nr. 
crt 

Editura Localitate 
VII VIII IX X Total VII VIII IX X Total 

1 All  Bucureşti 8 6 2 1 17 918 726 60 50 1754 

2 Aramis București 1  1 2 4 219  100 130 449 

3 
Art Klett 
 ( Grup Art) 

București   1 2 3   60 190 250 

4 Cavaliotti București 1 1   2 54 64   118 

5 Corint București 7 5  2 14 1309 726  110 2145 

6 Corvin Deva  1 3 3 7  63 170 115 348 

7 
Crepuscul 
(Explorator) 

Ploiești   2 1 3   60 55 115 

8 EDP Bucureşti 3 4 7 5 19 216 805 335 155 1511 

Nr. titluri Nr. manuale Nr. 
crt 

Editura Localitate 
VII VIII IX X Total VII VIII IX X Total 

9 Ed. Centre București 1    1 30    30 

10 Humanitas Bucureşti 2 1 2 1 6 479 119 120 90 808 

11 
Pearson 
Longman 

Braşov 2 2   4 233 265   498 

12 Niculescu București   1 1 2   120 90 210 

13 
Sigma+ 
Radical 

Bucureşti 3 4 1 3 11 378 495 125 190 1188 

14 Studium Cluj    1 1    50 50 

15 T 3 Info Sf.Gheorghe 1 2 2 3 8 145 238 80 100 563 

16 Uniscan  Bucureşti   2 2 4   113 65 178 

 TOTAL  29 26 24 27 106 3981 3501 1343 1390 10215 

 
 
ETAPA II-B--PENTRU CLASELE  XI-XII    - Contract efectuat de IȘJ 

- recepționat în perioada mai-iunie 2018 
 

Nr. tituuri Nr. manuaue Nr. 
crt Editura Locauitate 

XI XII Totau XI XII Totau 
Obs 

1 Abel Cluj 6 4 10 315 187 502  
2 All  Bucureşti 2 1 3 40 20 60  
3 Art Klett (Grup Art) București 3 2 5 200 175 375  
4 Corint București 3 5 8 120 115 235  
5 Corvin Deva 3 3 6 95 70 165  
6 EDP Bucureşti  2 2  110 110  
7 Humanitas Bucureşti 1 2 3 55 65 120  
8 Pearson Longman Braşov  1 1  55 55  
9 Niculescu București  1 1  25 25  

10 Sigma Bucureşti 1  1 30  30  
11 T 3 Info Sf.Gheorghe 1 1 2 55 15 70  
12 Uniscan  Bucureşti 1 2 3 35 70 105  
 TOTAL  21 24 45 945 907 1852  
 
TOTAL RETIPĂRIRI-NUMĂR TITLURI ȘI NUMĂR MANUALE 

Contract și act adiționau 
Cuase Număr edituri 

Nr. tituuri Nr. manuaue 
cl. I-IV 13 63 6735 
cl.V 16 44 990 
cl.VII-VIII 11 55 7482 
cl. IX-X 13 51 2733 
cl. XI-XII 12 45 1852 
TOTAL 57 258 19.792 
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TABEL COMPARATIV-RETIPĂRIRI 

Contract și act adiționau 
Anuu școuar Număr edituri 

Nr. tituuri Nr. manuaue 
2015-2016 23 88 23.381 
2016-2017 53 315 54.557 
2017-2018 31 183 34.423 
2018-2019 57 258 19.792 

 
MANUALE NOI  

Procesul de comandă și achiziționare de manuale noi este în curs de desfășurare în perioada actuală 
În tabelele de mai jos este redată situația din 13 septembrie 2018 

 
Situaţia primirii manuaueuor – pentru anuu şcouar 2018-2019 

 
NUMĂR TITLURI – MANUALE NOI 

 
NUMĂR MANUALE – MANUALE NOI 

Cuasa 
Număr manuaue, 

conform 
contractuuui 

Număr manuaue primite 
ua IȘJ 

% Obs. 

I  1770  
II  --  
III  3306  
IV  3380  
V  7810  
VI  8840  

Numărul de manuale conform 
contractului este provizoriu (nu 
incuude manualele la care nu s-a 

efectuat încă contract) 

TOTAL  25106   
 

 
 
 

5. NUMĂRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE NU VOR AVEA „AUTORIZAȚIE 
SANITARĂ DE FUNCȚIONARE” VALABILĂ LA DATA DESCHIDERII ANULUI ȘCOLAR, 
PRECUM ȘI CELELALTE AVIZE SANITAR VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA 
ALIMENTELOR, ACOLO UNDE ESTE CAZUL (MOTIVELE PENTRU CARE NU LE AU) 
 
 

Situaţia unităţiuor şcouare din judeţ din punctuu de vedere au obţinerii autorizaţiei de funcţionare:  

Unităţi din care: Unităţi neautorizate pe tipuri de învăţământ 
Nr. unităţi 

de 
învăţământ 

Autorizate 
sau în curs 

neautorizate 
grădiniţe şi şcoui 

primare 
şcoui 

gimnaziaue 

Licee/ 
grupuri 
şcouare 

Aute spaţii 
de 

şcouarizare 
309 300 9 6 3 - - 
% 97,08% 2,91% 1,94% 0,97% - - 

 

 



 12 

Următoareue 9 unităţi de învăţământ nu au autorizație sanitară de funcționare: 

Unitatea de 
învățământ cu 

personauitate juridică 
Structura 

Cuădiri fără 
autorizație 
sanitară de 

funcționare de 
ua data de  
01.09.2018  

Motivuu pentru care  
nu există autorizație  Observații 

Școala Gimnazială 
"Bölöni Farkas 
Sándor" Belin 

Grădinița cu 
Program Normal 
Belin 

Fără autorizație 
sanitară 

Încă nu s-a efectuat 
recepția finală a 
clădirii 

  

Școala Gimnazială 
"Comenius" Brețcu 

Grădinița cu 
Program Normal 
Oituz 

Fără autorizație 
sanitară 
retrasă 

  

S-a depus 
documentația 
pentru obținerea 
autorizației 

Școala Gimnazială 
"Comenius" Brețcu 

Școala Gimnazială 
Oituz 

Fără autorizație 
sanitară 
retrasă 

  

S-a depus 
documentația 
pentru obținerea 
autorizației 

Școala Gimnazială 
"Fejér Ákos" Micfalău 

Școala Gimnazială 
"Fejér Ákos" 
Micfalău 

Autorizație 
sanitară 
retrasă 

S-a realizat o analiza 
a apei din rețea 
publica de alimentare 
cu apa si s-a constatat 
ca apa nu este 
potabilă.  

  

Școala Gimnazială 
"Fejér Ákos" Micfalău 

Grădinița cu 
Program Normal 
"Törpike" Micfalău 

Autorizație 
sanitară 
retrasă 

S-a realizat o analiza 
a apei din rețea 
publica de alimentare 
cu apa si s-a constatat 
ca apa nu este 
potabilă.  

  

Școala Gimnazială 
"Gaál Mózes" Baraolt 

Grădinița cu 
Program Normal 
Micloșoara 

Fără autorizație 
sanitară Lipsă apă potabilă 

În curs de 
realizare 

Școala Gimnazială 
"Gaál Mózes" Baraolt 

Grădinița cu 
Program Normal 
Racoșul De Sus 

Fără autorizație 
sanitară Lipsă apă potabilă   

Școala Gimnazială 
"Gaál Mózes" Baraolt 

Școala Gimnazială 
Racoșul de Sus 

Fără autorizație 
sanitară Lipsă apă potabilă   

Școala Gimnazială 
"Gaál Mózes" Baraolt 

Școala Primară 
Micloșoară 

Fără autorizație 
sanitară Lipsă apă potabilă 

În curs de 
realizare 

 
 
 

6. STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DE ASIGURARE A SECURITĂȚII UNITĂȚILOR DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

Au fost analizate măsurile luate de directorii unităților de învățământ pe linia asigurării securității 
unităților de învățământ.  

Nu sunt împrejmuite următoarele unități de învățământ: 
• Școala Primară Hetea – se fac măsurători topografice; Primăria comunei Araci a intrat de 

scurtă vreme în posesia terenului 
• Școala Primară Leț 2 și GPN Leț 2 – funcționează la parterul unui bloc 
• GPN Dobârlău – funcționează în clădirea cabinetului medical (teren public) 
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7. SITUAȚIA AUTORIZAȚIILOR ISU 

Nr. cuădiri cu destinație învățământ 
Unități de învățământ cu personauitate 

juridică 

Neautorizate Neautorizate 
Autorizate 

1 2 3 

Nu fac 
obiectuu Totau Autorizate 

1 2 3 

Nu fac 
obiectuu  Totau 

40 52 0 4 293 389 21 38 0 2 21 78 
1. – Funcționează fără autorizație 
2. – Funcționează fără autorizație dar are emis aviz de securitate la incendiu și nu au efectuat recepția la terminarea lucrărilor 
3. – Nu vor mai intra sub obligația de a obține acest act de autoritate după apariția noului cadru legislativ. 

 
8. SITUAȚIA CABINETELOR MEDICALE ȘI STOMATOLOGICE DIN ȘCOLI – v. Anexa 2 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unităţii de 

învăţământ 

Există cabinet 
medicau în 
unitatea de 

învăţământ? 
DA / NU 

Există 
medic în 
cabinet? 

 
DA/NU 

Dacă DA, numeue 
şi prenumeue 

medicuuui 

Enumerarea 
unităţiuor de înv. 
care mai aparţin 
de acest cabinet 

medicau 

Observaţii 

1. 
Colegiul Naţional 
„Székely Mikó” 
Sf. Gheorghe 

 
DA 

 
DA 

 
Dr. Biró Éva 

Tel: 0752/530735 
 

1. Liceul Teologic 
Reformat Sf. 
Gheorghe 
 

 

2. 
Colegiul Naţional 
„Mihai Viteazul” 
Sf. Gheorghe 

DA DA 
Dr. Bologh 

Roxana 
Tel. 0745/708126 

1. Şc. Gim. „Ady 
Endre” 
2. Liceul 
Tehnologic 
„Constantin 
Brâncuşi” 
3. Liceul 
Tehnologic „Kós 
Károly” 

 

3. 
Liceul Teoretic 
„Mikes Kelemen” 
Sf. Gheorghe 

DA DA 
Dr. Biró Kinga 

Tel. 0747/067869 

1. Liceul 
Tehnologic „Berde 
Áron” 
2. Şc. Gim. 
„Nicolae Colan” 
3. Liceul de Arte 
„Plugor Sándor” 

 

4. 
Șc. Gim. Váradi 
József 

NU NU 
Dr. Șerban Felicia 
Tel. 0267/313770 

Elevii şcolii aparţin 
de acest medic de 
familie. 

- 

5. 

Liceul Tehnologic 
„Gábor Áron” Tg. 
Secuiesc 
Disp. Şcolar Tg. 
Secuiesc 

DA DA 
Dr. Csiszár Eszter 
Tel. 0267/363215 

 

Toate şcolile din 
Tg. Secuiesc sunt 
arondate la acest 
cabinet medical.  

Este singurul 
dispensar 
şcolar din 
zona Tg. 
Secuiesc 

6. 

Liceul „Kőrösi 
Csoma Sándor” 
Covasna 
Dispensar Școlar 
Covasna 

DA DA 

Dr. Furtnă Iuliana 
Tel. 0740/125929 
Asistent medical 
Kelemen Katalin 
Tel. 0761/500862 
Asistent medical 

János Erika 
Tel. 0740/134638 

Deserveşte toate 
unităţile de 
învăţământ din 
Covasna. 

 

7. 
Liceul Teoretic 
„Mircea Eliade” 

DA NU 

Asistent medical 
Alina Georgiana 

Burguş 
Tel. 0753/822176 

Deserveşte şi Liceul 
Tehnologic 
„Nicolae Bălcescu” 

 



 14 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unităţii de 

învăţământ 

Există cabinet 
medicau în 
unitatea de 

învăţământ? 
DA / NU 

Există 
medic în 
cabinet? 

 
DA/NU 

Dacă DA, numeue 
şi prenumeue 

medicuuui 

Enumerarea 
unităţiuor de înv. 
care mai aparţin 
de acest cabinet 

medicau 

Observaţii 

8. 
G.P.P. Prichindel 
Întorsura Buzăului 

DA NU 
Asistent medical 

Bularca Delia       
Tel. 0757/799233 

  

9. 
Şc. Gim. „Mihail 
Sadoveanu” 
Întorsura Buzăului 

DA NU 
Asistent medical 

Crăciun Clara 
Tel. 0746/671530 

  

10. 
Liceul Tehnologic 
„Baróti Szabó 
Dávid” Baraolt 

NU NU 
Asistent medical 

Lázár Réka  
Tel. 0743/001023 

 Elevii din 
Baraolt se 

duc la 
medicul de 

familie. Dna 
asistentă este 

numită de 
C.L. dar vine 

doar dacă 
este 

chemată.   
 

 

CABINETE DE STOMATOLOGIE 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de 
învăţământ 

Există cabinet 
de stomatouogie 
în unitatea de 
învăţământ 

DA / NU 

Există 
medic 

stomatouog 
în cabinet? 

 
DA/NU 

Dacă DA, numeue şi 
prenumeue medicuuui 

stomatouog 
Observaţii 

1. Colegiul Naţional 
„Székely Mikó”  

DA DA 
Dr. Sántha Éva 

Tel. 0267/312793 
2.  Colegiul Naţional „Mihai 

Viteazul” Sf. Gheorghe DA DA 
Dr. Todor Simion 

Alexandru 
Tel. 0267/314571 

3.  Liceul Teoretic „Mikes 
Kelemen” Sf.Gheorghe 

DA DA 

Dr. Szabó Annamária 
Va pleca în concediu 

de naștere în 
octombrie 

asistent medical Daczó 
Ágnes 

Tel. 0740/764300 
4.  Şc. Gim. „Gödri Ferenc” 

Sf.Gheorghe 
DA DA 

Dr. Kozma Zoltán 
0367/407421 

Nu există 
arondare de 

şcoli la cabinete 
de stomatologie 
în Sf. Gheorghe. 

