
 

 
INSTITUŢIA PREFECTULUI–JUDEŢUL COVASNA 
COLEGIUL PREFECTURAL 

 
 
 
 

ORDINE DE ZI 
 

Şedinţa Colegiului Prefectural  

din data de 18 septembrie 2019, ora 1000 

 

 

 

1. Informare privind pregătirea unităților de învățământ din județul Covasna, în 

vederea începerii în bune condiții a activităților din anul școlar 2019 -2020  

 

Prezintă: - Inspectoratul Școlar al Județului Covasna 

 

 

2. Raport privind activitatea desfășurată de Direcția de Sănătate Publică în semestrul I 

al anului 2019 

 

Prezintă: Direcția de Sănătate Publică Covasna 

 

 

3. Analiza privind activitățile derulate în vederea prevenirii violenței în familie. 

 
Prezintă: Inspectoratul de Poliție Județean Covasna 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

Punctul 1  

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI COVASNA 

 

RAPORT 
 
PRIVIND MODUL DE PREGĂTIRE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL 

COVASNA ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ÎN CONDIȚII OPTIME A TUTUROR 
ACTIVITĂȚILOR DIN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 
 
1. SITUAŢIA REALIZĂRII PLANULUI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 

2019-2020 COMPARATIV CU NIVELUL CIFRELOR PROPUSE ŞI APROBATE 
PENTRU TOATE FORMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT (INCLUSIV SITUAȚIA DIN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR) 

 
Nr. grupe/ clase Diferență 

Nivel 
2017-2018 2018-2019 2019-2020  

Preșcolar 340 339 339 0 
Primar 621 615 611 -4 
Gimnazial 449 441 429 -12 
Liceal Zi 182 179 175 -4 
Liceal Seral+FR 25 23 23 0 
Profesional 66 67 66 -1 
Postliceal 17 16 14 -2 
TOTAL 1700 1680 1657  

 
Este în curs de definitivare situaţia realizării planului de şcolarizare pentru anul școlar 

2019-2020.  

 Populaţia şcolară  estimativă a anului şcolar 2018-2019: 

Nr. copii/ elevi 
Nivel 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Diferență 

Preșcolar 6612 6556 6288 -268 
Primar 11114 11104 10877 -227 
Gimnazial 8379 8380 8237 -143 
Liceal Zi 4561 4450 4417 -33 
Liceal Seral+FR 570 535 566 31 
Profesional 1517 1524 1507 -17 
Postliceal 373 347 379 32 

TOTAL 33126 32896 32271  
Luând în considerare valorile existente în anul şcolar 2018-2019 şi cele estimate 

pentru anul şcolar 2019-2020, se constată următoarele: 
• Se înregistrează o scădere a populaţiei şcolare faţă de anul şcolar precedent cu cca. 625 

elevi. Numărul  de clase se datorează comasărilor realizate la nivel de județ în vederea 
eficientizării cheltuielilor de personal. 



 

• Deși valorile sunt estimative în acest moment, în general, scăderea numărului de elevi 
înregistrează valori mai mici, comparativ cu anul școlar precedent.  

 
Reţeaua şcolară  în anul şcolar 2019-2020: 

Mediu Limba de predare 
Tipul de unitate Total 

Urban Rural 
Român

ă 
Maghiar

ă 
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 

Total general 310 65 245 55 204 51 
 
• Reţeaua şcolară de învăţământ preuniversitar a judeţului Covasna este formată în anul 

şcolar 2019-2020 din 310 unităţi de toate tipurile şi nivelurile de învăţământ, cu 1 mai 
puțin comparativ cu anul școlar precedent, prin desființarea Grădiniței cu Program 
Normal din Dobolii de Jos 

• 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. 

 
Unităţi cu personalitate juridică   

Mediu Limba de predare 
Tipul de unitate Total 

Urban Rural Română 
Maghiar

ă 
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 - - 

Total general 78 37 41 10 38 30 
 
 



 

• În anul şcolar 2019-2020, 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 posturilor didactice (an școlar 2019-2020) - date estimative în 
septembrie 2019: 

 
Situația statistică a cadrelor didactice titulare pensionabile începând cu 1 
septembrie 2019: 

Din care Total cadre 
didactice 
titulare 

pensionabile, 
începând cu 1 

septembrie 
2019 

Nr. cadrelor 
didactice 

titulare care 
se vor 

pensiona 
începând cu 
1 septembrie 

2019 

Pensionare 
pentru limită  

de vârstă 

Pensionare 
anticipate/anticipate 

parțială la cerere 
 

Nr. cadrelor didactice 
care au solicitat 
menținerea în 

activitate, ca titulare, 
peste vârsta de 

pensionare raportată 
la data de 1 

septembrie 2019 
64 40 25 15 6 

 
 
Situația posturilor didactice pentru anul școlar 2019-2020 (date estimative): 

din care: 

Total 
posturi 

didactice 
de predare 

(norme)  

 ocupate cu 
titulari 
(titulari 

detașați)   în  
norma de 
bază și la 

plata cu ora  

ocupate pe 
perioada 

determinata cu 
personal calificat 

în  norma de 
bază și la plata 

cu ora 

ocupate 
plata cu 
ora cu 

personal 
didactic 
asociat 

ocupate 
plata cu 
ora cu 

personal 
didactic 

pensionat 

personal 
didactic fără 

studii 
corespunzătoare 

postului 

2932.50 2426,074 374,205 34,195 40,686 91,535 
 
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. 

În perioada 02.08 - 29.08.2019  trei comisii mixte de verificare și control au  derulat 
o inspecție tematică teritorială privind stadiul pregătirii unităților de învățământ din județ 
pentru începerea anului școlar 2019-2020 , în mai multe unități de învățământ din județ. 

Coordonarea a fost asigurata de conducerea Institutiei Prefectului , din echipe au 
facut parte reprezentantii Direcției de Sănătate Publică din județul Covasna precum și 
inspectori  școlari. În toate unitățile de învățământ vizitate au fost efectuate sau erau în 
curs de efectuare acțiuni de igienizare, reparații de întreținere sau zugrăveli. În foarte multe 
unități de învățământ au fost realizate demersuri pentru îmbunătățirea și/ sau modernizarea 
bazei materiale și a spațiilor școlare.   

 



 

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

4.1. Starea imobilelor unităţilor de învăţământ în funcţie de sistemul de 
încălzire, alimentarea cu apă și grupurile sanitare: 

 
4.1.1. Sisteme de încălzire și aprovizionarea cu combustibili a unităților de 

învățământ: 
Modalitatea de încălzire Nr. unități de învățământ 

CT cu gaz 64 
CT cu lemn (181)186 
CT electric 2 
Sobe cu lem (58)53 
Sursă centrală comunitară 5 
Total 310 

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. Alimentarea cu apă: 

Alimentarea cu apă 
Nr. unități de 
învățământ 

Fără apă curentă 1 
Puț forat cu aviz DSP (102) 97 
Puț forat fără aviz DSP (19)17 
Rețea de apă centrală (188)195 
Total 310 

 
Unitățile de învățământ care nu au apă sunt următoarele: 

PJ Structură Soluții identificate 
Școala Gimnazială "Romulus Cioflec" 
Araci 

Școala Primară Hetea 
Se încearcă identificarea 
unei soluții 

 
4.1.3. Grupurile sanitare: 

Grupuri sanitare 
Nr. unități de 
învățământ 

Exterioare cu canalizare (fosă vidanjabilă) 5 
Exterioare necanalizate/uscate (fără apă) 6 
Interioare cu canalizare centrală 123 
Interioare cu canalizare (fosă vidanjabilă) 176 
Total 310 

 
Școlile care au, în acest moment, WC exterior/ uscat sunt următoarele: 

Unitatea cu 
personalitate 

juridică 
Structura Situația actuală Soluții identificate 

Școala Gimnazială 
"Kálnoky Ludmilla" 
Valea Crișului 

- 
Școala are grupuri sanitare 
interioare și WC-uri uscate 
de exterior.  