În celelalte 
oraşe nu există 
niciun cabinet 

de stomatologie 
şcolară.   

 

5.  Cabinet de stomatologie 
Întorsura Buzăului 

DA NU - 
este în curs de 

rezolvare 
 

 

9. RECHIZITE ȘCOLARE 

Furnizarea de pachete de rechizite școlare pentru anul școlar 2017-2018, în cadrul programului MEN, se 
va realiza în baza OMECXT nr. 4385/ 2012. Licitația a fost câștigată de SC C&C PREVENT din Galați – 
valoare contract: 70.124,72 lei + TVA= 83448,42 lei. Vor fi achiziționate 3736 de pachete de rechizite din 
necesarul estimat la 4730 de elevi care trebuie să primească pachete de rechizite. Diferența se află pe stoc. 
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10. SITUAȚIA MICROBUZELOR ȘCOLARE 

În școlile din județ există 68 de microbuze, dintre care 46 sunt din anii 2006-2010 și 22 din anii 
2011-2016. 56 de șoferi sunt angajați ai școlii și 12 sunt angajați ai primăriilor. Există la nivelul județului 14 
microbuze școlare care nu mai sunt folosibile fie din cauza defecțiunilor tehnice, fie din cauza uzurii 
avansate. 22 de unități de învățământ solicită schimbarea microbuzelor, principalele motive fiind uzura 
avansată sau starea tehnică inadecvată. 

 

Anuu repartizării și punerii în funcțiune Nr. microbuze 
2006 3 
2007 23 
2008 17 
2010 2 
2011 1 
2012 7 
2014 3 
2015 9 
2016 2 

nu a fost repartizat 1 
Totau 68 

 

Microbuzuu este în administrarea: Nr. microbuze 
Primăriei 12 

Școlii 56 
Totau 68 

 

Șoferuu este angajatuu: Nr. microbuze 
Nu este șofer 7 

Primăriei 27 
Școlii 34 
Totau 68 

 
Șoferuu din cadruu școuii este angajat cu (nr. 

norme) Nr. microbuze 

0 normă 26 
1 normă 35 
1/2 normă 7 
Totau 68 

 

Cod stare – medie: 3,08 

Nr. neutiuizate: 14 microbuze 

 

Unități de învățământ care souicită schimbarea microbuzeuor: 

Unitatea Se souicită  schimbarea microbuzuuui/ motivuu 

Colegiul Național „Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe DA / vechime 

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu" Întorsura Buzăului DA / vechime 

Liceul Teoretic „Mircea Eliade" Întorsura Buzăului DA / vechime 

Școala Gimnazială „Ady Endre" Sfântu Gheorghe DA/ număr mai mare de locuri 



 16 

Unitatea Se souicită  schimbarea microbuzuuui/ motivuu 

Școala Gimnazială „Avram Iancu" Covasna DA / vechime 

Școala Gimnazială „Bartha Károly" Boroșneu Mare DA/ grad de uzură ridicat 

Școala Gimnazială „Bem József" Lemnia DA / vechime 

Școala Gimnazială „Benkő József" Brăduț DA/ stare deteriorată 

Școala Gimnazială „Comenius" Brețcu DA / vechime 

Școala Gimnazială „Czetz János" Ghidfalău DA/ grad de uzură ridicat 

Școala Gimnazială „Gaál Mózes" Baraolt DA/ grad de uzură ridicat, necesita reparatii dese 

Școala Gimnazială „Jancsó Benedek" Ghelința DA / vechime 

Școala Gimnazială „Kelemen Didák" Mereni DA/ stare tehnică inadecvată  

Școala Gimnazială „Konsza Samu" Bățanii Mari 
Da/ vechime mai mare de 10 ani cu mulți km 
parcurși 

Școala Gimnazială „Kun Kocsárd" Ojdula 
DA/ stare tehnică necorespunzătoare, necesită 
reparații frecvente 

Școala Gimnazială „László Lukács" Ilieni DA / vechime 

Școala Gimnazială „Nagy Mózes" Estelnic DA/ grad de uzură ridicat 

Școala Gimnazială „Tatrangi Sándor" Ozun DA/ stare tehnică inadecvată 

Școala Gimnazială „Tőkés József" Malnaș DA/ vechi  

Școala Gimnazială „Végh Antal" Cernat DA/ grad de uzură ridicat, necesită multe reparații 

Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe 
Rugină/ uzură, deterioare tehnică/ perioadă de 
amortizare depășită 

 
 
 

11. PROGRAMUL PRET 

 

Situația existentă ua niveu de județ în privința grădinițeuor incuuse în programuu naționau PRET: 

Unitatea de învățământ 
cu personauitate juridică 

Unitatea de învățământ 
unde se construiește 

grădinița 

Nr. săui 
de cuasă 

Anuu începerii 
uucrării 

Când va fi dată în 
fouosință 

Școala Gimnazială 
„Romulus Cioflec” Araci 

GPN Araci 4 2016 

Clădire finalizată, 
curtea grădiniței 
trebuie amenajată. S-a 
dat în folosință la 1 
septembrie 2018. 

Școala Gimnazială 
„Boloni Farkas Sandor” 
Belin 

GPN Belin 3 2016 

Realizat în proporție 
de 90%. S-a dat în 
folosință din data de 
01.09.2017. 

Școala Gimnazială 
„Nicolae Russu” Sita 
Buzăului 

GPN nr. 3 Sita Buzăului 
(Bobocea) 

2 2014 

Lucrările de zidărie 
sunt realizate la nivelul 
de etaj I. Data de dare 
în folosință nu a fost 
comunicată de către 
dirigintele de șantier. 

Școala Gimnazială 
„Nicolae Russu” Sita 
Buzăului 

GPN nr. 3 Sita Buzăului 
(Ciumernic) 

2 2014 

Lucrările de zidărie 
sunt realizate la nivelul 
de parter. Data de dare 
în folosință nu a fost 
comunicată de către 
dirigintele de șantier. 
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Unitatea de învățământ 
cu personauitate juridică 

Unitatea de învățământ 
unde se construiește 

grădinița 

Nr. săui 
de cuasă 

Anuu începerii 
uucrării 

Când va fi dată în 
fouosință 

Școala Gimnazială 
„Balint Gabor” Catalina 

GPN „Bobita” Catalina 2 2013 
Finalizată – dare în 
folosință în data de 
10.09.2018 

Școala Gimnazială 
„Mihail Sadoveanu” 
Întorsura Buzăului” 

Școala Primară Floroaia 
Mică 

2 2009 
 În curs – finalizat în 
proporție de 20% 

Școala Gimnazială 
Dobârlău 

Intravilan Dobârlău 2 2013 

Finalizare în proporție 
de 40%. Dare în 
folosință în septembrie 
2019 

Școala Gimnazială „Nagy 
Mozes” Estelnic 

Școala Gimnazială „Nagy 
Mozes” Estelnic 

3 2016 

Stadiu de realizare 
100% - Momentan 
grădinița funcționează 
cu o grupă cu un total 
de 32 de copii. La 
momentul depunerii 
documentației pentru 
proiect funcționau 3 
grupe cu 90 de copii. 
După obținerea 
autorizațiilor se va 
discuta despre punerea 
în funcțiune. 

 

 

12. CONCLUZII 

Unitățile de învățământ din județul Covasna sunt pregătite corespunzător pentru desfășurarea în cele mai 

bune condiții a tuturor activităților pe parcursul anului școlar 2018-2019.  

 

 

 

 

 

 

 Inspector școuar generau,   Inspector pentru management instituționau 

    prof. KISS IMRE     prof. IULIANA NEMES 
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Punctuu 2.  
Raport de activitate pe 6 luni 2018 
al Direcţiei de Sănătate Publică Covasna 
 
 
Baza legală de funcţionare: OMS 1078/2010 
 
"Direcţiile de sănătate publică judeţene sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate 
juridică, subordonate 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 si derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate. 
 
Structura organizatorică: 

 
Personalul instituţiei: 
 
Pentru derularea acestor activităţi Direcţia de Sănătate Publică Covasna are aprobat un număr de 
60 posturi din care personal contractual 30 posturi şi 30 de posturi de funcţionari publici. Dintre  
aceste 60 posturi 45 sunt ocupate şi 15 neocupate. La fucţionari publici 19 sunt ocupate şi 11 
neocupate, iar la personal contractual 26 ocupate şi 4 neocupate. 
Ca personal de specialitate avem: 
3 medici (epidemiologie, medicina muncii, igienă) 
3 medici rezidenţi (epidemiologie, medicina muncii, igienă) 
2 medici în laborator (med. Laborator şi med. Microbiologie) 
1 chimist 
11 asistenţi medicali 
Cabinete de medicină de familie 
Asistenta medicală primară este asigurată de 98 medici de familie titulari din care 55 în mediu 
urban iar 43 în mediu rural. Un medic de familie are înscris aprox. 2100 de asiguraţi în medie, cu 
oscilatii în functie de regiune. 
Localităţi fără medic de familie: Dalnic, Malnaş, Micfalău, Moacşa, Poian şi Valea Mare. 
În judeţ funcţioneză un singur Centru de permanenţă în zona Baraolt. 
Cabinete de medicină dentară 
84 medici stomatologi din care 60 activează în mediu urban, iar 24 în mediu rural. Cabinetele de 
tehnică dentară care vin în sprijinul lor sunt în număr de 32 din care în mediul urban 30, iar in 
mediul rural 2. 
Farmacii 
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Asigurarea medicamentelor necesare pentru tratarea bolnavilor se asigură prin 65 de farmacii, din 
care 39 în mediul urban şi 26 în mediul rural. Evident pe lângă acestea fiecare spital are propria 
farmacie cu circuit închis. 
Serviciul de Ambulanţă 
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Covasna funcţionează cu Staţia Centrală din municipiul Sfântu 
Gheorghe şi patru substaţii în oraşele Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt şi Întorsura Buzăului. 
Parcul activ al unităţii se cifrează la 27 (douăzecişi şaptei) de ambulanţe, din care 2 (doi) sunt de 
rezervă. Are două ambulanţe de categoria C2, paisprezece ambulanţe de categoria B1/B2, 
diferenţa sunt ambulanţe de categoria A1/A2 şi AMD-uri. 
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Covasna în perioada 01 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018 a avut un 
număr de 10.705 de solicitări, la care a şi intervenit cu echipajele serviciului, iar apelurile false au 
fost în număr de 137. 
La 328 de solicitări s-a intervenit cu echipaj medical de urgenţă cu medic şi la 8.769 de cazuri au 
intervenit echipajele medicale de urgenţă cu asistent medical, respectiv s-au efectuat 1.608 de 
transporturi cu ambulanţă A1/A2. 
În primele şase luni ale anului 2018 echipajele medicale de urgenţă au acordat asistenţă medicală 
de urgenţă în prespital şi transport sanitar pentru 9.394 adulţi şi 1.311 copii. 
Personal medical  insuficient: medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri. 
Ar mai fi investiţii de realizat : încălzire proprie staţia centrală, parcul auto învechit: 64 % au depăşit 
cu durata normată de utilizare de 8 ani. 
 
 
Programul Naţional de Imunizare 
 
Are ca obiectiv general protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi 
prevenite prin vaccinare. 
În cadrul acestei activităţi toate vaccinurile distribuite prin depozitul central au fost transportate la 
magazia din sediul DSP asigurând condiţii de transport corespunzătoare cu respectarea lanţului de 
frig şi s-a asigurat distribuirea vaccinului in teritoriu în toate cele 6 microcampanii de vaccinare. 
A fost supervizat realizarea catagrafiilor.  Serviciul SCBT are o bază de date cu fiecare CMF 
privind nouă născuţii pe luni şi pe fiecare medic vaccinator, Astfel este confruntată în fiecare lună 
catagrafia primită de la CMF şi cel calculat la nivel de serviciu. 
Serviciul de supraveghere și control al bolilor transmisibile a estimat cantităţile de vaccinuri 
necesare  şi a urmărit utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate. 
Personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari au fost instruiți, trimestrial şi ori de câte 
ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a vaccinărilor; 
Prin telefonul de permanenţă fiecare CMF se poate adresa cu întrebări legate de schemele de     
recuperare la medicul epidemiolog şi la asist med pr, prin email pot fi transmise inscrierile greşite 
spre a fi corectate. 
Cu ocazia distribuirii vaccinului în teritoriu delegatul nostru verifică condiţiile de păstrare a 
vaccinului şi ocazional facem controale sondaj în perioada microcampaniilor de vaccinare (între 
25-30 a lunii), privind administrarea vaccinului   în condiţii de siguranţă şi înregistrarea corectă a 
acestora. 
Identificarea comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimal: 
Serviciul de SCBT (medicul epidemiolog şi stat.med pr)  s-a deplasat în fiecare cabinet medical cu 
restanţe la vaccinare şi a făcut o bază de date în excel. Fiecare cabinet medical este trecut cu 
catagrafie nominală, dată de naştere domiciliu, status vaccinal şi data recuperării. Astfel am putut 
da sfaturi concrete de recuperări (intervalul de timp de recuperări, vaccinări care se pot administra 
simultan, termene de realizare ). În felul acesta am contribuit la o catagrafiere corectă, pe o 
perioadă de 5 ani . Cabinetele medicale cu o acoperire vaccinală mai slabă au fost recontrolate . 
 Funcţionarea sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) a 
fost asigurat. Fiecare medic vaccinator a primit Metodologia de Supraveghere a RAPI actualizat. În 
semestrul I  2018  nu am avut raportate cazuri RAPI. 
O activitate importantă este verificarea şi validarea înregistrării corecte şi completa a vaccinărilor în 
RENV. În acest sens s-au desfăşurat următoarele activităţi : 
   Cei care au lucrat în RENV au avut tot sprijinul nostru în întroducerea corectă a copiilor 
(explicarea metodelor de “căutare copil”). 84 medici de familie vaccinatori din totalul de 84 au fost 
verificate  (toate înregistrările făcute în RENV), am trimis la fiecare liste cu greşeli şi înregistrări 
duble, pentru a alege codul unic corect al sugarului, iar cel nefolosit să fie şters de responsabilul 
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RENV al DSP. La fiecare sfărşit de lună medicul vaccinator se prezintă cu consumul lunar de 
vaccinuri şi lista imprimată a vaccinărilor introduse în RENV care este confruntat şi verificat. Prin 
preşedintele medicilor de familie pe judeţ, am atenţionat  pe cei cu registre incomplete,  să 
remedieze situaţia . Am  verificat aceste registre și s-a observat o înbunătățire dar totuşi sunt  încă 
medici care invocând diferite motive nu au reuşit să termine acest lucru. 
Acţiunile de estimare a acoperirii vaccinale, conform metodologiei unice; 
Activitati desfasurate:am organizat verificarea cabinetelor medicale vaccinatoare din judeţ, am 
verificat copii in vârstă de 18 luni și cohortele de copii născuți în 2003,2012. 
 
Rezultatele  activitatii de estimare a acoperirii vacc la varsta de 18 luni desfasurate in luna 
febr 2018 nascuti in luna iulie 2016  
                          

Nr copii cu numarul indicat de doze de vaccin in antecedentele 
vaccinale 

 

URBAN RURAL  

Tip vaccin 4 3 2 1 0 AV% 4 3 2 1 0 AV%  

Vaccin BCG 0 0 0 72 0 100 0 0 0 81 0 100  
Vaccin hepatitic(Hep 
B) 0 67 5 0 0 93,6 0 71 6 4 0 87,65 

 

Vaccin DTPa 0 67 4 1 0 93,6 0 72 2 3 4 88,88  

Vaccin Hib 0 67 4 1 0 93,6 0 72 2 3 4 88,88  
Vaccin 
poliomielitic(VPI) 0 67 4 1 0 93,6 0 72 2 3 4 88,88 

 

Vaccin RRO 0 0 0 68 4 94,44 0 0 0 78 3 96,3  
Nr total copii 
investigati pentru 
antecedente vaccinale Urban =72 Rural = 81 

 

Evaluarea motivelor nevaccinarii corespunzatoare varstei(2)  
Motivele nevaccinarii              
Contraindicatie 
medicala Tip contraindicatie 

Nr 
nevaccinati 

Tip 
contraindicatie Nr.nevaccinati 

 

  temporara 0 temporara 2  
Daca da mentionati 
nr.nevaccinati cu C 
temporare, respectiv 
definitive definitiva 0 definitive 0 

 

Precizati ca C 
definitive si 
nr.nevaccinati pe tip C   0     

 

Refuz 
parinte/apartinator ® Tip refuz vaccin 

Nr 
nevaccinati 

Tip refuz 
vaccin Nr nevaccinati 

 

general 2 general 3  

BCG 0 BCG 0  

Hep B 0 Hep B 0  

Dtpa 0 Dtpa 0  

Hib 0 Hib 0  

VPI 0 VPI 0  

Daca da, refuz 
general(la toate 
vaccinurile)sau refuz la 
un anumit tip de vaccin ROR 0 ROR 0  

Neprezentare (N) 2 2  

Pl in strainatate (S) 1 3  
Nr total copii 
nevaccinati 
corespunzator varstei Urban = 5 Rural= 10 
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Rezultatele activitatii de estimare a acoperirii vacc la alte categorii de copii desfasurate in 
luna febr.2018 

  

               
Nr.copii cu numarul indicat de doze de vaccin in antecedentele 
vaccinale 

  

Urban Rural   

Tip vaccin 2 1 0 AV% 2 1 0 AV%   
Vaccin ROR - 
cohorta de nascuti 
in 2012 865 63 13 91,92 1041 97 16 90,2 

  

Vaccin dT - cohorta 
de nascuti in 2003 0 612 342 64,15 0 781 325 70,61 

  

Nr total investigati 
pentru 
antecedentele 
vaccinale (n.2012) Urban= 941 Rural= 1154 

  

Nr total investigati 
pentru 
antecedentele 
vaccinale (n.2003) Urban= 954 Rural= 1106 

  

Evaluarea motivelor nevaccinarii corespunzatoare 
varstei(2)     

  

Motivele 
nevaccinarii 

Nr.copii nevaccinati corespunzator varstei (3), din cauza motivelor 
mentionate mai jos 

  

Contraindicatie 
medicala © 

Tip 
contraindicatie Nr.nevaccinati 

Tip  
contraindicatie Nr nevaccinati 

  

Temporara 58 Temporara 77   Daca da mentionati 
nr.nevaccinati cu C 
temporare, respectiv 
definitive Definitiva 0 Definitiva 1 

  

Precizati ce C 
definitive si 
nr.nevaccinati pe tip 
C     Lupus eritematos 

  

Refuz 
parinte/apartinator 

Tip refuz 
vaccin Nr.nevaccinati 

Tip refuz 
vaccin Nr.nevaccinati 

  

general 0 general 0   

RRO 8 RRO 10   
Daca da, refuz 
general(la toate 
vaccinurile) sau 
refuz la un anumit 
tip de vaccin dT 19 dT 0 

  

Neprezentare (N) 304 324   
Nascut in starinatate 
(S) 29 18 

  

Omisiune (O) 0 8   

Lipsa vaccin (L) Tip vaccin Nr nevaccinati Tip vaccin Nr.nevaccinati   

ROR 0 0 0 ROR 0 0 0 
  Daca lipsa vaccin 

da, mentionati 
nr.nevaccinati pt 
fiecare tip de vaccin dT 0 0 0 dT 0 0 0 

  

Nr.total copii 
nevaccinati 
corespunzator 
varstei Urban = 418 Rural = 438 
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Subprogramul de vaccinări opţionale pentru grupele de risc 
Activitati derulate: 
Am efectuat o campanie de catagrafiere a fetelor între 10-14 ani pentru vaccinarea HPV şi am 
strâns solicitările părinţilor adresate către medicul de familie. Sunt 97 de solicitări 
Necesarul de vaccin HPV a fost centralizat la nivel judeţean şi înaintat către MS. 
 
 
Activităţi derulate in cadrul Programului I.2. de supraveghere şi control a bolilor transmisibile 
prioritare 
 
Obiectiv general a fost  depistarea precoce si asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor 
transmisibile in vederea implementarii masurilor de limitare a răspândirii acestora la nivel national 
si international. 
A. Supravegherea epidemiologică a bolior transmisibile, intervenţia în focar şi derularea de studii 
epidemiologice de evaluare a incidenţei şi prevalenţei bolilor infecţioase. 
 
1.Supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare (culegerea, 
validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice in conformitate cu HG 
nr.589/2007, OMS nr.1466/2008 şi metodologii specifice elaborate de CNSCBT:   
 
Au fost verificate şi validate 36 fişe unice de boli transmisibile, 36  cazuri au fost investigate 
etiologic, conform definiţiei de caz. 
2 cazuri de Shigeloză  tulpinile au fost trimise la INC Cantacuzino pentru tipizare 
4 cazuri Salmonella tulpina a fost trimisă la INC Cantacuzino pt tipizare 
1 caz confirmat de HB 
1 caz confirmat de HVC 
1 caz listerioza – probabil 
13 cazuri de scarlatină 
1 caz sifilis 
2 cazuri de Legionelloza, cazurile au fost infirmate 
 
1 caz confirmat de Yersenioză 
1 caz confirmat de boală meningococică 
4 cazuri  B.Lyme –  1 probabil, 1 confirmat, 1 infirmat 
1 caz inf pneumococica 
4 cazuri rujeolă – 3 confirmat – 1 caz infirmat 
1 caz de deces prin rujeolă investigat 
 
 Anul acesta putem remarca  o scădere semnificativă a cazurilor de  hepatită virală acuta A, nu am 
înregistrat nici un caz în semestrul I.2018. 
Au mai fost raportate numeric: 1165 cazuri BDA,  45 cazuri giardiază, 21  cazuri erizipel, 27 cazuri 
scabie, 466 varicelă, 5 cazuri de E.coli, 39 cazuri ang streptococice,2 Rotavirusuri, 
Supravegherea virozelor respiratorii : au fost codificate 42659 cazuri noi de IACRS, 763 cazuri de 
pneumonii virale, 9752 cazuri de IACRI. Totodată am investigat 20 cazuri de gripă, au fost 
supraveghetate toate cazurile, menționăm că din aceste cazuri confirmate nu a fost vaccinat nici 
un bolnav. 
Cu toate că am avut un număr  crescut de cazuri scarlatină, ( 13 cazuri) dar nici unul nu a avut 
legătură epidemiologică cu un alt caz confirmat. Totuși în fiecare colectivitate unde erau cazuri am 
recoltat probe de exudat naso faringian, un număr de 112 probe cu 6 cazuri de purtători sănătoși, 
un procent de pozitivitate de 5,35 %. 
 Cele 13 cazuri de scarlatină au fost supravegheate epidemiologic conform metodologiei trimise de 
CNSCBT, iar fișele de supraveghere au fost trimise la CRSP Cluj. . Am întâmpinat greutăți la 
urmărirea cazurilor de scarlatină, fiindcă la analizele gratuite (ASLO,VSH, ex urină etc) trebuie 
programare, iar efectuarea acestora în afara programării se face contra cost, astfel părinții au 
refuzat efectuarea lor. Numai la un singur caz am putut duce până la bun sfârșit urmărirea cazului. 
Programarea se face câteodată și la 60 de zile,de la data indicată. 
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 Tot în semestrul I au fost depistate cazuri de angină streptococică, cazuri izolate în unitățile 
de învățământ astfel au fost supravegheate  3 unități preșcolare și școlare  unde au fost recoltate 
mai multe exudate faringiene și anume: 42 probe din care 7 erau necorespunzătoare – pozitive -    
procent de pozitivitate 1,66% 
Toate cazurile pozitive au fost purtători sănătoși, copii au fost îndrumați la medicul de familie 
pentru prescrierea tratamentului corect și cu recomandarea repetării exudatului înainte de 
întoarcerea în colectivitate. 
 
Supravegherea BDA şi holeră: începând cu 1 iunie 2018  am organizat raportarea datelor conform 
metodologiei, au fost trimise la tipizare si confirmare un număr de 13 tulpini la IC Bucureşti.   
 
2.Supravegherea bolilor transmisibile, considerate probleme de sănătate publică locală sub 
coordonarea structurilor de specialitate din CRSP:  în judeţul nostru  nu am identificat probleme de 
sănătate publică. 
3.Măsuri de prevenire şi control a focarului de boală transmisibilă (anchetă epidemiologică, 
depistare contacţi, recoltare probe biologice tratament profilactic, dezinfecţie în colaborare cu 
reţeau sanitară primară: 
Focare de angină streptococică :  3 focare de angină streptococică , în fiecare focar s-au recoltat 
exudate nazo-faringiene, numarul si pozitivitatea sunt menționate mai sus. 
4.Asigurarea activităţii epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale 
(inundaţii, cutremure etc), în colaborare cu reţeaua de asistenţă medicalăprimară şi de specialitate, 
cu administraţia publică locală, conform practicilor epidemiologice curente: 
In luna martie cu ocazia inundațiilor am participat cu administrația publică locală la acțiuni de 
dezinfecție în 3 localități din județ Sita Buzăului, Dobârlău și Sita Buzăului. 
 