Școala  intra în 
reabilitare prin 
programul PNDL 2 

Școala Gimnazială 
"Mihail Sadoveanu" 

Școala Primară 
Floroaia Mică 

Nu deține grup sanitar 
interior 

A fost cuprinsă într-un 
proiect de reabilitare 



 

Întorsura Buzăului finanțat de AFIR în 
cadrul proiectului GAL 

Școala Gimnazială 
Nr. 1 Zăbala 

Școala Gimnazială 
Nr. 1 Zăbala 

Existenta grupului sanitar 
exterior unde funcționează 
ciclul primar 

În curs de rezolvare, 
finanțare prin HG 363/ 
2019 

Școala Gimnazială 
"Romulus Cioflec" 
Araci 

Grădinița cu 
Program Normal 
și Școala Primară 
Ariușd 

Clădire veche cu grup 
sanitar exterior 

În curs de rezolvare, 
finanțare prin HG 363/ 
2019 

Școala Gimnazială 
"Romulus Cioflec" 
Araci 

Școala Gimnazială 
Vâlcele 

Clădire veche cu grup 
sanitar exterior uscat 

Sprijin extern (firmă 
din Italia) 

Școala Gimnazială 
"Romulus Cioflec" 
Araci 

Școala Primară 
Hetea 

Clădire veche cu grup 
sanitar exterior 

În curs de rezolvare, 
finanțare prin HG 363/ 
2019 

 
• Din totalul de 310 unități școlare , 304 (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  
• 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 finalizate până la 1 septembrie 2019: 

Finanțare prin 
Nr. unități Valoare totală 

Consiliul local Proprii Alte surse 
135 2366853.0 1838246 230923 297684 

 
Reparații curente în perioada 01.09-31.12.2019 (aceste lucrări nu perturbă 
activitatea instructiv-educativă): 

Nr. unități de învățământ Valoarea 
56 1148604 

 

 Tipuri de lucrări efectuate: 
• Reparații cazan, centrală termică, platforme bănci, materiale pentru zugrăveli. 
• Reparații la instalația de gaz și la centrale termice 
• Reconstrucție clădire prin proiect de finanțare coordonat de Primărie. 
• Modernizare școala (Consiliul local ) 
• Montare paratrăsnet (Consiliul local ) 
• Schimb uși exterioare, reabilitare pivniță. 
• Reparații acoperiș sala de sport 
• Recondiționarea acoperișului, alte lucrări de reparații curente 
• Reparații la sistemul de încălzire 
• Gard de împrejmuire 
• Reparații anexe sanitare 
• Finisaj interior, schimbare tâmplărie 
• Zugrăveli interioare  
• Montarea de gard nou de împrejmuire  



 

• Reparație poartă de intrare și jgheabul de apă pluvială  
• Amplasare pavaj 
• Montare gresie 
• Reabilitare grupurilor sanitare 
 

4.2.2. Investiții 
 
Se anexează situația privind investițiile în infrastructura școlară prin diferite programe 
guvernamentale sau EU. 
 
4.2.3. Stadiul achiziționării de manuale școlare pentru anul școlar  2019-2020 
   

I. Număr titluri-retipăriri 
 

1. Contract MEN:  
 
ETAPA 1  

CLASELE I-VI 
Număr titluri-secția română Număr titluri-secția maghiară Clasa 

Contract Primit Contract Primit 
I 6 6 9 9 
II 11 11 10 10 
III 21 21 7 7 
IV 26 26 6 6 
V 56 56 6 6 
VI 22 22 25 25 

TOTAL 142 142 63 63 
 
Total titluri – I-VI 

Contract Primit % 
205 205 100,0 

 
ETAPA 2 - numai secția maghiară:  

Număr titluri-secția maghiară Clasa 
Contractat Primit 

III 1 1 
IV 7 7 
V 12 12 

TOTAL 20 20 
 
Total titluri – I-VI 

Contract Primit % 
20 20 100,0 

 
2. Contract  IȘJ 

 
ETAPA 3 

CLASELE VIII-XII 
Număr titluri-secția română Număr titluri-secția maghiară Clasa 

Contract Primit Contract Primit 
VIII 11 11 7 7 
IX 10 10 6 6 
X 19 19 10 10 



 

XI 23 23 12 12 
XII 16 16 7 7 

TOTAL 79 79 42 42 
 
Total titluri – VIII-XII 

Contract Primit % 
121 121 100,0 

 
Total titluri – I-XII – retipăriri  

Contract Primit % 
346 346 100,0 

 
Număr manuale – retipăriri 
  
Etapele 1- 3 

Număr manuale-secția română Număr manuale-secția maghiară Clasa 
Contract Primit Contract Primit 

I 3967 3969 5341 5341 
II 473 473 1222 1222 
III 1636 1636 1327 1327 
IV 1415 1415 1815 1815 
V 1814 1814 2168 2168 
VI 2316 2316 3015 3015 

VIII 636 636 808 808 
IX 325 325 300 300 
X 715 715 380 380 
XI 530 530 485 485 
XII 405 405 230 230 

TOTAL 14232 14232 17091 17091 
 
Total manuale: 

Contract Primit % 
31323 31323 100,0 

 
Tabel centralizator-retipăriri: 

Nr.titluri Nr.manuale Data 
Primit % Primit % 

20 mai 69 19,9 3230 9,8 
02 iunie 103 29,5 4390 13,4 
15 iunie 155 44,4 7261 22,1 
30 iunie 206 59,0 9972 30,4 
20 iulie 276 79,0 19228 68,1 

15 august 293 83,0 25049 80,4 
23 august 329 94,2 29209 93,7 
31 august 339 97,1 30396 97,0 

08 septembrie 346 100,0 31323 100,0 
 
 

II. Număr titluri – manuale noi 
 

1. Contract MEN 
 

Clasa 
Secția română Secția Secția maghiară TOTAL 



 

română+maghiară 
limbi moderne 

Necesar 
Încheiat 
contract 

Primit Necesar 
Încheiat 
contract 

Primit Necesar 
Încheiat 
contract 

Primit Necesar 
Încheiat 
contract 

Primit 

I 1      1   2   
II    1 1  3   4 1  
III       2   2   
IV       2   2   
V    1   2   3   
VI 2 1  6 2 2 3   11 3 2 
VII 16 4 4 7 6 2 18 3 3 41 13 9 

TOTAL 19 5 4 15 9 4 31 3 3 65 17 11 
 
Total titluri – I-VII 

Necesar Primit % 
65 11 16,9 

Contract   
17 11 64,7 

 

Număr manuale noi primite: 
Clasa Et. 1 Et. 2 Et. 

3 

Et. 

4 

Et. 

5 

Et. 

6 

Et. 

7 

Et. 

8 

Et. 

9 

Et.10 TOTAL 

I            

II  109         109 

III            

IV            

V            

VI 209 318         527 

VII 5842 1711         7553 

TOTAL 6051 2138         8189 

 
Tabel centralizator – manuale noi 

Data Nr.titluri-primite Nr.manuale-
primite 

Obs. 

08 septembrie 11 8189  
 
Tabel centralizator- 
Primire retipăriri + manuale noi 

Nr.titluri Nr.manuale Data 
retipăriri manuale  noi TOTAL retipăriri manuale  noi TOTAL 

08 septembrie 346 11 357 31323 8189 39512 
 

Transportarea manualelor la centrepentru 2019-2020 
Retipăriri+manuale noi 
 

Perioada Nr.manuale 
8-10 iulie 11522 

23-29 august 18874 
04-06 septembrie 7600 

TOTAL 37996 
 
 
 
 

 



 

5. NUMĂRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE NU  AU „AUTORIZAȚIE 
SANITARĂ DE FUNCȚIONARE(ASF)” VALABILĂ LA DATA DESCHIDERII 
ANULUI ȘCOLAR,  

 
Situaţia unităţilor şcolare din judeţ din punctul de vedere al obţinerii autorizaţiei 
de funcţionare:  

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

de 
învăţământ 

Autorizat
e sau în 

curs 

neautorizat
e 

grădiniţe şi şcoli 
primare 

şcoli 
gimnazial

e 

Licee/ 
grupuri 
şcolare 

Alte spaţii 
de 

şcolarizar
e 

310 290 20(21 
cladiri) 

15 5 - - 

% 93,53% 6,47% - - - - 
 

Următoarele 20 unităţi(21 clădiri) de învăţământ nu au autorizație sanitară 
de funcționare(ASF): 

Unitatea de 
învățământ cu 
personalitate 

juridică 

Structura 

Clădiri fără 
autorizație 
sanitară de 
funcționare 
de la data de  
01.09.2019  

Motivul 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 
"Fejér Ákos" 
Micfalău 

Școala 
Gimnazială "Fejér 
Ákos" Micfalău 

Autorizație 
sanitară 
retrasă 

Școala Gimnazială 
"Fejér Ákos" 
Micfalău 

Grădinița cu 
Program Normal 
"Törpike" 
Micfalău 

Autorizație 
sanitară 
retrasă 

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

 Se vor monta 
filtre de apă. 

Școala Gimnazială 
"Gaál Mózes" 
Baraolt 

Grădinița cu 
Program Normal 
Micloșoara 

Fără 
autorizație 

sanitară 

Școala Gimnazială 
"Gaál Mózes" 
Baraolt 

Școala Primară 
Micloșoara 

Fără 
autorizație 

sanitară 

Lipsă apă potabilă 

S-a amenajat 
toaletă 
interioară, s-a 
forat puț și este 
în curs 
montarea de 
filtre de apă 

Școala Gimnazială 
"Gaál Mózes" 
Baraolt 

Grădinița cu 
Program Normal 
Racoșul de Sus 

Fără 
autorizație 

sanitară 

Școala Gimnazială 
"Gaál Mózes" 
Baraolt 

Școala 
Gimnazială 
Racoșul de Sus 

Fără 
autorizație 

sanitară 

Lipsă apă potabilă 

Se va soluționa 
după 
racordarea 
localității la 
rețeaua 
centralizată a 
orașului 
Baraolt. 

Școala Gimnazială 
"Mihail Sadoveanu" 
Întorsura Buzăului 

Școala Primară 
Floroaia Mică 

Fără 
autorizație 
sanitară 

Nu deține grup 
sanitar interior 

A fost cuprinsă 
într-un proiect 
de reabilitare 
finanțat de 
AFIR în cadrul 



 

proiectului 
GAL 

Școala Gimnazială 
"Mihail Sadoveanu" 
Întorsura Buzăului 

Grădinița cu 
program Normal 
Floroaia Mică  

Fără 
autorizație 
sanitară 

Nu deține grup 
sanitar interior 

A fost cuprinsă 
într-un proiect 
de reabilitare 
finanțat de 
AFIR în cadrul 
proiectului 
GAL 

Școala Gimnazială 
"Mihail Sadoveanu" 
Întorsura Buzăului 

Grădinița cu 
program Normal 
Floroaia Mare 

Fără 
autorizație 
sanitară 

Nu deține grup 
sanitar interior 

A fost cuprinsă 
într-un proiect 
de reabilitare 
finanțat de 
AFIR în cadrul 
proiectului 
GAL 

Școala Gimnazială 
Nr. 1 Zăbala 

Școala 
Gimnazială Nr. 1 
Zăbala 

Fără 
autorizație 
sanitară 

Existenta grupului 
sanitar exterior 
unde funcționează 
ciclul primar 

În curs de 
rezolvare, 
finanțare prin 
HG 363/ 2019 

Școala Gimnazială 
"Romulus Cioflec" 
Araci 

Grădinița cu 
Program Normal 
Ariușd 

Fără 
autorizație 
sanitară 

Clădire veche cu 
grup sanitar exterior 

În curs de 
rezolvare, 
finanțare prin 
HG 363/ 2019 

Școala Gimnazială 
"Romulus Cioflec" 
Araci 

Școala Primară 
Ariușd 

Fără 
autorizație 
sanitară 

Clădire veche cu 
grup sanitar exterior 

În curs de 
rezolvare, 
finanțare prin 
HG 363/ 2019 

Școala Gimnazială 
"Romulus Cioflec" 
Araci 

Școala 
Gimnazială 
Vâlcele 

Fără 
autorizație 
sanitară 

Clădire veche cu 
grup sanitar exterior 
uscat 

Sprijin extern 
(firmă din 
Italia) 

Școala Gimnazială 
"Romulus Cioflec" 
Araci 

Școala Primară 
Hetea 

Fără 
autorizație 
sanitară 

Clădire veche cu 
grup sanitar exterior 

În curs de 
rezolvare, 
finanțare prin 
HG 363/ 2019 

Școala Gimnazială 
„Nicolae Russu” Sita 
Buzăului 

Grădinița cu 
Program Normal 
Crasna 

Fără 
autorizație 
sanitară 

Clădire nouă 
reabilitată, 
nerecepționată 

În curs de 
realizare. 

Școala Gimnazială 
„Nicolae Russu” Sita 
Buzăului 

Grădinița cu 
Program Normal 
nr. 2 Ciumernic 

Fără 
autorizație 
sanitară 

Clădire nouă din 
programul PRET 
nerecepționată 

În curs de 
realizare. 

Școala Gimnazială 
„Nicolae Russu” Sita 
Buzăului 

Grădinița cu 
Program Normal 
nr. 3 Sita 
Buzăului 

Fără 
autorizație 
sanitară 

Clădire nouă din 
programul PRET 
nerecepționată 

În curs de 
realizare. 

Școala Gimnazială 
„Borbáth Károly” 
Vârghiș 

Școala 
Gimnazială 
„Borbáth Károly” 
Vârghiș 

Școala Gimnazială 
„Borbáth Károly” 
Vârghiș 

Grădinița cu 
Program Normal 
Vârghiș Vârghiș 

Autorizație 
sanitară 
retrasă 

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

 Se vor monta 
filtre de apă. 

 



 

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  
• Școala Primară Leț 2 și GPN Leț 2 – funcționează la parterul unui bloc 
• GPN Dobârlău – deeocamdata  funcționează în clădirea cabinetului medical 

(teren public) 
•  

7. SITUAȚIA AUTORIZAȚIILOR ISU 

Nr. clădiri cu destinație învățământ 
Unități de învățământ cu personalitate 

juridică 

Neautorizate Neautorizate 
Autorizate 

1 2 3 

Nu fac 
obiectul 

Total Autorizate 
1 2 3 

Nu fac 
obiectul  

Total 

45 52 0 4 293 394 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  

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unităţii de 
învăţământ 

Există 
cabinet 

medical în 
unitatea de 

învăţământ? 
DA / NU 

Există 
medic în 
cabinet? 
DA/NU 

Dacă DA, 
numele şi 
prenumele 
medicului 

Enumerarea unităţilor 
de înv. care mai 
aparţin de acest 
cabinet medical 

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 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. 
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” 

- 

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 

stomatologie în 
unitatea de 
învăţământ 

DA / NU 

Există 
medic 

stomatolog 
în cabinet? 

 
DA/NU 

Dacă DA, numele şi 
prenumele 
medicului 
stomatolog 

Observaţii 

1. Colegiul Naţional 
„Székely Mikó”  

DA DA 
Dr. Sántha Éva 

Tel. 0267/312793 
2.  Liceul Teologic 

Reformat Sf. Gheorghe 
DA DA 

Dr. Sántha Éva 
Tel. 0267/312793 

3.  Colegiul Naţional 
„Mihai Viteazul” Sf. 
Gheorghe 

DA DA 
Dr. Todor Simion 

Alexandru 
Tel. 0267/314571 

4.  Liceul Teoretic „Mikes 
Kelemen” Sf.Gheorghe 

DA DA 

Dr. Koros Hilda 
Eszter 

Dr. Tel. 
0729/156349 

Nu există 
arondare de 

şcoli la 
cabinete de 

stomatologie 
în Sf. 

Gheorghe. 
În celelalte 

oraşe nu există 
niciun cabinet 

de 



 

5.  Şc. Gim. „Gödri 
Ferenc” Sf.Gheorghe 

DA DA 
Dr. Kozma Zoltán 

0367/407421 
6.  Cabinet de stomatologie 

Întorsura Buzăului 
DA NU - 

stomatologie 
şcolară.   

 

 

9. RECHIZITE ȘCOLARE 

Furnizarea de pachete de rechizite școlare pentru anul școlar 2019-2020, în cadrul 
programului MEN, se va realiza în baza OMECT nr. 4385/ 2012. Licitația a fost câștigată de 
SC C&C PREVENT din Galați – valoare contract: 58875.0 lei + TVA . Vor fi achiziționate 
3205 de pachete de rechizite din necesarul estimat la 4141 de elevi care trebuie să 
primească pachete de rechizite, diferența se află pe stoc. 

 
10. SITUAȚIA MICROBUZELOR ȘCOLARE 

În școlile din județ există 71 de microbuze, dintre care 46 sunt din anii 2006-2010 și 
25 din anii 2011-2016. 35 de șoferi sunt angajați ai școlii și 26 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. 27 de unități de învățământ solicită 
schimbarea microbuzelor, principalele motive fiind uzura avansată sau starea tehnică 
inadecvată. 