5. Acţiuni speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile în comunităţi la risc, cu 
colaborarea CRSP: 
Nu am avut acţiuni speciale. 
6. Organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu privire la 
prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile, precum şi cu privire la 
vaccinarea populaţiei din grupele expuse la risc sau din comunităţi greu accesibile : 
Instructaj pentru mediatorii sanitari din judeţ pentru prevenirea cazurilor de boli transmisibile şi 
importanţa prezenţei populaţiei rrome la vaccinările obligatorii. Instructaj organzat şi ţinut cu 
mediatorii sanitari din judeţ. Sunt localități unde nu sunt mediatori deși un număr semnificativ din 
populația acestora sunt rromi (ex.Herculian cu cartier separat pentru rromi). Astfel au fost 
organizate 6 instructaje in fiecare luna cu teme de actualitate   
În luna  ianuarie   – Prevenirea virozelor respiratorii și a gripei, măsuri de educație sanitară în 
comunități rrome. Severitatea gripei și prevenirea prin vaccinare 
În luna februarie – Continuarea vaccinării RRO în comunitățile rrome, analiza activității  și rezultate 
.   
In luna martie –  Continuarea activității de mobilizare la vaccinări obligatorii, depistarea celor 
neinscriși la medic de familie, mobilizarea celor care vin acasă din străinătate cu ocazia 
sărbătorilor. 
În luna  aprilie   – Continuarea vaccinării RRO în comunitățile rrome, analiza activității  și rezultate .  
Scarlatina și angina sterptococică, măsuri igienico sanitare. 
În luna mai  –  Prevenirea îmbolnăvirii prin BDA, măsuri de igienă.   
In luna iunie –  Continuarea activității de mobilizare la vaccinări obligatorii, depistarea celor 
neinscriși la medic de familie, mobilizarea celor care vin acasă din străinătate . Evoluția bolilor 
transmisibile prevenibile prin vaccinare 
7. Achiziţionarea de teste şi reactivi pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare: 
Am asigurat investigarea etiologică a cazurilor de bolilor transmisibile conform definiţiei de caz CE 
, am organizat supravegherea sezonieră a BDA şi holerei, prin achiziţionarea testelor de izolare şi 
confirmare tulpini pentru E.Coli,  Streptococ, Staphylococ, Rotavirus. 
8.Asigurarea de medicamente, vaccinuri, dezinfectante, materiale sanitare, echipamente de 
protecţie necesare pentru intervenţie în caz de focar-epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de 
risc epidemiologic: 
Avem asigurat pentru intervenţii în focare următoarele materiale sanitare : dezinfectant pentru 
mâini  10 litri, dezinfectant suprafaţă 20 litri, mănuşi de unică folosinţă 300 buc, alcool sanitar 10 
litri, vată hidrofilă 20 pachete, șervețele antibateriene de unică folosință , 5 cutii tablete clor. Dintre 
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aceste materiale am putut ajuta unitățile  școlare în cazul apariției scarlatinei și a anginei 
streptococice 9.Schimburi de informaţii specifice şi colaborare interjudeţeană în probleme 
epidemiologice: 
Luna ianuarie – 3 cazuri scarlatina cu DSP Brașov 
Luna februarie – 1 caz Legionella DSP Harghita 
Luna martie – contacți rujeolă cu DSP Brașov 
Luna aprilie – contacți rujeolă cu DSP Brașov 
Luna mai  – 1 caz scarlatina DSP Brasov 
Luna iunie  – contacți rujeolă cu DSP Brașov 
 
10.Alte activități 
Continuăm supravegherea hepatitelor B,C conform metodologiei de supraveghere, datele sunt 
prelucrate în EpiInfo și trimise la CRSP Cluj. 
Urmărirea cazurilor de paralizie acută flască se face săptămânal prin verificarea sondaj al foiilor de 
observații de la  Spitalul Județean de Urgență Dr.Fogolyan Sft.Gheorghe secția contagioase copii. 
Depistarea, verificarea și raportarea alertelor naționale, participarea la verificarea alertelor 
internaționale și asigurarea răspunsului rapid.   
 
 Supraveghere şi controlul  infecţiei HIV 
Obiectiv principal: Reducerea morbidităţii asociate cu infecţia HIV, reducerea transmiterii verticale 
a infecţiei HIV, reducerea transmiterii pe cale sexuală de la pacient HIV pozitiv la persoană 
neinfectată HIV prin utilizarea tratamentului ARV, prelungirea duratei de supravieţuire pentru 
persoanele infectate HIV. Am asigurat testarea gratuită a gravidelor pentru o depistare precoce. 
Totodată au fost testate grupele populaţionale la risc de a transmite infecţia. Testele au fost 
asigurate în permanenţă. 
Am depistat 3 cazuri noi, cele 3 cazuri au fost consiliați post-testare, stadializați și urmează 
tratament antiretroviral. 
Toţi bolnavii în evidență  au fost testate şi stadializate periodic prin Centrul Regional HIV-SIDA 
Braşov şi le-am asigurat necesarul de medicamente pentru tratamentul ARV – antiretroviral. Nu au 
fost sincope în tratament. 
Județul nostru nu s-a confruntat cu probleme privind  achiziția medicamentelor ARV, față de alte 
județe din țară  păstrând astfel o continuitate corectă în tratament. 
 
 
Supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale 
În  anul 2018 au fost raportate un număr de 21 infecţii nosocomiale . 
Pentru aceste 17 infecţii au fost întocmite corect 21 fişe de IN şi validate de Serviciul SCBT. 
Cazurile au fost prelucrate astfel :  viroze respiratorii 2 cazuri, afecțiuni digestive 12 cazuri, infecția 
plăgii 4 caz, septicemie din hemocultură 2 cazuri, infectie tegumetară 1 caz. 
Raportarea se imparte astfel : 
36 cazuri Spitalul Judetean de Urgență Dr Fogolayn Sft.Gheorghe : neurologie 3,urologie 1, ATI 3, 
ortopedie 2, pneumologie 1, gastro-enterologie 8, chirurgie 2, cardiologie 2 , oftalmologie 1,   alte 
sectii 14 
Nu au fost înregistrate focare de IN, nici cazuri grave, care necesită implicarea DSP-ului. 
Compartimentul de epidemiologie a urmărit lunar evoluţia probelor recoltate de laboratorul interior 
al fiecărei unităţi sanitare. 
Au fost organizate instructaje profesionale pentru cadrele medicale cu privire la prevenirea 
infecţiilor nosocomiale. 
Din iulie 2014 am început supravegherea infecţiei cu  Clostridium difficile, conform metodologiei 
primite de la MS. Raportarea şi investigarea cazurilor se desfăşoară lunar, iar fişele prelucrate în 
EpiInfo sunt trimise către INSP CNPCBT. Din 1 octombrie 2014 am trecut la raportarea 
săptămânală a cazurilor suspecte-confirmate, conform machetei trimise de CNSCBT Bucureşti. In 
anul 2018 au fost investigate 38 cazuri de infecţie cu  Clostridium difficile, fișele prelucrate și 
analizate au fost înaintate către Institutul Național de Sănătate Publică București. 
Pe parcursul anului 2018 au fost raportate  10 cazuri de postexpunere accidentale, cazurile au fost 
investigate şi urmărite corect. Din păcate numai Spitalul Județean de Urgență Dr.Fogolyan 
Sft.Gheorghe a raportat corect,  unitățile  sanitare din județ au ignorant acest lucru cu toate că e 
foarte puțin probabil să nu fi avut asemenea evenimente. 
Probleme: 
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Unităţiile sanitare au o raportate foarte slabă în ceea ce priveşte infecţiile nosocomiale.Unele 
unităţi chiar nu declară deloc din considerente economice privind contractul cu CAS. 
În domeniul autorizării, avizării: 
În anul 2018 semestrul I  au fost autorizate un număr de 13  unităţi sanitare, s-au acordat : 4 
asistenţă de specialitate, 3 certificarea conformității ,  2 notificări . 
 
Programul Naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de muncă şi viaţă 
 
Are ca domeniu de activitate  protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă 
Supravegherea apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari 
(inclusiv determinări de laborator); 82 
Evaluarea calităţii apei de îmbăiere (inclusiv determinări de laborator); 29 pr. 
Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generată de apa din fântână; 1 
caz; 
Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate – altele decât apele minerale naturale sau decât apele de 
izvor; 
Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionări mici; 
recoltări de probe 64; 
Monitorizarea intoxicaţiilor accidentale cu CO, băuturi alcoolice, ciuperci sau alte produse care nu 
se încadrează în categoria produselor chimice, precum și cele acute neprofesionale cu pesticide: 
89 cazuri, 1 deces; 
Monitorizarea şi inspecţia modului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale; 54 
rapoarte, completare machete trimestriale; 
Supravegherea calității apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică – 35 fântâni 
analizate – 70 probe de apă; 
Supravegherea produselor cosmetice în relație cu sănătatea umană – 11 probe; 
Domeniul privind  protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de 
risc alimentari şi de nutriţie 
Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare; catagrafiere – 11 probe verificate; 2 probe recoltate 
și trimise la CRSP Cluj; 
Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii – 2 probe; 
Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe; catagrafiere - 10 probe; 
Monitorizarea apelor minerale îmbuteliate: 4 probe; 
Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman: 8 probe; 
Rolul alimentului în izbucnirile de toxinfecţii alimentare din România – în semestrul I a  anului 2018  
nu  s-au înregistrat cazuri de toxiinfecţie alimentară; 
Evaluarea aportului de substanțe excitante din băuturi energizante – 2 probe; 
Alte activităţi desfăşurate in cadrul Compartimentului Igiena Alimentaţiei şi Igiena Mediului 
Analizarea şi evaluarea conformării proiectelor privind igiena şi sănătatea publică, la amplasarea, 
amenajarea, construirea şi pentru funcţionarea unei unităţi, care desfăşoară o activitate cu risc 
pentru sănătatea populaţiei  - Proiecte din domeniul nealimentar / alimentar, notificări, negaţii, 
fonduri europene – asistenţă de specialitate de sănătate publică; 48 
Analiza şi investigaţia sanitară care condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic, punerea în 
funcţiune activităţi în obiective de interes public - Documentaţii FEADR, declaraţii ORC Covasna – 
ASF – uri, certificate de conformitate; 26 
Participare la sedinţele CAT la  APM şi Consiliul Judeţean -Documentaţii PUD, PUZ, PAC; Acord 
de mediu, respectiv autorizaţie sau aviz de mediu; 24 
Elaborare PLAM şi PRAM (Plan de activitate local şi regional de mediu); semestrial; 
Interpretarea rezultatelor de laborator, calcularea costurilor de analiză de apă potabilă si 
comunicarea acestora către contabilitate DSP şi către producătorii de apă; 
Activităţi de teren: recoltări de probe de apă în cadrul monitorizării de audit a calităţii apei potabile 
şi la cerere (201 probe), recoltări probe de alimente, materie primă la cerere, verificarea 
obiectivelor supuse autorizării din punct de vedere a respectării legislaţiei sanitare în vigoare; 
Studierea legislaţiei noi şi modificate; 
Participări la diverse instructaje, workshopuri; 
Studierea şi aplicarea legislaţiei sanitare în vigoare; 
Consultanţă de specialitate; 
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D Supravegherea starii de sanatate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea 
triajului epidemiologic după vacanţe 
 
Personal implicat nr. medici scolari (MS)i: 5 MS, 10 Asistente.; medici de familie (MF): 49; nr.  
examinari in cadrul triajelor: 47456; 
Alte activități desfăşurate: 
Acordare la cerere ASF şi negaţii pentru proiecte pentru unităţile de învăţământ din judeţul 
Covasna: 8 
Centralizarea rezultatelor examenelor medicale  efectuate – triaj epidemiologic, cu ocazia începerii 
anului şcolar şi după revenirea din vacanţa de iarnă şi primăvară a elevilor ; 
 
 
Medicina muncii şi igiena radiaţiilor 
 
Centralizarea şi analiza situaţiei angajaţilor expuşi la noxe - Determinări: aeromicrofloră, sonometrii 
; 253 
Implementarea programelor privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
factorilor de risc ocupaţionali: 33; 
Participarea la încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale 26   
Participarea la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a 
aquis-ului comunitar în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă: 7 ; 
Evaluarea factorilor de risc ocupaţionali - Controale, buletine de expertiză, procese verbale 40 ; 
Acţiuni de evaluare, comunicare de risc şi informare asupra riscului profesional - Procese verbale 
47; 
Alte acţiuni destinate rezolvării priorităţilor locale; 
Implementarea legislaţiei de sănătate în muncă la nivel teritorial; 
 Monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu expunerea profesională la radiaţii ionizante 
S-au  controlat unităţile cu generatori de radiaţii ionizante şi tehnici nucleare din municipiile Sfântu 
Gheorghe şi Târgu Secuiesc, oraşele Întorsura Buzăului, Covasna, Baraolt  privind respectarea 
Normelor Fundamentale de Securitate Radiologică şi a Legii 111/1996. 
Supravegherea personalului expus profesional la radiaţii ionizante 
 
S-a verificat autorizarea personalului expus profesional la radiaţii ionizante pentru desfăşurarea 
activităţii nucleare. 
S-a urmărit conrolul dozimetric individual şi efectuarea controlului medical periodic conform 
legislaţiei în vigoare a personalului expus profesional la radiaţii ionizante. 
 
  Monitorizarea radioactivităţii apei şi alimentului 
S-au recoltat probe de apă potabilă care au fost  transportate la   DSP Braşov  în    vederea 
efectuării  analizelor radiochimice. 
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Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos 
Subprogramul de evaluare şi  promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; 
Domenii specifice: 
intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos; 
evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale. 
I. Stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului  
1.1. Organizarea și desfășurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene 
conform calendarului priorităţilor nationale: 
 
Campania IEC nr.1 - Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (SEPCCU) 
28 ianuarie-3 februarie. –  Campanie de informare privind - furnizarea informaţiilor către populaţie 
referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea sănătăţii.  
Tema 2018:  - Reducerea riscului și amplificarea prevenției 
 Slogan: - Testarea preventivă Babeș-Papanicolau: barieră simplă și eficientă împotriva cancerului 
cervical! 
Scop:  - Conștientizarea pe scară largă a populației feminine românești în privința căilor de limitare 
a riscului major de cancer cervical 
OBIECTIV NATIONALE  
Diseminarea pe scară cât mai largă a cunoștințelor de nivel mediu (liceal) privind anatomia și 
fiziologia aparatului genital feminin și istoria naturală a cancerului de col uterin. 
Conștientizarea populației feminine, dar și a partenerilor de viață, în privința prevenției cancerului 
cervical, ce poate evita boli grave și salva vieți.  
Cunoașterea la nivele populaționale cât mai largi a factorilor de risc biologici și comportamentali 
(stil de viață) a căror amplitudine face din România cea mai defavorizată din Europa, în privința 
cancerului cervical.   
Difuzarea cât mai largă, ca loc și timp, nelimitată la Săptămâna Campaniei, a informațiilor privind 
principalul test de screening pentru cancerul cervical: testul Babeș-Papanicolau (BPN) ce poate 
asigura, cu sensibilitate și specificitate rezonabile și la un cost acceptabil,  depistarea bolii 
începând cu stadiul subclinic.  
Informarea personalului medical și a publicului privind noile tehnologii de prevenire, inclusiv 
vaccinarea și genotiparea HPV. Perioada derularii: 16 Noiembrie  2017 
Perioada de derulare a campaniei SEPCCU 2018 - Săptămâna 28 ianuarie-3 februarie 
Mesaje cheie 2018 
Studiile epidemiologice documentează că screening-ul de masă practicat sistematic reduce riscul 
de apariție a unui cancer de col uterin de-a lungul vieții la un nivel foarte scăzut (semnificativ sub 
1%). 
Dacă programele eficiente de screening sunt complementate cu vaccinarea anti-HPV practic toate 
cancerele de col uterin pot fi prevenite.  
Reguli generale ale stilului de viață sănătos (renunțarea la fumat, începerea vieții sexuale cât mai 
târziu posibil în cadrul familial, evitarea promiscuității sexuale pe tot parcursul vieții) contribuie 
sensibil la reducerea riscului specific.  
 