 
Anul repartizării și punerii în funcțiune Nr. microbuze 

2006 4 
2007 24 
2008 17 
2010 2 
2011 2 
2012 8 
2014 3 
2015 9 
2016 2 
Total 71 

 
 

Microbuzul este în administrarea: Nr. microbuze 
Primăriei 11 

Școlii 60 
Total 71 

 
Șoferul este angajatul: Nr. microbuze 

Fără șofer 10 
Primăriei 26 

Școlii 35 
Total 71 

 
Șoferul din cadrul școlii este angajat cu (nr. 

norme) 
Nr. microbuze 

1 normă 29 
1/2 normă 6 
Total norme scoli 32 



 

 Neutilizate: 10 microbuze 
-26 unități de învățământ care solicită schimbarea microbuzelor: 

Unitatea Se solicită  schimbarea microbuzului/ motivul 
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 
Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Barcani DA / vechime 
Școala Gimnazială "Avram Iancu" Covasna DA/ grad de uzură ridicat 
Școala Gimnazială "Bálint Gábor" Cătălina DA / vechime 
Școala Gimnazială "Bartha Károly" Boroșneu Mare DA/ stare deteriorată 
Școala Gimnazială "Bem József" Lemnia DA / vechime 
Școala Gimnazială "Benkő József" Brăduț DA/ grad de uzură ridicat 
Școala Gimnazială "Comenius" Brețcu DA/ grad de uzură ridicat, necesita reparatii dese 
Școala Gimnazială "Czetz János" Ghidfalău DA / vechime 
Școala Gimnazială "Gaál Mózes" Baraolt DA/ stare tehnică inadecvată  

Școala Gimnazială "Gábor Áron" Chichiș 
Da/ vechime mai mare de 10 ani cu mulți km 
parcurși 

Școala Gimnazială "Henter Károly" Bodoc 
DA/ stare tehnică necorespunzătoare, necesită 
reparații frecvente 

Școala Gimnazială "Kelemen Didák" Mereni DA / vechime 
Școala Gimnazială "Kicsi Antal" Turia DA/ grad de uzură ridicat 
Școala Gimnazială "Konsza Samu" Bățanii Mari DA/ stare tehnică inadecvată 
Școala Gimnazială "Kun Kocsárd" Ojdula DA/ vechi  

Școala Gimnazială "László Lukács" Ilieni 
DA/ grad de uzură ridicat, necesită multe 
reparații 

Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Întorsura 
Buzăului 

Rugină/ uzură, deterioare tehnică/ perioadă de 
amortizare depășită 

Școala Gimnazială "Nagy Mózes" Estelnic  
Școala Gimnazială "Tatrangi Sándor" Ozun  
Școala Gimnazială "Tőkés József" Malnaș DA/ grad de uzură ridicat 
Școala Gimnazială "Trefán Leonárd" Poian DA/ grad de uzură ridicat 
Școala Gimnazială "Végh Antal" Cernat DA/ grad de uzură ridicat 
  
  
 

11.  Aprovizionarea cu combustibil solid 

   Unitățile de învățământ sunt aprovizionate 100% cu combustibil solid pentru perioada de 

iarnă. 
 

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 2019-

2020.  

 

 



 

Punctul 2    

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA 

 
Raport privind activitatea desfășurată de Direcția de Sănătate Publică în 

semestrul I al anului 2019 

 
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 97 medici de familie titulari din care 54 

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 
98 medici stomatologi din care 71 activează în mediu urban, iar 27 în mediu rural. 

Cabinetele de tehnică dentară care vin în sprijinul lor sunt în număr de 42 din care în mediul 
urban 37, iar in mediul rural 5. 

Farmacii 
Asigurarea medicamentelor necesare pentru tratarea bolnavilor se asigură prin 61 de 

farmacii, din care 37 în mediul urban şi 24 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 4 
(patru) 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. În cursul anului 
SAJ a fost dotat cu 6 ambulante noi. Acum fiecare substaţie are şi o ambulanţă 4x4. Spre 
sfârşitul anului urmează să mai primească încă 5 maşini.    

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Covasna în perioada 01 ianuarie 2019 – 30 iunie 
2019 a avut un număr de 10.770 de solicitări, la care a şi intervenit cu echipajele serviciului, 
iar apelurile false au fost în număr de 137. 

În primele şase luni ale anului 2019 echipajele medicale de urgenţă au acordat 
asistenţă medicală de urgenţă în prespital şi transport sanitar pentru 8.795 adulţi şi 1.419 
copii. 

Timpul mediu de răspuns este de 7.05 în urban şi 19.50 în rural, valori bune.  
Personal medical  insuficient: medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri. 
Măsuri: verificarea purtării echipamentului numai în timpul serviciului, lucrul cu 

tabletele si noul sistem informatic.  
 
 
Programul Naţional de Imunizare 
 
OBIECTIVUL GENERAL este: Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor 

boli care pot fi prevenite prin vaccinare. 
 
Subprogramul de vaccinări obligatorii  
Activitati derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere si control al bolilor 

transmisibile din directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti (DSP): 
Am asigurat  preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului 

central; UNIFARM București în condiții de transport corespunzătoare. 
 Distribuirea vaccinului in teritoriu a fost asigurat în toate cele 7  microcampanii lunare 

de vaccinare. 
A fost supervizat realizarea catagrafiilor.  Serviciul SCBT are o bază de date cu fiecare 

CMF privind nou3 născuţii pe luni şi pe fiecare medic vaccinator, acest lucru ne uşurează 
munca în estimarea necesarului de vaccin, dar şi a realizării catagrafiilor. 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. 

 S-a centralizeazat la nivel judeţean necesarul de vaccinuri pe vârste şi pe tip de 
vaccin şi a    fost    transmis la INSP – CNSCBT; în formatul cerut. 



 

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 st med pr, prin email pot fi 
transmise inscrierile greşite spre a fi corectate. 

Au fost verificate condiţiile de păstrare a vaccinurilor, modul de administrare a 
acestora în condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, 
înregistrarea şi raportarea vaccinărilor; 

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.  
Continuă activitatea de mobilizare la vaccin prin mediatorii sanitari și asistenți 

comunitari, identificarea celor neinscriși la medicul de familie .( lipsa  certificatului de 
naștere etc..) In fiecare luna  sunt vizitați familiile care sunt plecați pe termen limitat în 
străinătate și  sunt chemați imediat la întoarcere pentru recuperare.  

Conform adresei  MS-DGAMSP am procedat la recatagrafierea celor nevaccinati RRO 
până la 18 ani din 5 comunități cu acoperire vaccinală mai slabă. Datele au fost înaintate la 
MS pentru acțiunea  “door to door”. 

Continuă acțiunea de vaccinare suplimentară cu RRO la 9 luni, DSP a asigurat vaccinul 
necesar pentru această cohortă de copii, lunar acoperirea vaccinală  este intre 80-82 %. 

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 . Acoperire vaccinală mai slabă găsim la 
cabinete medicale cu mulți copii rromi cum ar fi localitățiile Araci-Vâlcele, Zăbala, Hăghig, 
Valea Crișului, zona Orko Sft Gheorghe, Intorsura Buzăului - zona Aviatorului. 

Mediatorii sanitari din județ  au fost chemați începând din  luna ianuarie  la instructaje 
pentru o  mobilizare  mai eficientă , care sunt punctele din aceste comunitati unde sunt 
probleme. 

 Am organizat șase instructaje cu tema : 
în ianuarie  – Prevenirea gripei prin vaccinare 
 în februarie – Respectarea măsurilor de igienă pentru prevenirea hepatitei A, 

mobilizarea restantierilor la vaccinări conform PNI . Catagrafierea copiilor neînscriși pentru 
acțiunea “door to door”. 

 în martie -  Mobilizare la vaccinare pentru cei care au revenit din străinătate, 
importanța vaccinării RRO, pregatirea catagrafiilor  pentru acțiuni de recuperare în centrele 
de rromi  

 în aprilie   – Prevenirea bolilor transmisibile prin vaccinare (convingerea parinților în 
privința administrarii simultane a două vaccinuri deodată). 

  În  mai – Respectarea măsurilor de igienă pentru prevenirea BDA, mobilizarea 
restantierilor la vaccinări conform PNI . 

  In luna iunie -  Mobilizare la vaccinare pentru cei care au revenit din străinătate, 
identificarea celor neinscris pe lista medicilor de familie importanța   pentru acțiuni de 
recuperare în centrele de rromi. 



 

 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 anul 2019  nu am avut raportate cazuri RAPI. 

O activitate importantă este verificarea şi validarea înregistrării corecte şi completa a 
vaccinărilor în RENV; 

 
Activitati desfasurate: 
  Cei care au lucrat în RENV au avut tot sprijinul nostru în întroducerea corectă a 

copiilor (explicarea metodelor de “căutare copil”). 89 medici de familie vaccinatori din totalul 
de 89 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, pentru ca cel 
nefolosit să fie şters de responsabilul 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 confruntată şi 
verificată. Pentru personalul  sanitar nou angajat s-au ținut cursuri de inițiere privind 
folosirea RENV. 

 In luna mai  in urma adresei nr.7670 din 27.05.2019, am comunicat  datele pentru 
acces în RENV ale persoanelor  care să întroducă date de vaccinare  pentru copii spitalizați 
și abandonați în spitale/sectii de pediatrie, conform Ord MS 377/2017 la punctul 1.1. – 1. In 
urma acestui demers putem avea o schemă de vaccinare optimă pentru acești copii 
abandonați până ajung la listele medicilor de familie. DSP asigură vaccinul necesar. 

 Acţiunile de estimare a acoperirii vaccinale, conform metodologiei unice; 
Activitati desfasurate: am organizat verificarea cabinetelor medicale vaccinatoare din 

judeţ atât în teren cât și în RENV. Am verificat copii in vârstă de 18 luni și cohortele de copii 
născuți în 2004,2013, conform metodologiei primite de la CNSCBT București.  
 