Grupuri țintă 
Populaţia generală începând cu fete tinere și femei 
Medicii de familie 
Medicii specialişti ginecologi 
Educatorii de sănătate, mai ales cei orientați către tineret 
Farmaciştii și alte rețele de distribuire a mijoacelor de prevenire a ITS urilor  
Decidenții în probleme de sănătate la nivel național, regional și local 
Mass - media 
 
Activitatile derulate  
- articole de presa, distribuirea materialelor promotionale 
- Campanie amplă de propagandă pe site-ul de socializare si site –ul DSP 
             
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala, CMI, etc): mass media, judetul Covasna 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) materiale informative,  
Total cheltuieli:  din bugetul PN V: 0 Ron  
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         alte surse decat PNV: 0 
 
 
Campania IEC nr.2.  – Luna Nationala de Prevenire a Cancerului Februarie 2018 –  Campanie de 
informare privind - furnizarea informaţiilor către populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi la 
promovarea sănătăţii.  
PERIOADA - Luna februarie 2018 
I. 4 februarie 2018 – Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului (ZMC) 
II. 15 februarie 2018 – Ziua Internațională de Luptă împotriva Cancerului la Copii (ZICC) 
Slogan:  Noi Putem. Eu Pot. 
Grupuri țintă LNPC 2018: 
Populația generală 
Pacienții cu cancer, adulți și copii 
Familiile pacienților cu cancer 
Persoanele care îngrijesc bolnavi cu cancer 
Furnizorii de servicii medicale 
Politicienii 
Activitatile derulate  
- articole de presa, distribuirea materialelor promotionale 
- Campanie amplă de propagandă pe site-ul de socializare si site –ul DSP 
-  Discuții despre prevenirea cancerului. 
-  Postare de afișe și distribuire de materiale informative în locuri publice. 
-  Publicare de articole pe propriul website. 
 -  Organizare de evenimente pentru a promova activitatea fizică.             
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala, CMI, etc): mass media, judetul Covasna 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) materiale informative,  
Total cheltuieli:  din bugetul PN V: 0 Ron  
                            alte surse decat PNV: 0 
 
Campania IEC nr.3.  – Ziua Mondială a Apei (22.martie) – Campanie de informare privind - 
furnizarea informaţiilor către populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea sănătăţii. 
Periada de derulare – 22 Martie 2018  
Tema din acest an - Natură nepoluată pentru apă de calitate – analizează modurile în care prin 
protejarea naturii pot fi depășite problemele legate de poluarea apei. 
          Sloganul ""D 2018: - Să protejăm Natura & Apa – indispensabile vieții pe Terra ! 
          Scopul ""D 2018: Reducerea poluării mediului natural  implicat esențial în calitatea apei 
Obiectiv general ""D 2018  Conștientizarea autorităților și comunităților la nivel național, regional 
și local  asupra proceselor de poluare a mediului natural ce afectează calitatea apelor.  
Activitatile derulate  
- articole de presa, distribuirea materialelor promotionale 
-  Postare de afișe și distribuire de materiale informative în locuri publice. 
-  Publicare de articole pe propriul website. 
 -  Organizare de evenimente - Pe data de 16. 03. 2018 a a vut loc o campanie de educatie 
sanitara la Liceul Puskas Tivadar din Sf.Gheorghe pentru clasele X – XI cu Tema  - Natură 
nepoluată pentru apă de calitate. 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala, CMI, etc): Liceul Puskas Tivadar din Sf.Gheorghe ,mass 
media, judetul Covasna 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) materiale informative,  
Total cheltuieli:  din bugetul PN V: 0 Ron  
                            alte surse decat PNV: 0 
Campania IEC nr.4. - Săptămâna Europeană a Vaccinării  2018 
Inițiativă regională condusă și coordonată de Biroul OMS Regional pentru Europa; 
sărbătorită anual pentru a sensibiliza populația și pentru a susține lupta împotriva bolilor care pot fi 
prevenite prin vaccinare. 
Sloganul generic - ”Vaccinarea protejează sănătatea în fiecare etapă a vieții”,  
SEV 2017 propune sensibilizarea populației în privința: 
 importanței vaccinării pe tot parcursul vieții 
 necesității imperative de creare și susținere a unei imunități de grup în toate comunitățile, din 
întreaga regiune. 
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VIZIUNEA campaniei 
”O Regiune Europeană fără boli care pot fi prevenite prin vaccinare, în care toate țările oferă acces 
echitabil la vaccinuri de înaltă calitate, sigure și accesibile și la servicii de vaccinare, pe tot 
parcursul vieții.” 
SCOPUL SEV 
Creșterea acoperirii vaccinale, prin atragerea atenției și prin creșterea gradului de conștientizare 
asupra importanței vaccinării, cu un accent special pe grupurile vulnerabile. 
TEMA SEV 
Vaccinurile sunt benefice : Vaccinarea protejează sănătatea în fiecare etapă a vieții 
OBIECTIVE SEV 
creșterea acoperirii vaccinale, mai ales prin abordarea grupurilor vulnerabile sau slab deservite; 
creșterea angajamentului față de vaccinare la nivel politic, profesional și personal; 
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 succesului programelor de vaccinare, prin utilizarea metodelor de advocacy și a 
comunicării țintite. 
SLOGAN SEV 
„Prevenire. Protecție. Vaccinare.” 
Mesaje cheie SEV 
Vaccinarea protejează sănătatea în fiecare etapă a vieții. 
Prin creșterea acoperirii vaccinale, rujeola și rubeola pot fi eliminate, din toate țările europene. 
Vaccinarea fiecărui copil este esențială pentru prevenirea bolilor și protejarea vieții. 
Vaccinarea salvează vieți! 
Prin vaccinare, bolile pot fi controlate și eliminate. 
GRUPURI ȚINTĂ SEV 
Populația generală 
Părinți și alte persoane care îngrijesc copii 
Grupe de populație, considerate la risc 
Grupuri vulnerabile sau greu accesibile 
Profesioniști din sistemul sanitar 
Factori de decizie politică 
Presa 
ACTIVITĂȚI SEV 
Distribuirea de materiale informative pentru grupurile țintă : părinți și populația generală ( direct sau 
prin medicii de familie) ; 
Afișarea materialelor campaniei pe websiteul instituției; 
Instruirea mediatorilor sanitari din Judetul Covasna 
 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) materiale informative,  
Total cheltuieli:  din bugetul PN V: 0 Ron  
         alte surse decat PNV: 0 
 
 
Campania IEC nr.5.  – Ziua Mondiala a Sanatatii 2018 Aprilie 07. -  Direcţia De Sănătate Publică 
Covasna, Compartimentul Promovarea Sănătăţii a desfăşurat o campanie de informare – educare 
– comunicare, programe de educaţie sanitară pentru părinții copiilor care frecventează Grădinița cu 
Program Prelungit Csipike din Sf.Gheorghe. 
 Tema – Ziua Mondială a Sănătății 2018 – Sănătate pentru toți  
Alimentația Sănătoasă 
Stilul de Viață Sănătos 
Acitivitate Fizică 
Vaccinarea 
Acoperirea Universală cu Servicii de Sănătate – să trecem de la concept la acţiune  
Sănătatea individuală este parte integrantă a sănătăţii  
Invitata noastră cu această ocazie este Dr. Bodo Erika , medic specialist pediatrie din Spitalul  
Spitalul Judetean de Urgente Dr. Fogolyán Kristóf  din Sf.Gheorghe 
pe data de 26.04.2018.  
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Locul derularii activitatii (ilor) (scoala, CMI, etc): Grădinița cu Program Prelungit Csipike din 
Sf.Gheorghe 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) materiale informative,  
Total cheltuieli:  din bugetul PN V: 0 Ron  
                            alte surse decat PNV: 0 
 
 
Campania IEC nr.6.  Ziua Mondială fără Tutun – 31 Mai 2018. 
 
dezvoltarea la nivel local programe de promovarea a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate 
Lansarea paginii facebook - “Un părinte informat, un copil protejat” - Informarea părinților cu privire 
la efectele consumului de droguri în plan medical, juridic și social, suport on line pentru un număr 
de 250 părinți, cu informații și sfaturi utile, strategii de comunicare eficientă în familie, în perioada 
01.06.2018 - 31.12.2018. 
Distribuirea de materiale informative cu caracter preventiv antidrog către părinți  
Educație sanitară pentru beneficiarii  din cadrul Centrului  de sprijin pentru tinerii peste 18 ani  al 
DGASPC Covasna cu tema – Adolescenții renunță la fumat 2018 urmat de măsurători de monoxid 
de carbon. Cursul va avea loc în Sala de ședință al Direcției de Sănătate Publică Covasna, 
începând cu orele 10,00. 
1. Numele proiectului:  
“Un părinte informat, un copil protejat” 
2. Scop/ Obiectiv general: 
Informarea părinților cu privire la efectele consumului de droguri în plan medical, juridic și social 
Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog în perioada 2017 – 2020  
I. Reducerea cererii de droguri-  
- A.2. Prevenire în familie, Obiectiv specific 1: Creşterea nivelului de sensibilizare și 
responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul programelor de 
informare, educare și conștientizare cu privire la efectele consumului de droguri A.1.1 Dezvoltarea 
la nivel național/local de proiecte de informare, educare și conștientizare a familiilor. 
 
3. Obiective specifice:  
Obiectiv 1. Realizarea unei pagini de profil facebook cu titlul proiectului ca suport on line pentru un 
număr de 250 părinți, cu informații și sfaturi utile, strategii de comunicare eficientă în familie, în 
perioada 01.06.2018-31.12.2018. 
Obiectiv 2. Conștientizarea și sensibilizarea părinților cu privire la efectele consumului de droguri în 
plan medical, juridic și social prin distribuirea către părinți a unui număr de 200 fly-ere  
 
4. Categoria din care face parte campania, în funcţie de grupul ţintă:  
Prevenire universală 
 
5. Coordonatorii şi echipa proiectului: 
Coordonatori:  
- Comisar de poliţie Grigore Alina, CPECA Covasna  
- Asistent medical Lazar Klaudia, Direcţia de Sănătate Publică Covasna 
Echipa proiectului 
- Inspector de specialitate în administraţia publică Lazea Liliana, Coordonator CPECA Covasna, 
- Inspector de specialitate în administraţia publică Cîrlănescu Alexandra, CPECA Covasna, 
- Director executiv Agoston Laszlo, Direcţia de Sănătate Publică Covasna 
-Comisar de poliție Sigismund Toth, Inspectoratul de Poliție Județean Covasna-Biroul de Analiză și 
Prevenire a Criminalității 
 
6. Sursa de finanţare şi valoarea finanţării:  
Sursa de finanţare Valoarea 

finanţării 
Categorii de cheltuieli 

CPECA Covasna 400 lei  Logistică, tipărituri. 
 
7. Organizatori şi parteneri:  
Organizatori:  
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna, 
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Parteneri: 
Direcţia de Sănătate Publică Covasna, 
Inspectoratul de Poliție Județean Covasna-Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității 
- Asociațiile de proprietari 
8. Grupul ţintă şi număr de beneficiari:  
Grup ţintă:  
- părinții. 
Beneficiari direcţi: 
- 450 părinţi  
Beneficiari indirecţi: 
- copiii părinţilor beneficiari direcţi; 
- comunitatea locală din Jud. Covasna. 
 
9. Zonele de implementare şi locaţia proiectului: 
Zonele de implementare:  Urbană 
Locaţia proiectului: Municipiul Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna 
 
10. Durata: 28.05.2018-31.12.2018 
 
11.  Activităţile propuse şi indicatori de măsurare: 
 
Calendarul activităţilor la nivelul judeţului Covasna 
 

 Nr. 
Crt. 

Activităţile proiectului Indicatori de măsurare Perioada 

1 Atragerea partenerilor: întâlniri de lucru cu partenerii 
campaniei şi cu reprezentanţii unităţilor şcolare; 
încheierea acordurilor de parteneriat. 

- nr. întâlniri de lucru 
- nr. acorduri de parteneriat 
încheiate 

28.05.2018-
31.05.2018 
 

2 Asigurarea cadrului logistic: crearea paginii de 
facebook a proiectului; elaborarea/ achiziţionarea/ 
pregătirea/ tipărirea/traducerea în limba maghiară a 
materialelor necesare activităţilor – fly-ere etc. 

- nr. materiale elaborate, 
achiziţionate, tipărite şi  utilizate  

28.05.2018-
31.05.2018 
 

3 Derularea pe pagina de facebook a proiectului: 
postarea constantă de către CPECA Covasna de 
informaţii utile pentru părinţi privind efectele şi 
riscurile consumului de droguri, strategii de 
comunicare eficientă în familie; discuții interactive cu 
beneficiarii proiectului în mediul on line privind 
serviciile de prevenire și cele de asistență 

- nr. de vizualizari ale articolelor 
on-line 
- nr. vizitatori 
- nr. articole postate 
- nr.beneficiari 
 

01.06.2018-
24.12.2018 

4 Distribuirea de materiale informative cu caracter 
preventiv antidrog către părinți cu sprijinul 
asociațiilor de proprietari 

-nr. parteneri 
-nr. materiale distribuite 
- nr.beneficiari 
- nr. procese verbale 

01.06.2018-
24.12.2018 

5 Promovarea proiectului: transmiterea unui 
comunicat de presă în mass-media locală,  

- 1 comunicat de presă 
- nr. apariţii mass-media 

01.06.2018-
24.12.2018 

6 Evaluarea proiectului: elaborarea raportului de 
evaluare al proiectului şi a fişei standard finale de 
proiect, transmiterea lor Agenţiei Naţionale Antidrog. 

- 1 raport de evaluare 
- 1 fişă standard finală 

24.12.2018- 
31.12.2018 

 
12. Metode de evaluare şi perioadele de evaluare: 
 Evaluarea proiectului se va realiza prin elaborarea fişei standard finale a proiectului şi a 
raportului de evaluare a proiectului. 
Printre metodele ce vor fi utilizate în evaluarea proiectului se numără: centralizarea datelor din 
procese-verbale, observaţia, analiza S"OT.  
            Perioada de evaluare: 23.05.2018-06.06.2018. 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) materiale informative,  
Total cheltuieli:  din bugetul PN V: 0 Ron  
                            alte surse decat PNV: 0 
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Campania IEC nr.7. - Proiectul - Luptă impotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri 26 iunie 
2018. 
-amplasarea unui stand informativ în parcul central din Sfântu Gheorghe în cadrul căruia a fost 
organizată o expoziție de lucrări realizate de către elevii participanţi la concursul naţional Mesajul 
Meu Antidrog, ediţia a XIV-a; efectuarea de măsuratori pulmonare de către DSP Covasna; 
postarea de bannere cu caracter informativ privind efectele consumului de tutun asupra sănătăţii; 
asigurarea vizibilităţii instituţionale prin amplasarea bannerelor cu siglele organizatorilor; 
Indicatori activitate: Beneficiari direcți:300 membri ai comunității,300 fly-ere, 3 voluntari antidrog,3 
rollap-uri,40 lucrări mesajul meu antidrog 
- Susţinerea unor activităţi interactive cu tematică antidrog în cadrul taberei organizate de către 
Clubul Sportiv Herghelia Barabas, în localitatea Reci, Jud. Covasna; transmiterea unor mesaje 
preventive centrate pe stilul de viață sănătos prin sport –echitaţie, ca alternativă la consumul de 
droguri, în cadrul claselor de antrenament organizate de către Clubul Sportiv Herghelia Baraba; 
Indicatori activitate: Beneficiari direcți: 13 copii,13 materiale informative 
-lansarea unei pagini de profil facebook cu titlul proiectului: Un părinte informat, un copil protejat!, 
ca suport on line pentru un număr de 250 părinţi, cu informaţii şi sfaturi utile, strategii de 
comunicare eficientă în familie, discuţii interactive cu beneficiarii proiectului în mediul on line 
privind serviciile de prevenire şi cele de asistenţă. 
 
 
1.2. Organizarea și desfășurarea interventiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice 
locale 
 
Interventia nr.1.  - Prevenirea consumului de alcool la locul de muncă 
1. Numele proiectului:  
Prevenirea consumului de alcool la locul de muncă 
2. Scop/ Obiectiv general: 
Informarea populaţiei implicate într-o formă legală de muncă asupra efectelor consumului de alcool 
3. Obiective specifice: 
- Conştientizarea unui număr de 150 angajaţi din cadrul agenţilor economici privaţi asupra 
efectelor consumului de alcool asupra sănătăţii prin desfăşurarea de activităţi de informare-
comunicare-educare.  
- Sensibilizarea populaţiei aflate într-o formă legală de muncă prin distribuirea în unităţi economice, 
instituţii publice şi private unui număr 300 de flyere ce conţin un chestionar care are rolul de a-i 
ajuta pe beneficiari să-şi verifice modul în care abordeazã consumul de alcool si de a-i atenţiona 
asupra anumitor riscuri si probleme. 
4. Categoria din care face parte proiectul, în funcţie de grupul ţintă:  
Prevenire universală 
5. Coordonatorii şi echipa proiectului: 
Coordonatori:  
Subcomisar de poliţie Grigore Alina, CPECA Covasna, 
Asistent medical Lazar Klaudia, Direcţia de Sănătate Publică Covasna 
6. Echipa proiectului: 
- Inspector de specialitate în administraţia publică Lazea Liliana, Coordonator CPECA Covasna, 
- Inspector de specialitate în administraţia publică Cîrlănescu Alexandra, CPECA Covasna, 
- Director executiv Agoston Laszlo, Direcţia de Sănătate Publică Covasna 
7. Organizatori şi parteneri:   
Organizatori: Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna 
                      Direcţia de Sănătate Publică Covasna, 
8. Grupul ţintă şi număr de beneficiari:  
Grup ţintă: populaţia implicată într-o formă legală de muncă 
Beneficiari direcţi:  150 angajaţi din unităţi economice private ce vor participa la activităţi de 
infoemare-educare-comunicare privind efecetele consumului de alcool 
                                300 anjajaţi din unităţi economice, instituţii publice şi private ce vor completa 
chestionarele de evaluare a comportamentului consumului de alcool 
Beneficiari indirecţi: comunitatea locală 
Total cheltuieli:  din bugetul PN V: 0 Ron  
                            alte surse decat PNV: 0 
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Interventia nr. 2. - Proiect Salvatore – Prim ajutor – anul scolar 2017 – 2018 
                  Pregatiri pentru : Direcţia De Sănătate Publică Covasna, Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii desfăşoară o campanie de informare – educare – comunicare, programe de educaţie 
sanitară pentru copii din cadrul Liceului Korosi Csoma Sandor din Covasna. 
 Tema – Prim Ajutor:  
Resuscitarea cardio-pulmonară la copil  
Primul ajutor in caz de lesin 
Primul ajutor in caz de arsuri  
Primul ajutor in caz de epistaxis (sangerare nazala) 
Primul ajutor in cazul traumatismelor si politraumatismelor  
Primul ajutor in caz de inec  
Primul ajutor in caz de muscaturi de insecte, animale sau serpi 
TRUSA DE PRIM AJUTOR 
Invitata noastră cu această ocazie este Asociația Salvatore din Sf.Gheorghe. 
Total cheltuieli:  din bugetul PN V: 0 Ron  
                            alte surse decat PNV: 0 
 
Interventia nr.3. - Ziua Internațională a Dizabilitătții – 3 Decembrie 2017 – Proiectul Acceptă mă! 
Runda a VI a al  programului de informare-educare-comunicare(IEC) a adolescenţilor împreună cu 
Asociația Philadelphia Pro Familia Support din Sf.Gheorghe, în colaborare cu Fundaţia Creştină 
Diakonia-Casa Iris din Sf.Gheorghe , Colegiul Național Szekely Miko din Sf.Gheorghe si Liceul 
Teologic Reformat din Sf.Gheorghe 
Scopul programului 
Să motiveze elevii în ceea ce priveşte acceptarea persoanelor cu diferite handicapuri şi 
încurajarea de a trăi alături de ei. 
Să educe adolescenţii, precum şi mediul lor familial şi şcolar în privinţa persoanelor cu handicap. 
Specialiştii implicaţi în program vor transmite informaţii despre persoanele cu handicap, despre 
diferite boli şi tratarea, reabilitarea acestora şi în general despre viaţa persoanelor cu handicap, 
preocupările lor care de fapt nu se deosebesc deloc faţă de cele ale persoanelor fără handicap 
În prezent elevii frecventează diferite instituţii de invăţământ, din acceastă cauză elevii cu 
dizabilităţi nu au ocazia să se întîlnească cu alţi elevi fără dizabilitate. 
Acest program dă o ocazie unică pentru elevi ca să le cunoască coliegii lor cu dizabilităţi, şi să-şi 
dea seama că nu se deosebesc deloc de ei. 
Adolescenţii care doresc să participe la acest programvor fi invitaţi la 6 sesiuni câte 30-40 de elevi. 
Elevii vor avea prilejul să pună întrebări specialiştilor şi să participe la activităţi recreative, 
concursuri cu mici premii pe parcursul sesiunilor. 
 
 
 
Acceptă-ne! 
Trăim aici în lume voastră 
Suntem prezenţi în trecut şi în viitor 
Noi le acceptăm semenii noştri sănătoşi 
Să fim împreună şi în această lume diferită.în înţelegere. 
O să fim prezenţi şi în viitor,deci Te rugăm acceptă-ne 
Cu prietenie , înţelegere, şi ajută viaţa noastră. 
Total cheltuieli:  din bugetul PN V: 0 Ron  
                            alte surse decat PNV: 0 
Interventia IEC nr.4.  Ziua Internaţională a Sindromului Down – 21.martie 2018 – 
 Pe data de 27 Martie 2018 a aveut loc Conferința de Închidere   a Programului Acceptă – mă! 
2017 - 2018 „Vreau și EU să fiu ăn clasa TA ! „  cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down 
2018, care va avea loc în  Sala de Conferință a Colegiului Székely Mikó din Sf.Gheorghe, 
începând cu orele 10,00 , urmată de serbările a celor șase clase incluzive din Sf. Gheorghe după 
cum urmează: 
Clasa a IV – Liceul Teologic Reformat – Învățătoare – "agner Erika 
Clasa a III.A.  – Șc. Generală Gödri Ferencz – Învățătoare – Zsigmond Judit 
Clasa I. A. - Șc. Generală Gödri Ferencz – Învățătoare - Sárig  Mária 
Clasa I.B. – Colegiul Național Székely Mikó – Învățătoare – Szakács Zsuzsa 
Clasa 0 – Liceul Mikes Kelemen – Învățătoare – Dali Judit 
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Clasa V.". – Șc.Generală Nicolae Colan – Diriginte – Szonda Kinga 
Clasa a IV.C. - Colegiul Național Székely Mikó – Învățătoare – Șaica Enikő 
Total cheltuieli:  din bugetul PN V: 0 Ron  
                            alte surse decat PNV: 0 
 
Intervenția IEC nr : 5  
Denumirea:  Gripa şi virozele respiratorii - Campanie de informare privind - furnizarea informaţiilor 
către populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea sănătăţii. Măsuri de prevenire a 
îmbolnăvirilor prin gripă şi infecţii respiratorii. - web 
Scop prevenirea bolilor  
Obiective furnizarea informaţiilor către populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea 
sănătăţii  
Perioada  derulării : octombrie – noiembreie – decembrie  2017 
Grupul țintă : populatia generală  
Activități specifice : presa, site,   
Locul derulării activității :(ilor) (școală,  CMI, etc) mas media  
Nr. beneficiari aproximativ :  200.000 persoane 
Nr. parteneri : Presa locala, pagina web al institutiei 
Materiale IEC utilizate : (nr. și tip) -  
Total cheltuieli:   
din bugetul  PN V.1 -  
 alte surse decât PNV.1 –  
Interventia nr. 6.  - Proiect Salvatore – Prim ajutor – anul scolar 2017 – 2018 
                 Direcţia De Sănătate Publică Covasna, Compartimentul Promovarea Sănătăţii 
desfăşoară o campanie de informare – educare – comunicare, programe de educaţie sanitară 
pentru copii din cadrul Liceului Korosi Csoma Sandor  din Covasna si Gradinita cu Program 
Prelungit Baraolt. 
 Tema – Prim Ajutor:  
Resuscitarea cardio-pulmonară la copil  
Primul ajutor in caz de lesin 
Primul ajutor in caz de arsuri  
Primul ajutor in caz de epistaxis (sangerare nazala) 
Primul ajutor in cazul traumatismelor si politraumatismelor  
Primul ajutor in caz de inec  
Primul ajutor in caz de muscaturi de insecte, animale sau serpi 
TRUSA DE PRIM AJUTOR 
Invitata noastră cu această ocazie este Asociația Salvatore din Sf.Gheorghe. 
pe data de 14 si 30.05.2018. începând cu orele 09,00 la sediul scolii . 
 
Interventia nr.7.  - Proiectul Acceptă mă! - Mai – Iunie  2018 
Runda a VII a al  programului de informare-educare-comunicare(IEC) a adolescenţilor împreună cu 
Asociația Philadelphia Pro Familia Support din Sf.Gheorghe, în colaborare cu Fundaţia Creştină 
Diakonia-Casa Iris din Sf.Gheorghe , Scoala Generala Nicolae Colan din  Sf.Gheorghe 
Scopul programului 
Să motiveze elevii în ceea ce priveşte acceptarea persoanelor cu diferite handicapuri şi 
încurajarea de a trăi alături de ei. 
Să educe adolescenţii, precum şi mediul lor familial şi şcolar în privinţa persoanelor cu handicap. 
Specialiştii implicaţi în program vor transmite informaţii despre persoanele cu handicap, despre 
diferite boli şi tratarea, reabilitarea acestora şi în general despre viaţa persoanelor cu handicap, 
preocupările lor care de fapt nu se deosebesc deloc faţă de cele ale persoanelor fără handicap 
În prezent elevii frecventează diferite instituţii de invăţământ, din acceastă cauză elevii cu 
dizabilităţi nu au ocazia să se întîlnească cu alţi elevi fără dizabilitate. 
Acest program dă o ocazie unică pentru elevi ca să le cunoască coliegii lor cu dizabilităţi, şi să-şi 
dea seama că nu se deosebesc deloc de ei. 
Adolescenţii care doresc să participe la acest programvor fi invitaţi la 6 sesiuni câte 30-40 de elevi. 
Elevii vor avea prilejul să pună întrebări specialiştilor şi să participe la activităţi recreative, 
concursuri cu mici premii pe parcursul sesiunilor. 
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Acceptă-ne! 
Trăim aici în lume voastră 
Suntem prezenţi în trecut şi în viitor 
Noi le acceptăm semenii noştri sănătoşi 
Să fim împreună şi în această lume diferită.în înţelegere. 
O să fim prezenţi şi în viitor,deci Te rugăm acceptă-ne 
Cu prietenie , înţelegere, şi ajută viaţa noastră. 
 