Rezultatele  activitatii de estimare a acoperirii vacc la varsta de 18 luni desfasurate 
in luna febr 2019 nascuti in luna iulie 2017 
                        

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 
7
5 0 100 0 0 0 

10
7 0 100 

Vaccin hepatitic(Hep B) 73 2 0 0 0 97,33  
7
1 6 4 0 97,19 

Vaccin DTPa 0 73 2 0 0 97,33 0 
9
4 

1
0 0 3 87,85 

Vaccin Hib 0 73 2 0 0 97,33 0 
9
4 

1
0  3 87,85 

Vaccin poliomielitic(VPI) 0 73 2 0 0 97,33 0 
9
4 

1
0 0 3 87,85 

Vaccin RRO 0 0 0 
7
3 2 97,33 0 0 0 98 9 91,58 

Nr total copii investigati pentru 
antecedente vaccinale Urban =75 Rural = 107 
 
 
 
 
 



 

Evaluarea motivelor nevaccinarii corespunzatoare varstei(2) 
Motivele nevaccinarii             

Contraindicatie medicala Tip contraindicatie 

Nr 
nevaccina
ti 

Tip 
contraindic
atie 

Nr.nevac
cinati 

  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 
nevaccina
ti 

Tip refuz 
vaccin 

Nr 
nevaccin
ati 

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) 1 4 
Pl in strainatate (S) 1 4 
Nr total copii nevaccinati 
corespunzator varstei Urban = 2 Rural= 13 
 
Rezultatele activitatii de estimare a acoperirii vacc la  copii de 5 ani și 14 ani 
desfasurate in luna febr.2019 
             

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 2013 969 65 10 92,81 977 115 17 88,09 
Vaccin dT - cohorta de nascuti 
in 2004 0 738 295 71,44 0 723 337 68,2 
Nr total investigati pentru 
antecedentele vaccinale (n.2013) Urban= 1044 Rural= 1109 
Nr total investigati pentru 
antecedentele vaccinale (n.2004) Urban= 1033 Rural= 1060 
 
Evaluarea motivelor nevaccinarii corespunzatoar varstei(2)     

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

Contraindicatie medicala © 

Tip 
contraindicat
ie 

Nr.nevaccina
ti 

Tip  
contraindicati
e 

Nr 
nevaccinati 

Temporara 26 Temporara 46 Daca da mentionati 
nr.nevaccinati cu C temporare, 
respectiv definitive Definitiva 2 Definitiva 0 
Precizati ce C definitive si 
nr.nevaccinati pe tip C     Lupus eritematos 



 

Refuz parinte/apartinator 
Tip refuz 
vaccin 

Nr.nevaccina
ti 

Tip refuz 
vaccin 

Nr.nevaccin
ati 

general 0 general 0 
RRO 10 RRO 17 

Daca da, refuz general(la toate 
vaccinurile) sau refuz la un 
anumit tip de vaccin dT 21 dT 39 
Neprezentare (N) 129 151 
Nascut in starinatate (S) 26 8 
Omisiune (O) 0 9 

Lipsa vaccin (L) Tip vaccin 
Nr 
nevaccinati Tip vaccin 

Nr.nevaccin
ati 

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 = 370 Rural = 469 

 
Datele mai sus au fost centralizate și  raportate către CRSP Cluj şi CNSCBT Bucureşti, 

unde s-a procedat la analizarea lor privind situația acoperirii vaccinale pe plan național. Din 
păcate se observă  un refuz mai mare din partea părinților  la vârstele vaccinale de 5 și 14 
ani  (27 la 5 ani și 60 la vârsta de 14 ani), dar este inbucurător faptul că acești copii au 
vaccinările de bază corect efectuate. 

Recuperarea restanțierilor continuă, iar rezultatele vor fi raportate în septembrie 2019, 
cu ocazia estimării acoperirii vaccinale din septembrie 2019, la vărstele 12 și 24 luni. 

Am asigurat mentenanţa şi metrologizarea spaţiilor frigorifice de păstrare a 
vaccinurilor la nivel judeţean. Sunt făcute contracte fără valoare, prestatorul de servicii vine 
numai la solicitare. Contract nr. 2877 din 16.iunie.2018, SC Fersan SRL. Nu am avut 
probleme majore cu funcționarea camerei frigorifice, astfel am putut asigura lanțul de frig 
corespunzător. 

Activitate privind încheierea de contracte cu medicii de familie pentru administrarea 
vaccinurilor conform calendarului de vaccinare şi asigurarea decontării acestor servicii 
medicale la un tarif de 27 lei / serviciu de vaccinare și 13/ serviciu vaccinare simultană, pe 
baza raportului generat de RENV; se face lunar la cererea medicului de familie, serviciul 
nostru dupa verificarea inregistrărilor în RENV, verifică decontul lunar (sunt trecute 
vaccinările validate lunar ) tocmai pentru a putea fi corect factura acest serviciu medical. 

S-au făcut acte aditionale la contractele din anul trecut cu menţiunea termenului de 
contract.  

Activitate privind consumul de vaccin în județ conform PNV 
Primele 5 zile calendaristice ale lunii sunt la dispoziţia mediciilor de familie pentru a 

raporta consumul de vaccin pentru luna precedentă. Astfel după data scadentă centralizăm 
toate rapoartele şi le verificăm. Stocul de vaccin este centralizat şi la nivel de unitate 
sanitara primară şi la nivel de depozit DSP Judeţean pe loturi şi termene de expirare, după 
care sunt trecute în machetele trimise de INSP. Unde se observă o cantitate mai mare de 
vaccin nefolosit se face redistribuire la nivel județean (CMF-uri care în urma catagrafiei au 
un lot mai numeros de copii, dar care nu se prezintă la vaccinări în timp util), tocmai pentru 
a impiedica distrugerea dozelor prin expirare. 

 
2. 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.  



 

           Necesarul de vaccin HPV a fost centralizat la nivel judeţean şi înaintat către 
MS. Deasemenea am efectuat reevaluarea cererilor făcute în 2017,2018 , datele au fost 
trimise la MS. 

A fost finalizată campania de vaccinare antigripală, in anul acesta au fost vaccinați 772 
persoane. Am estimat și am efectuat centralizarea catagrafiilor trimise din teritoriu pentru 
sezonul 2019/2020 la grupele de risc  cerute de MS. Astfel județul nostru are un număr de 
8615  persoane catagrafiate. 

Probleme întâmpinăm cu vaccinul antitetanic, care lipsește anul acesta, asfel am 
renunțat la revaccinarea gravidelor. Medicii de familie au fost informați să trimită la spitale, 
UPU, camere de gardă pe cei cu plăgi potențial tetanigene. 
 

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:  

In semestrul  I. au fost verificate şi validate 37 fişe unice de boli transmisibile, 37  
cazuri au fost investigate etiologic, conform definiţiei de caz. Astfel am investigat: 

• 11 cazuri HVA 
• 1 caz B.Lyme 
• 1 caz Trichinela 
• 1 caz sifilis 
• 1 caz Legionella infirmat 
• 6 cazuri  salmonelloză 
• 1 caz WN - infirmat 
• 1 caz Yersenioză 
• 2 cazuri Shigeloză  
• 2 cazuri  Citomegalie acută/ din care 1 caz infirmat 
• 1 caz rujeolă 
• 7 caz scarlatină 
• 1 caz meningita bacilara TBC – infirmat 
• 1 caz Leptospiroza infirmat 
 
Anul acesta putem remarca  o scădere semnificativă a cazurilor de  hepatită virală 

acuta A. 
Au mai fost raportate numeric: 1446 cazuri BDA,  52 cazuri giardiază, 27  cazuri 

erizipel, 24 cazuri scabie, 255 varicelă, 8 cazuri de E.coli, 46 cazuri ang streptococice,2 
Rotavirusuri. Față de anul trecut (aceași perioadă) nu se vede creșteri semnificative. 

Supravegherea virozelor respiratorii : au fost codificate 42927 cazuri noi de IACRS, 
569 cazuri de pneumonii virale, 9059 cazuri de IACRI. Totodată am investigat 44 cazuri de 
gripă, au fost supraveghetate toate cazurile, menționăm că din aceste cazuri confirmate nu 
a fost vaccinat nici un bolnav.  

Conform recomandărilor privind supravegherea gripei și a virozelor respiratorii în luna 
ianuarie/februerie am suspendat activitatea în două unități preșcolare din cauza 
absenteismului ridicat și anume ; Grădinița cu Program Prelungit Napsugar – Sft.Gheorghe 
și Grădinița cu Program Normal din localitatea Căpeni. 



 

Cu toate că am avut un număr normal de cazuri scarlatină, (7 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 131 probe cu 19 
cazuri de purtători sănătoși, un procent de pozitivitate de 14,00 %. 

 Cele 7 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 acestora. Programarea se face câteodată și la 60 de 
zile,de la data indicată. 

Supravegherea BDA şi holeră: începând cu 1 iunie 2019  am organizat raportarea 
datelor conform metodologiei, au fost trimise la tipizare si confirmare un număr de 8 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: 

Nu au fost situații de urgență. 
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 gripei prin vaccinare. 
In luna februarie - Respectarea măsurilor de igienă pentru prevenirea hepatitei A, 

mobilizarea restantierilor la vaccinări conform PNI . 
In luna martie -  Mobilizare la vaccinare pentru cei care au revenit din străinătate, 

importanța vaccinării RRO, pregatirea catagrafiilor  pentru acțiuni de recuperare în centrele 
de rromi. 

În luna  aprilie  – Prevenirea bolilor transmisibile prin vaccinare (convingerea parinților 
în privința administrarii simultane a două vaccinuri deodată),   

In luna mai - Respectarea măsurilor de igienă pentru prevenirea BDA și a hepatitei A, 
mobilizarea restantierilor la vaccinări conform PNI . 

In luna iunie -  Mobilizare la vaccinare pentru cei care au revenit din străinătate, 
identificarea celor neinscris pe lista medicilor de familie importanța   pentru acțiuni de 
recuperare în centrele de rromi.importanța vaccinării RRO, pregatirea catagrafiilor  pentru 
acțiuni de recuperare în centrele de rromi. 



 

 
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 10 litri, mănuşi de unică folosinţă 
300 buc,   șervețele antibateriene de unică folosință , 5 cutii tablete clor. Dintre 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 – 1 caz HVA cu DSP Mureș 
Luna februarie – 1 caz HVA DSP Brașov 
Luna martie – 1 caz HAV cu DSP Brașov  
Luna aprilie – 1 caz  eningoeccefalită acută TBC DSP Mureș , 2 cazuri  scarlatină DSP 

Brașov 
Luna mai  – 1 caz leptospiroză  DSP Brasov 
Luna iunie  – 1 caz si contacți rujeolă, 2 cazuri de salmonella 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.  Am participat la  alerta TB prin 
identificarea contacților și mobilizarea lor pentru evaluare clinică și tratament la 2 cazuri 
TBC veniți din Germania și Ungaria. 

 
 Supraveghere şi control al 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. Au fost testate 
101 gravide cu teste Elisa , gratiut în cadrul programului. 

Totodată au fost testate grupele populaţionale la risc de a transmite infecţia. Testele 
au fost asigurate în permanenţă. 

Am depistat 1 cazuri nou, pacientul a fost consiliat post-testare, stadializat 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. Am asigurat tratamentul ARV pentru 15 
persoane infectate, monitorizate permanent. 



 

Am participat la programe de consiliere a acestora pentru a le asigura un 
comportament sigur al persoanelor care trăiesc cu HIV-SIDA: 

Prin medicii de familie şi ginecologi toate gravidele au fost consiliate pretestare. 
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. 
Au fost folosite 514 teste rapide, achiziționate centralizat în cadrul programului și 

putem asigura continuitate până la sfârșitul anului. 
 
Supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale 
În  anul 2019 au fost raportate un număr de 80 infecţii nosocomiale . 
Pentru aceste 80 infecţii au fost întocmite corect 80 fişe de IN şi validate de Serviciul 

SCBT. Cazurile au fost prelucrate astfel :  viroze respiratorii 6 cazuri, afecțiuni digestive 60 
cazuri, infecția plăgii 1 caz, septicemie din hemocultură 4 cazuri, infectie tegumetară 3 caz, 
infecție urinară 5 cazuri, alte infecții 1 caz. 

Raportarea se imparte astfel :  
77 cazuri Spitalul Judetean de Urgență Dr Fogolayn Sft.Gheorghe : neurologie 6,ATI 7, 

ortopedie 4, pneumologie 1, interne 12, chirurgie 8, cardiologie 9 , pediatrie 2,ginecologie 
1, boli infectioase 14, nefrologie 12, hematologie 1.    

1 caz Spital Orășenesc Baraolt 1 caz pediatrie 
2 cazuri Spitalul Municipal Tg.secuiesc secția pediatrie. 
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 2019 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 2019 au fost raportate  5 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:  
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 2019 semestrul I  au fost autorizate un număr de 34  unităţi sanitare, s-au 

acordat : 1 asistenţă de specialitate, 2 certificarea conformității ,  3 notificări , 3 vize anuale. 



 

Programul Naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de muncă şi 
viaţă 

 
Domeniul privind  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); 116 
Evaluarea calităţii apei de îmbăiere (inclusiv determinări de laborator); 11 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 61; 
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: 38 cazuri, 7 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 – 24 
fântâni, 22 izvoare analizate – 92 probe de apă; 

Supravegherea produselor cosmetice în relație cu sănătatea umană – 11 probe; 
Supravegherea produselor cosmetice în relație cu sănătatea umană- 5 probe 
Supravegherea calității apei potabile din surse proprii -7 probe 
Supravegherea calității apei de îmbăiere , ștrand, piscine 28 - probe 

 
2. 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; 
Rolul alimentului în izbucnirile de toxinfecţii alimentare din România – în semestrul I a  

anului 2019  nu  s-au înregistrat cazuri de toxiinfecţie alimentară; 
 
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; 72 

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- 7, Autorizații Sanitare de Funcționare 
15, Asistență de specialitate în Sănătate Publică 50 

Participare la sedinţele CAT la  APM şi Consiliul Judeţean -Documentaţii PUD, PUZ, 
PAC; Acord de mediu, respectiv autorizaţie sau aviz de mediu; 29 

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 (320 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; 
Alte sarcini primite de la conducerea instituţiei; 
Diverse adrese către instituții 147 
 
 
IGIENA COLECTIVITĂŢILOR DE COPII/TINERET 
 
SINTEZA NAŢIONALĂ PN V 
DE SUPRAVEGHERE A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIE 
 
Supravegherea starii de sanatate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin 

efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe 
 
 nr. medici scolari (MS) implicati: 5 MS, 10 Asist. MS; nr. medici de familie 

(MF)implicati: 49; nr. copii examinati MS: 34468;  
 
 
Alte activităţi desfăşurate în cadrul Igienei Colectivităţilor de copii/tineret 
Acordare la cerere ASF şi negaţii pentru proiecte pentru unităţile de învăţământ din 

judeţul Covasna: 4 
Centralizarea rezultatelor examenelor medicale efectuate – triaj epidemiologic, cu 

ocazia începerii anului şcolar şi după revenirea din vacanţa de iarnă şi primăvară a elevilor; 
Alte acţiuni destinate rezolvării priorităţilor locale; 
Controale în unități de învățământ pe raza județului Covasna  

 
MEDICINA MUNCII ŞI IGIENA RADIAŢIILOR 
Centralizarea şi analiza situaţiei angajaţilor expuşi la noxe - Determinări: 

aeromicrofloră, sonometrii ; 194 
Implementarea programelor privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor 

asociate factorilor de risc ocupaţionali: 28;  
Participarea la încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale 24   
Participarea la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în 

plan judeţean a aquis-ului comunitar în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă: 5 ;  
Evaluarea factorilor de risc ocupaţionali - Controale, buletine de expertiză, procese 

verbale 35 ;  
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 radioactivităţii apei şi alimentului 
S-au recoltat probe de apă minerală și plată care au fost  transportate la   DSP 

Harghita  în    vederea efectuării  analizelor radiochimice. 



 

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 
 -  în primele două trimestre ale anului 2019 au beneficiat de lapte praf 357 de copii/ 

CNP, iar costul mediu realizat pe fiecare indicator fizic a fost de 204,24 lei. 
-   DSP Covasna la inceputul anului 2019 a avut un stoc de 5.428 kg. lapte praf  
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 
54 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  și Spitalul Municipal Târgu 
Secuiesc. 

 În acest trimestrul I și II la Spitalul județean ”DR. FOGOLYAN KRISTOF” Sf. Gheorghe 
stocul a fost 0.  

Cost/beneficiar/an este:  33,45 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 primele două trimestre  s-au născut 829 copii, screeningul efectuându-se la 809 

copii, diferența este de  20 copii  din care: -   19  copii  au fost transferați în alte centre; 
1 copil a decedat. 
 
În urma analizei spoturilor de sânge în  trimestrul I  au fost depistate două cazuri cu 

valori modoficate la PKU (un copil a decedat, iar în urma retestărilor la celălalt copil a reieșit 
Valoare normală). În trimestrul II nu au fost depistate cazuri cu valori modoficate la PKU și 
HTC.   