Intervenția IEC nr : 8  
Denumirea:  Să avem grijă de razele solare – material pentru presă cu reguli şi sfaturi pentru a vă 
bucura de efectele benefice ale luminii solare  
Scop prevenirea bolilor  
Obiective furnizarea informaţiilor către populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea 
sănătăţii  
Perioada  derulării : mai – iunie – iulie – august  
Grupul țintă : populatia generală  
Activități specifice : presa, site,   
Locul derulării activității :(ilor) (școală,  CMI, etc) mas media  
Nr. beneficiari aproximativ :  200.000 persoane 
Nr. parteneri : Presa locala, pagina web al institutiei 
Materiale IEC utilizate : (nr. și tip) -  
Total cheltuieli:   
din bugetul  PN V.1 -  
 alte surse decât PNV.1 –  
 
1.3. Organizarea și desfășurarea   de interventii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de 
acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi - sustenabilitate RO 
19 04; 
1.3.1. Interventii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie 
sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi si sustenabilitate RO 19 04; 
Număr de școli și grădinițe care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă și 
activitate fizică în grădinițe și școli 319 Nr. total beneficiari  27497 Nr. total activitați alimentație 
sănătoasă și activitate fizică desfășurate 2904. 
Total cheltuieli:  din bugetul  PN V.1 -  alte surse decât PNV.1 -   
 
1.3.2. Interventii pentru stil de viață sănătos la copii şi adolescenţi  
Interventia nr.1. - Derularea  proiectului de educație sanitară sexuală: "Tinerilor le place să încerce. 
Ia atitudine!" 
În cadrul activităţii Proiectului de Educaţie sanitară sexuală: "Tinerilor le place să încerce. Ia 
atitudine!", Direcţia de Sănătate Publică Covasna, Compartimentul Promovarea Sănătăţii în 
colaborare cu Cabinetul de Planificare Familiară din Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului 
Judeţean "Dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe, a desfăşurat o campanie de informare - educare 
- comunicare, programe de educaţie sanitară sexuală din cadrul proiectelor educaţionale în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna cu privire la complicaţiile avorturilor 
chirurgicale şi importanţa prevenirii sarcinilor nedorite mai ales în rândul minorilor precum şi  
prevenirea bolilor cu transmitere sexuală. 
Obiectivul campaniei este  promovarea şi extinderea accesului la servicii complexe şi educaţie în 
domeniul planificării familiale, sănătăţii reproducerii şi a celei sexuale, grupurile de ţintă sunt elevii 
din liceele din judeţul Covasna, elevii din comunităţiile de rromi din judeţul Covasna (Șc. Néri Szent 
Fülöp, Araci, Hetea,Vălcele). 
         Ordinea  de  zi  cuprinde : 
Prevenirea bolilor cu transmitere sexuală 
Planificare familiară 
Anticoncepţionalele – promovarea principalelor metode contraceptive 
Avort 
Complicaţiile avortului chirurgical asupra femeii 
Nasterea şi alăptarea 
Ce înseamnă a fi mamă minoră 
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Menstruaţia  şi regulile de igienă 
La ce vârstă este gata organismului unei femeie pentru o sarcină, naştere, alăptare şi creşterea 
unui copil. 
Pe data de 30.01.2018 această campanie IEC s-a desfășurat în Colegiul Szekely Miko din 
Sf.Gheorghe pentru fetele din clasele VI.D.la cererea dirigintei D-na Godri Judit. 
 
Intervenția IEC nr : 2  
Denumirea:  Derularea proiectului de educație sanitară pentru elevii din clasa a VII.B. din Colegiul 
Szekely Miko și elevii din clasa a IV din Liceul Teologic Reformat din Sf.Gheorghe.- Să învățăm să 
păstrăm sănătatea! 
Scop prevenirea bolilor  
Obiective furnizarea informaţiilor către elevi referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea 
sănătăţii  
Perioada  derulării : martie, aprilie 2018 
Grupul țintă : elevii din clasa a VII.B. din Colegiul Szekely Miko și elevii din clasa a IV din Liceul 
Teologic Reformat din Sf.Gheorghe 
Nr. beneficiari aproximativ elevii din cele doua clase – 50 – 60 de elevi si profesori, invatatori 
Nr. parteneri : Colegiul Szekely Miko si Liceul Teologic Reformat din Sf.Gheorghe 
Materiale IEC utilizate : (nr. și tip) -  
Total cheltuieli:   
din bugetul  PN V.1 -  
 alte surse decât PNV.1 –  
 
1.4. Organizarea și desfășurarea   de intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și 
grupuri vulnerabile (sustenabilitate RO 19 03): 
 
1.4.1. Intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile (sustenabilitate 
RO 19 03)*  
Intervenția IEC nr …..: Denumirea ……………….  Nr. AMC implicate……..Nr. MS 
implicați………….Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC………Enumerare comunități: 
…………………………………….………… 
Nr. beneficiari din comunitățile acoperite …………Materiale IEC utilizate (nr. și 
tip)……………………… 
 
Total cheltuieli:  din bugetul  PN V.1.………. alte surse decât PNV.1……….…..........  
Nota* se raportează NUMAI pentru comunitățile incluse în RO 19 03 
 
1.4.2. Intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile  
 
Intervenția IEC nr 1  
 Denumirea Fiecare copil la grădiniță 
 Scop:  fiecare copil sărac să beneficieze de educație timpurie de calitate și să devină, astfel, un 
membru activ al societății.  
Perioada  derulării anul școlar 2016 – 2017  
Grupul țintă copii săraci  
Locul derulării activității (ilor) (DSP, prefectură,  Consiliul Judetean,  Inspectorat școlar, școală, 
grădiniță, etc)..  Judetul Covasna  
Enumerare parteneri  Asociatia Ovidiu Ro, Consiliul Judetean,Primariile locale, Inspectoratul 
Școlar Judeșean, DGASPC Covasna 
 Materiale IEC utilizate (nr. și tip) materiale elaborate de către Asociația Ovodiu Ro 
Total cheltuieli:   
din bugetul  PN V.1 -  
alte surse decât PNV.1 –  
 
Intervenția IEC nr: 2 
Denumirea Minte sănătoasă în corp sănătos   
Scop: incluziunea socială a romilor , furnizarea informțiilor privind prevenirea bolilor și promovarea 
sănătății 
Perioada  derulării anul școlar 2017 - 2018 
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Grupul țintă Şcoala cu clasele I-VIII Néri Szent Fülöp din Sf.Gheorghe 
Locul derulării activității (ilor) (DSP, prefectură,  Consiliul Judetean,  Inspectorat școlar, școală, 
grădiniță, etc)..  Şcoala cu clasele I-VIII Néri Szent Fülöp din Sf.Gheorghe 
Activități:  
Direcţia De Sănătate Publică Covasna, Compartimentul Promovarea Sănătăţii în cadrul Proiectului 
privind incluziunea socială a romilor a desfăşurat o campanie de informare – educare – 
comunicare, programe de educaţie sanitară pentru elevii din Şcoala cu clasele I-VIII Néri Szent 
Fülöp din Sf.Gheorghe cu  
Materiale IEC utilizate (nr. și tip) -  
Total cheltuieli:   
din bugetul  PN V.1 -  
alte surse decât PNV.1 –  
 
Intervenția IEC nr: 3 
Denumirea Proiectul privind incluziunea socială a romilor 
Scop: incluziunea socială a romilor , furnizarea informțiilor privind prevenirea bolilor și promovarea 
sănătății 
Perioada  derulării 2017 - 2018 
Grupul țintă Comunitatea Roma din Judetul Covasna 
Locul derulării activității (ilor) (DSP, prefectură,  Consiliul Judetean,  Inspectorat școlar, școală, 
grădiniță, etc)..  Comunitatea Roma din Judetul Covasna  
Activități:  
Direcţia De Sănătate Publică Covasna, Compartimentul Promovarea Sănătăţii în colaborare cu 
Compartimentul de Control al Asistenței Medicale a Comunităților Aflate la Risc în cadrul 
Proiectului privind incluziunea socială a romilor a desfăşurat o campanie de informare – educare – 
comunicare, programe de educaţie sanitară pentru Mediatorii Sanitari Și Asistenții Comunitari din 
Județul Covasna cu Tema : 
1. Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (SEPCCU) - 28 ianuarie-3 
februarie. 
2. Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului - 4 februarie 2018 
3. Gripa 
4. Ziua Mondială a Apei – 22 Aprilie 2018 
5.  Ziua Mondiala a Sanatatii Orale   - 20 Martie 2018 
6. Ziua Mondiala de lupta impotriva TBC – 24 Martie 2018 
7. Săptămâna Europeană a Vaccinarilor 23-29 aprilie 2018 
. Ziua Mondiala a Sanatatii – 7 Aprilie 2018 
9. Ziua Mondiala HTA – 17.05.2018. 
10. Ziua mondiala de lupta impotriva obezitatii – 19.05.2018. 
11. Ziua Nationala a Inimii – 04.05.2018. 
12. Ziua Mondiala Fara Tutun – 31.05.2018. 
Ziua Internaţională de Luptă impotriva Consumului şi Traficului de Droguri 26. Iunie 2018. 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip) -  
Total cheltuieli:   
din bugetul  PN V.1 -  
alte surse decât PNV.1 – 
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VI. Programul Național  De Sănătate a Femeii și Copilului (PN. VI) 
 
 
 Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului: 
Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern 
prin administrare de lapte praf 
-   La începutul trimestrului II stocul de lapte praf a fost de 1.630 kg, iar la sfârșitul trimestrului 
stocul de lapte praf este  de 297,20 kg.  
   În acest trimestru au beneficiat de lapte praf  234 de copii,  iar pe CNP unic 119 copii. 
       Cost/beneficiar/an este: 206,41 lei. 
În cadrul subprogamului s-au realizat următoarele: 
Actualizarea bazei de date conform raportărilor lunare primite de la medicii de familie; 
Coordonarea și îndrumarea modalității în care se desfășoară activitatea de acordare a laptelui 
praf; 
Repartiția laptelui praf către primării 
 
2.   Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere 
În trim. II, 17 de copii au beneficiat de soluţii pentru alimentație parenterală (soluții pentru nutriția 
parenterală) şi alimente cu destinaţie medicală specială (formule de lapte praf pentru alimentația 
prematurilor, fortifianți de lapte matern, formule semielementare și elementale de lapte praf pentru 
prematurii cu patologie intestinală în perioada neonatală) pentru copii cu greutate mică la naştere 
în scopul recuperării nutriţionale ale acestora şi prevenirea malnutriţiei protein-calorice. În județul 
nostru subprogramul este desfășurat de Spitalul județean ”DR. FOGOLYAN KRISTOF” Sf. 
Gheorghe   
Cost/beneficiar/an este: 15,27 lei 
 
Prevenirea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, confirmarea 
diagnosticul de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluției bolii 
În cadrul intervenţiei Screening neonatal activitatea de recoltare a sângelui pentru depistarea 
fenilcetonuriei şi a hipotiroidismului congenital se realizează  de 4 unităţi sanitare din judeţ. 
Centralizarea şi transportul săptămânal al testelor se efectuează prin DSP, iar analizele sunt 
efectuate  la INSMC - Bucureşti.  
 
În trim. II s-au născut 404 de copii, screeningul efectuându-se la 396 de copii, diferența este de  8 
copii, din care 7 au fost transferați în alte unităţi, iar 1 s-a născut mort. 
În urma analizei spoturilor de sânge în acest trimestru a fost depistat un caz cu valori modoficate la 
HTC. Monitorizarea copilului continuă. 
 
 
Subprogramul de sănătate a femeii 
Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii de planificare familială 
În  trimestrul de raportare stocul la contraceptive și dispozitive medicale este 0. 
 
Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi eficienţei 
serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză 
În trimestrul de raportare s-au distribuit un număr total de 580 Carnete şi Fişe ale gravidei pentru 
medicii de familie conform solicitărilor, pentru supravegherea medicală a gravidelor şi pentru 
creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravide, din care: 
               g  Carnete -  320  buc 
               g  Fișe        -  260  buc 
Stocul existent la SDP este de: g  Carnete -     580  buc 
                                                    g  Fișe        -   3.300  buc 
 Cost/beneficiar este: 0,86 lei 
 
 
Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 
În trim. II au  primit vaccin antiD 24 de femei Rh negative eligibile, din care 10 bucăți au fost 
administrate în spitalul județean  și 14 bucăți au fost administrate în spit. Mun. Tg. Secuiesc. 
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  Cost/beneficiar este: 163,22lei 
 
 
VII. Programul Național  De Tratament în Străinătate. (PN. VII) 
 
În primele 6 luni ale anului 2018 bugetul alocat și finanțarea primită este de 24.000 lei. Din această 
sumă au beneficiat trei paciente cu transplant pulmonar pentru continuarea tratamentului post-
operator la Clinica AKH Viena. 
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COMPARTIMENTUL  INSPECTIA SI CONTROLUL FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE 
VIATA SI DE MUNCA AL D.S.P. JUD. COVASNA 
 
1. Acţiuni tematice efectuate în cursul semestrului I 2018 
  
Apă potabilă şi de îmbăiere 
Acţiuni de control privind verificarea conformarii la parametrii de calitate ai apei potabile distribuite 
prin sisteme publice si locale de aprovizionare cu apa. 
Actiuni de inspectie in cazul sesizarilor privind neconformarea calitatii apei potabile distribuite 
populatiei de catre operatori economici. 
Acţiune de inspectie privind conformitatea apelor de îmbaiere in zonele amenajate si neamenajate 
în sezonul de vară. 
 
Cosmetice 
Acţiuni tematice de control privind conformitatea produselor cosmetice:creme, lotiuni si fond de 
ten, insotite de recoltari de probe. 
Actiuni de inspectie in domeniul produselor cosmetice in cadrul notificarilor RAPEX si in urma 
notificarilor de produse cosmetice neconforme primite de la alte DSP-uri sau de la MS.. 
 
Turism 
Acţiuni tematice de control in unitǎţile de turism cu verificarea normelor igienico-sanitare de 
functionare ,a conformitatii produselor biocide, verificarea efectuarii analizelor medicale periodice 
la personalul angajat . 
 
Învăţământ 
Acţiune tematica de control in taberele şcolare in sezonul de vara 
Acţiuni tematice de control in unitǎţile de invǎţǎmânt vizand respectarea normelor igienico-sanitare 
in spatiile de invatamant  
Acţiuni de inspectie ce au cuprins unitatile ce comercializau produse alimentare in incinta unitatilor 
de invatamant 
Acţiuni de control in unitǎţile de invǎţǎmânt privind conditiile igienico-sanitare de depozitare si 
distributie a produselor in cadrul programului national”Lapte si corn’cat si la producatorul de corn 
cu recoltari de produse respectiv lapte si corn. 
 
Aliment 
Acţiuni tematice de control în unităţi de imbuteliere apa minerala, cu recoltare de probe 
Acţiune de control în unităţile care asigura servicii de catering. 
Acţiuni tematice de control în unităţi de alimentaţie publică şi colectivă. 
Acţiuni tematice de control privind suplimentele alimentare si produsele cu adaos de vitamine si 
minerale  
Acţiune de control privind materialele in contact cu alimentul 
Acţiune de control pentru verificarea aditivilor alimentari 
Acţiuni tematice de control in cadrul notificarilor SRAAF 
Actiuni tematice de control in unitati de panificatie si patiserie privind conformitatea produselor de 
panificatie, patiserie 
Recoltari de probe in cadrul Sintezelor Nationale : sare iodata,materiale in contact cu alimentul, 
suplimente alimentare, alimente cu destinatie nutritionala speciala, ape minerale. 
  
Mediu de viaţă 
Acţiuni de control la sesizările cetăţenilor. Respectarea Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 
 
Alerte rapide  
Acţiuni de control în cazul alertelor tip SRAAF: materiale în contact cu alimentul, suplimente 
nutritive, aditivi alimentari, şi toxiinfectii alimentare si altele. 
Acţiuni de control în cazul alertelor tip RAPEX. 
 
Unități sanitare  
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Acțiuni tematice de control și recontrol în spitale, cabinete medicale, cabinete stomatologice, 
asistență socială, asistență medicală de urgență și prespitalicească, unități de transfuzie. Acțiune 
de control încrucișat în spitale din județul Sibiu în cursul lunii martie, acțiuni comune cu GNM 
Covasna- controlul gestionării deșeurilor medicale periculoase.  
Rezolvarea sesizărilor cetățenilor. 
 
2. Numărul de controale şi sancţiuni realizate pe tipuri de obiective, din domeniile: 
 

Nr. 
crt. DOMENIUL / tip    

Date 
raportate pe 
lunile ian-
iunie 2018 

1. Apă    
 Numar total controale, din care:   62 
 a) instalatii centrale   27 
 - producatori   23 
 - distribuitori   0 
 - utilizatori, din care:   4 
   - industria alimentara 2 
   - colectivitati 2 
   - altii 0 
 b) instalatii locale (fantani publice)   23 
 Numar probe recoltate: - total 53 
   - corespunzatoare 47 

   
- necorespunzatoare fizico-
chimic* 4 

   
- necorespunzatoare 
bacteriologic* 2 

 Recontroale - numar total 1 
 Avertismente - numar total 0 
 Amenzi - numar total 2 
  Valoare amenzi   8000 
2. Turism    

 
a) Numar total unitati de turism 
controlate, din care:   40 

   - unitati de cazare hoteliera 13 
   - pensiuni turistice 27 
   - camping-uri 0 

 
b) numar controale ale zonelor naturale 
de imbaiere    0 

 c) numar piscine si stranduri controlate   0 

   
- nr. total probe recoltate, din 
care: 0 

   corespunzatoare 0 
   necorespunzatoare* 0 
 Recontroale - numar total 0 
 Avertismente - numar total 0 
 Amenzi - numar total 0 
   - valoare totala 0 
      
3. Mediul de viata a populatiei    
 Numar total controale, din care:   133 
 a) zone de locuit    29 
 b) unitatile de mica industrie   0 
 c) unitati comerciale   104 
 d) unitati de prestari servicii   0 
   - spalatorii auto 0 
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   - spalatorii pentru lenjerie, haine 0 
 e) institutii social-culturale   0 

 
f) unitati care comercializeaza haine 
second-hand   0 

 g) altele   0 
 Amenzi - numar total 0 
 Amenzi valoare totala   0 
4. Tutun    
 Numar controale - pentru fumat in spatiile publice  385 

   
- in unitati care comercializeaza 
produse din tutun 145 

   
- pentru inscriptionarea 
produselor din tutun 69 

   
- pentru publicitatea produselor 
din tutun 0 

   - in unitatile sanitare 39 
   - in unitatile de invatamant 132 
      
5. Mediu de munca     
 Controale - numar total 0 
      
6. Cosmetice    

 
a) Numar total controale in unitati, din 
care:   72 

   - distribuitori 0 
   - unitati de desfacere 12 

   

- unitati de frizerie, coafura, 
manechiura, pedichiura, 
cosmetica 55 

   - unitati de piercing si tatuaj 1 
   - unitati de intretinere corporala 4 
 Avertismentei - numar total 0 

 b) Controale pe produse cosmetice - numar total  221 
 d) Retragere de la comercializare  - numar produse 0 
7. Biocide    
 a) Numar total controale , din care:   514 
   - la importatori 0 
   - la distribuitori 0 
   - in unitati de desfacere 0 
   - in unitati DDD 0 

   

- la utilizatori ( unitati sanitare, 
unitati de invatamant, unitati de 
turism, cabinete infrumusetare, 
etc.) 581 

 
b) Numar controale pe tip de produs 
biocid   155 

 Recontroale - numar total 8 
      
8. Invatamant    

 
Numar total controale pe unitati, din 
care:   132 

   
- unitati pentru anteprescolari si 
prescolari  39 

   
- unitati de invatamant primar si 
gimnazial 71 

   - unitati de invatamant liceal 11 
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   - ateliere scolare 1 

   
- unitati de cazare (internate, 
camine) 0 

   - bloc alimentar propriu unitatii 7 
   - tabere de odihna 3 
   - centre de plasament 0 
      
9. Alimente   293 
   Producători şi ambalatori 27 
   Producători primari 23 
   Distribuitori şi transportatori 29 
   Retaileri 145 
   Servicii 69 
  Nr amenzi   1 
10. Alerte rapide     
 Numar alerte, din care:   8 
 a) Numar total SRAAF, din care:   8 
   - TIA 0 
   - suplimente nutritive 3 
   - altele 5 
 b) non aliment (RAPEX), din care :   0 
   - cosmetice  0 
  c) alte alerte  0 
11. Sancţiuni   5 
   avertismente 1 
   amenzi 4 
      
12. Numar sesizari rezolvate   28 
      
13. Actiuni de indrumare si consultanta - numar actiuni 611 
 14. Unități sanitare   număr acțiuni          258 

 Sancțiuni avertismente           3 

  amenzi           1 
 
Analiza evoluţiei principalelor indicatori demografici  
pe 6 luni 2018 comparativ cu 6 luni 2017 în judeţul Covasna  
 
Anul (6 luni)  
 2017 2018 
I. Natalitatea 
Date generale   
număr total născuţi vii: 923 934  
indice de natalitate: 8,3  0/00 8,5 0/00 
nr. total născuţii vii cu greutate la naştere sub 2500 g: 63 85 
număr născuţi vii la domiciliu: 0                 1 
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Anul (6 luni)  
 2017 2018 
Evoluţia nr. avorturilor a judeţului Covasna   
nr. total avorturi:   858 802 
indice de avorturi (la 1000 de născuţi vii): 929 0/00 858 0/00                                      
 
Structura avorturilor după mediu 
avorturi în urban: 329 331 
avorturi în rural: 529 471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structura avorturilor 
 
avorturi la cerere - nr. total:   778 687  
-    avorturi spontane: - nr. total:   80                115 
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Anul (6 luni) 
 2017 2018 
Structura avorturilor 
avorturi la cerere - nr. total:   778  687  
la 1000  de născuţi vii: 842 0/00  735  0/00 
% din totalul avorturi: 90 % 85 %   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-    avorturi spontane: - nr. total:   80 115 
- la 1000 de născuţi vii: 86 0/00  123 0/00 
                                    - % din total avorturi: 10 %   15 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anul (6 luni) 
 2017 2018 
II. Mortalitatea generală 
nr. total decese: 1318 1362 
indice de mortalitate generală (la 1000  de locuitori):    11,9 0/00     12,3 0/00 
 
 
 

  

  



 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
principalele cauze ale mortalităţii generale: 
Anul 2017 Anul 2018 
1. Boli cardiovasculare  1. Boli cardiovasculare   
2. Tumori 2. Tumori 
3.  Boli ap. digestiv 3. Boli ap. respirator 
4.  Leziuni traumatice 4. Leziuni traumatice 
5.  Boli ap. respirator 5. Boli ap. digestiv 
 
 Mortalitatea maternă  
În anul 2017 nu am avut nici un caz.  
În  anul 2018 am avut  1 (unu) deces matern de cauză indirectă. 
 
Anul (6 luni)  
 2017 2018 
III. Sporul natural  
 
nr. absolut:   -395 -428 
spor natural (la 1000  de locuitori): -3,5 0/00 -3,9 0/00 
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Anul (6 luni)  
 2017 2018 
 
IV. Mortalitatea infantilă 0 - 1 an şi 1 - 4  ani  
 
Mortalitatea infantilă 0 - 1 an 
nr. total decese 0 - 1 an:   0 2 
indice de mortalitate infantilă: (la 1000  de născuţi vii): 0,0 0/00 2,14 0/00 
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Anul (6 luni)  
 2017 2018 
 
Mortalitatea infantilă 0-1 an pe medii: 
- în urban: 0 0 
- în rural: 0 2 
 
 
Mortalitatea infantilă după principalele cauze de deces 
 
anul 2017 - 6 luni anul 2018 - 6 luni 
1. Bolile ap. respirator - 1. Bolile ap. respirator: - 
2. Malformaţii congenitale: - 2. Malformaţii congenitale: 1 caz 
3. Afecţiuni perinatale: - 3. Afecţiuni perinatale: 1 caz 
4. Accidente: - 4. Alte: -    
  
Repartizarea deceselor 0 -1 an după domiciliul stabil al mamei 
Zona Sf. Gheorghe:    0 0 
Zona Tg. Secuiesc:     0   1 
Zona Baraolt:     0   1   
Zona Covasna:     0   0 
Int. Buzăului     0   0  
Alt judeţi:    0   0 
 
Repartizarea deceselor 0 -1 an pe spitale, după locul decesului 
Spital judeţean Sf. Gheorghe : 0 0 
Spital Municipal. Tg. Secuiesc:  0 0 
Spital orăşenesc Baraolt:   0 1  
Spital orăşenesc Covasna:  0 0   
Domiciliu:  0 1 
Alte situaţii:  0 0 
   
 
Mortalitatea infantilă 1 - 4 ani  
Nr. total decese:   0 2 
urban:   0 1  
rural:   0 1 
 
Mortalitatea 1 - 4 ani după locul decesului: 
Spital:   0 2 
Domiciliu:   0 0 
Alte situaţii:  0 0 
 
Anul (6 luni)  
 2017 2018 
 
Mortalitatea infantilă 1 - 4 ani spitale, după locul decesului : 
Spital Judeţean Sf. Gheorghe:  0 1 
Spital orăşenesc Baraolt:   0 0 
Spital orăşenesc Covasna: 0 0 
Spital Municipal Tg. Secuiesc:  0 1   
 
Mortalitatea 1 - 4  ani după principalele cauze de deces: 
Boli respiratori:  0 2 
Anomalii congenitale:  0 0 
Leziuni traumatice: 0 0 
Bolile sistemului nervos:  0 0 
Alte: 0 0  
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V. Mortinatalitatea (născuţi morţi)                                                                                                                            
       
 Nr. născuţi morţi (la 1000  de născuţi vii):  6  (6,45 0/00) 4 (4,26 0/00) 
din care:  
- urban (% din total):  2   0 
- rural (% din total):   4   4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anul (6 luni) 
 2017 2018 
Principalele cauze de mortinatalitate 
Asfixie intrauterin 4 0   
Insuficienta placentara 0 1   
Dezlipire prematura de placenta 1 1 
Anomalii congenitale 0 1 
Rupturi uterin 0 0 
Alte 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director executiv, 
ec. Ágoston László 

 

 
 

  