 
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 acest an s-au distribuit un număr total de 2.236 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: 

               ⧠  Carnete  -       0  buc 

               ⧠  Fișe         -   440  buc 

Stocul existent la SDP este de: ⧠  Carnete -          0  buc 

                                                    ⧠  Fișe        -   2.374  buc 

 Cost/beneficiar este: 0,3 lei 
 
Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 
Au primit vaccin antiD 32 femei Rh negative eligibile, din care: 
 11 bucăți au fost administrate în spitalul județean Sf. Gheorghe; 
 19 bucăți au fost administrate în spitalul Mun. Tg. Secuiesc; 
  2 bucăți au fost administrate în spitalul Orățenesc Baraolt. 
  Cost/beneficiar este: 173,61 lei 

 
VII. Programul Național  De Tratament în Străinătate. (PN. VII) 
 
În primele 6 luni ale anului 2019 bugetul alocat și finanțarea primită este de 41.000 

lei. Din această sumă mai avem 18000 lei destinate celor trei paciente cu transplant 
pulmonar pentru continuarea tratamentului post-operator la Clinica AKH Viena. 

  
 
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 anului: 
 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 in mediul rural, 
insotite de recoltari de probe de apa potabila. 

-Actiuni de inspectie in cazul sesizarilor privind neconformarea calitatii apei potabile 
distribuite populatiei de catre operatorii economici. 

-Acţiune de inspectie privind conformitatea apelor de îmbaiere ( zone amenajate, 
neamenajate, stranduri si piscine ) în sezonul de vară, insotite de recoltari de probe. 

 
Cosmetice 
-Acţiuni tematice de control privind verificarea respectarii legislatiei in vigoare de catre 

produsele cosmetice  
-Actiuni de inspectie in domeniul produselor cosmetice in cadrul notificarilor RAPEX. 



 

-Actiuni tematice de control privind respectarea legislatiei in domeniu, in cabinete de 
infrumusetare, tatuaj si piercing 

 
Turism 
-Acţiuni tematice de control in unitǎţile de turism cu verificarea normelor igienico-

sanitare de functionare ,a conformitatii produselor biocide si a legislatiei privind 
supravegherea sanatatii lucratorilor . 

 
Învăţământ 
- Acţiune tematica de control in crese si unitati de invatamant special 
-Acţiuni tematice de control in unitǎţile de invǎţǎmânt prescolar, scolar, liceal si 

universitar ca si in cabinetele medicale scolare,  
-Acţiuni de inspectie pentru verificarea unitatilor care comercializau produse 

alimentare si bauturi in incinta unitatilor de invatamant  
- Acţiune tematica de control in unitati de catering care asigura alimentatia copiilor 

prescolari si scolari 
 
Aliment 
-Acţiuni tematice de control în unităţi de comercializare a apei minerale si in unitati de 

imbuteliere apa minerala, cu recoltare de probe din sursele de AMN cat si din produsele 
finite 

-Acţiune de control în unităţile cu risc. 
-Acţiuni tematice de control în unităţi de alimentaţie publică şi colectivă şi de catering. 
-Acţiuni tematice de control privind suplimentele alimentare, alimente cu destinatie 

nutritionala speciala si produsele cu adaos de vitamine si minerale insotite de recoltari de 
probe 

-Acţiune de control privind materialele in contact cu alimentul,in unitatile de 
comercializare a acestor produse, in unitatile de productie a acestor materiale dar si in 
unitati de productie care utilizeaza aceste produse ca ambalaje, cu recoltari de probe 

-Acţiune de control pentru verificarea aditivilor alimentari, cu recoltari de probe 
-Acţiuni tematice de control in cadrul notificarilor SRAAF 
-Actiuni tematice de control privind conformitatea produselor de panificatie, patiserie, 

morarit cat si a mijloacelor de transport, cu recoltari de probe 
 
Mediu de viaţă 
-Acţiuni de control la sesizările cetăţenilor. Respectarea Ordinului nr. 119 din 2014 

pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al 
populaţiei. 

 
Biocide 
-Acţiune tematica de control privind verificarea produselor biocide în unităţi de 

productie, unitati de comercializare şi la utilizatori insotite de recoltare de proba. 
 
Unități sanitare 
-Acțiuni tematice de control confrorm Planului de acțiuni al ISS-MS pentru anul 2019: 

verificarea normelor igienic-sanitare în spitale, cabinete medicale și somatologice, unități de 
transfuzie și transplant, secții de psihiatrie, control încrucișat în spitale. 

 
Alerte rapide  
-Acţiuni de control în cazul alertelor tip SRAAF: suplimente nutritive, aditivi alimentari, 

şi altele. 
-Acţiuni de control în cazul alertelor tip RAPEX. 



 

 
2. Numărul de controale şi sancţiuni realizate in anul 2019 SEM.I. pe tipuri de 

obiective, din domeniile mai sus mentionate : 
 

Nr. 
crt. 

DOMENIUL / tip    
Date 
raportate pe 
sem.I 2019 

1. Apă    
 Numar total controale, din care:   36 
 a) instalatii centrale   18 
 - producatori   18  
 - distribuitori   0 
 - utilizatori, din care:   0 
   - industria alimentara 0 
   - colectivitati 0 
   - altii 0 
 b) instalatii locale (fantani publice)   6 
 Numar probe recoltate: - total 16 
   - corespunzatoare 13 

   
- necorespunzatoare fizico-
chimic* 3 

   
- necorespunzatoare 
bacteriologic* 3 

 Recontroale - numar total 3 
 Avertismente - numar total            2 
 Amenzi - numar total 1 
 Valoare amenzi   4000 
2. Turism    

 
a) Numar total unitati de turism 
controlate, din care:   27 

   - unitati de cazare hoteliera 9 
   - pensiuni turistice 18 
   - camping-uri 0 

 
b) numar controale ale zonelor naturale 
de imbaiere    5 

 c) numar piscine si stranduri controlate              3 

   
- nr. total probe recoltate, din 
care: 3 

   corespunzatoare 3 
   necorespunzatoare* 0 
 Recontroale - numar total 0 
 Avertismente - numar total 0 
 Amenzi - numar total 0 
  Valoare amenzi              0 
  Suspendari activitate   0 
3. Mediul de viata a populatiei    
 Numar total controale, din care:   106 
 a) zone de locuit    23 
 b) unitatile de mica industrie   0 
 c) unitati comerciale   83 
 d) unitati de prestari servicii   0 
   - spalatorii auto 0 
   - spalatorii pentru lenjerie, haine 0 



 

 e) institutii social-culturale   0 

 
f) unitati care comercializeaza haine 
second-hand   0 

 Avertismente   0 
 Recontroale - numar total 0 
  Amenzi  valoare  2500 
4. Proiecte POP si PNDR    
 Numar total controale  0 

 Avertismente   0 
 Amenzi valoare 0 
 Retragere ASF  0 
 Suspendare activitate   0 
 Decizie de inchidere   0 
      
5. Mediu de munca     
 Controale - numar total 0 
      
6. Cosmetice    

 
a) Numar total controale in unitati, din 
care:   23 

   - distribuitori 0 
   - unitati de desfacere 23 

   

- unitati de frizerie, coafura, 
manechiura, pedichiura, 
cosmetica 0 

   - unitati de piercing si tatuaj 0 
     
 Amenzi - numar total/valoare 0 

 b) Controale pe produse cosmetice - numar total  57 
 c) Suspendare activitate - numar unitati 0 
7. Biocide    
 a) Numar total controale , din care:   205 
   - la producatori             2 
   - la distribuitori 1 
   - la importatori 0 
   - in unitati DDD 0 

   

- la utilizatori ( unitati sanitare, 
unitati de invatamant, unitati de 
turism, cabinete infrumusetare, 
etc.) 202 

 
b) Numar controale pe tip de produs 
biocid   118 

 Recontroale - numar total 0 
      
8. Invatamant    

 
Numar total controale pe unitati, din 
care:   32 

   
- unitati pentru anteprescolari si 
prescolari  9 

   
- unitati de invatamant primar si 
gimnazial 22 

   - unitati de invatamant liceal 1 



 

   - unit de invatamant postliceal 0 
   - unitati de invatamant superior            0 
   - bloc alimentar propriu unitatii 9 
   - tabere de odihna            0 
   - unitati de catering            2 
 Nr.controale pe produs si meniu  2 
 Amenzi Numar/valoare 0 
9. Alimente    
   Producători şi ambalatori 9 
   Producători primari 0 
   Distribuitori şi transportatori 12 
   Retaileri 99 
   Servicii 34 
 Amenzi Numar / valoare            0 
10. Alerte rapide     
 Numar alerte, din care:   7 
 a) Numar total SRAAF, din care:   6 
   - aditivi alim 0 
   - suplimente nutritive 5 
   - ADNS 1 
 b) non aliment (RAPEX), din care :   1 
   - cosmetice  0 

 c) alte alerte  
0 
 

11. Sancţiuni    
   avertismente 7 
   amenzi 6 
      
12. Numar sesizari rezolvate   19 
      
13. Actiuni de indrumare si consultanta - numar actiuni 297 
14. Unități sanitare -număr acțiuni         155 
15. Sancțiuni -avertismente          1 
16.  -amenzi          0 

Compartimentul financiar-contabil are ca opbirctive principale următoarele: 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii financiar-contabile, efectuarea la zi a 

înregistrărilor contabile aferente activităţii instituţiei ; 
operarea plăţilor, cu încadrearea strictă în bugetul alocat, către furnizorii de bunuri şi 

servicii, precum şi a sumelor transferate către unităţile sanitare din subordinea autorităților 
locale cu care instituția are încheiate contracte pentru acțiuni și programe de sănătate,  
precum şi către unitățile administrativ teritoriale de pe raza județului; 

respectarea cu stricteţe a disciplinei financiare prin: 
- urmărirea permanentă a încadrării cheltuielilor în limitele bugetului aprobat; 
- monitorizarea lunară a unor cheltuieli-cheltuieli de personal și cheltuieli de capital- la 

solicitarea Ministerului Sănătății; 
- exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor prevăzute de 

dispoziţiile legale; 
întocmirea şi transmiterea la termenele stabilite a situaţiilor financiare lunare şi 

trimestriale, precum şi a altor situaţii solicitate către Ministerul Sănătăţii; 
aplicarea prevederilor legale cu privire la modificarea și completarea normelor 

metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;  
 



 

Realizări: 
Încadrarea plăţilor în limitele bugetului aprobat de către Ministerul Sănătăţii; 
Asigurarea transferului în timp real a sumelor cu destinaţie precisă alocat de Ministerul 

Sănătăţii, în vederea derulării programelor de sănătate şi a acţiunilor de sănătate, către 
unităţile beneficiare ale acestor sume; 

Răspuns promt şi la termenele stabilite cu privire la transmiterea datelor şi situaţiilor 
solicitate către Ministerul Sănătăţii; 

Asigurarea unei colaborări eficiente cu instituţiile sanitare de pe raza județului; 
 
Pentru desfășurarea în condiții cât mai optime a activității, pe parcursul  acestei 

perioade a anului 2019, Direcţia de Sănătate Publică Covasna a beneficiat de următoarele 
surse de finanţare: 

bugetul de stat; 
venituri proprii ale  activităţilor finanţate integral din venituri; 
Analiza execuţiei cheltuielilor bugetului de stat 

-lei- 
Cheltuieli de la bugetul de stat 
la nivelul DSP Covasna    

Total credite alocate 
în 2019 

Total plăţi 
efectuate în 2019 

Grad de 
utilizare (%) 

- cheltuieli de personal  2.085.000 2.057.328,01 98,67 
- cheltuieli pentru bunuri si 
servicii  

10.090.549 10.043.462,82 
99,53 

- transferuri  261.000 260.316 99,73 
Total 12.436.549 12.361.107,83 99,39 
-titlu 85 (sume recuperate din 
anii precedenți -2018) * 

 -9.129,09 
 

 
(*) suma de -9.129,09 lei se compune din următoarele: 
 -105,81 lei c/v. Apă potabilă achitată în anul precedent și recuperat în acest an; 
 -421,28 lei c/v. Curent electric achitată în anul precedent și recuperat în acest an; 
 -8.602 lei c/v. CCI achitat în anul precedent și recuperat în acest an;  
 

Din datele de mai sus rezultă că sumele primite de la bugetul de stat au fost utilizate 
aproape în totalitate, în proporţie de 99,39 %. 

  
Plăţile nete din alocaţii bugetare  
- plăţi nete cheltuieli personal = 2.057.328,01 lei – sumă care a acoperit necesarul 

pentru efectuarea plăţilor de natură salarială pentru angajaţii instituţiei, inclusiv a 
voucherelor de vacanță; 

- plăţi nete cheltuieli bunuri şi servicii = 10.043.462,82 lei – în cadrul acestor cheltuieli 
se pot enumera următoarele: 
           -lei- 
-bunuri şi servicii, din care:  
                  -plata utilităților  76.067 
                  -carburanți 13.714 
                  -alte bunuri și servicii pentru întreținere/funcționare 55.885 
-bunuri și servicii în cadrul programenlor nașionaționale de sănătate, din 
care: 

 

                      -lapte praf 147.913 
                  -tratament în străinătate-postoperator (pacienți Orban Agnes, 
Deak Brigitta, Tirșoaga Elena) 

23.000 

                  -imunizări efectuate de medicii de familie în baza contractelor 
încheiate cu DSP Covasna  

56.220 

-finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua 7.231.340 



 

administraţiei publice locale 
 

 

-finanţarea programelor de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua 
administraţiei publice locale 

249.876 
 

-finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în cabinetele medicale de 
învăţământ 

2.079.600 

 
- plăţi nete transferuri între unităţi ale administraţiei publice în valoare totală de  

261.000, reprezentând sume alocate pentru finanțarea sănătății-mediatori sanitari. 
 
În acest an au fost alocate din bugetul de stat sume reprezentând transfer de capital 

către autoritățile publice locale pentru investiții la spitalele de pe raza județului Covasna, 
după cum urmează: 

 
            -lei 
-pentru finanțarea aparaturii medicale  și echipamentelor de 
comunicații la spitalele din Sf.Gheorghe, Tg.Secuiesc și Baraolt 

6.608.000 

pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate la Spitalul Județean de 
Urgență ”dr.Fogolyán Kristóf”-Sf.Gheorghe 
 

4.500.000 

pentru finanțarea altor investiții în sănătate la Spitalul Județean de Urgență 
”dr.Fogolyán Kristóf”-Sf.Gheorghe  

4.410.000 
 

         
Plăţile nete din veniturile proprii ale Direcţiei de Sănătate Publică Covasna 
 
Analiza execuţiei veniturilor-cheltuielilor bugetului venituri proprii DSP Covasna – sursa ”E” –
cont 562 01 01 ”disponibil al activităților finanțate din venituri proprii” 

 ÎNCASĂRI  PLĂȚI DISPONIBIL 
-venituri din prestări servicii 
(diverse venituri) 

167.976   

- cheltuieli de personal   0  
-cheltuieli pentru bunuri si 
servicii  

 81.064,67  

- cheltuieli capital   0  
-sume din excedentul anului 
precedent pt.acoperirea 
golurilor temporare de casă 

0   

-disp. din excedentul anului 
prec. 

  268.909,69 

Total 167.976,20 81.064,67 268.909,69 
-titlu 85 (sume recuperate din 
anii precedenți -2018) * 

 -2.446,64  

 
(*) suma de -2.446,64 lei reprezintă sume achitate în anul precedent și recuperate în anul curent- 
imprimate tipizate (rețete pentru prescripții medicamente cu regim special). 
 
 Veniturile proprii ale instituţiei sunt asigurate din prestările de servicii către persoane 
fizice şi juridice în baza HG 59/2003 .  
Pentru buna funcţionare a activităţii instituţiei a fost alocat un buget total de 365.000. 
Încasările din această perioadă însumează 167.976 lei din care au fost finanţate cheltuieli 
pentru:           -lei- 
-cheltuieli cu utilitățile 12.873 
-bunuri şi servicii pentru întreținere și funcționare 40.268 



 

-reparații curente 871 
-medicamente şi materiale sanitare 12.953 
-bunuri de natura obiectelor de inventar 896 
-materiale de laborator 9.452 
-protecția muncii 800 

Anjamentele legale și bugetare, precum și plățile efectuate în această perioadă se 
încadrează în limitele bugetelor aprobate de Ministerul Sănătății cu nr.SP 7696/2019 
înregistrat la DSP Covasna cu nr.3102/27.06.2019. . 

Analiza evoluţiei principalelor indicatori demografici  
pe primele 6 luni 2019 comparativ cu primele 6 luni 2018 în judeţul Covasna  
Anul (primele 6 luni) 
 2018 2019 
I. Natalitatea 
Date generale   
număr total născuţi vii:  934 986  
indice de natalitate: 8,50/00 8,90/00 
nr. total născuți vii cu greutate la naștere sub 2500 g: 85 72 
nr. născuți vii la domiciliu  1  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
Anul (primele 6 luni) 
 2018 2019 
Evoluţia nr. avorturilor a judeţului Covasna   
nr. total avorturi:   802 741 
indice de avorturi (la 1000 născuți vii) 8580/00 7510/00 
 
Structura avorturilor pe domiciliul mamei 
urban 331 244  
rural   471 497  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structura avorturilor 
avorturi la cerere:  nr. total:   687 600  
-    avorturi spontane: nr. total: 115                141 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anul (primele 6 luni)  
 2018 2019 
 
Structura avorturilor 
avorturi la cerere - nr. total:   687  600  
la 1000  de născuţi vii: 7350/00  6080/00 

  

  



 

% din totalul avorturi: 85% 81,1%  
-    avorturi spontane: - nr. total:   115 141 
- la 1000 de născuţi vii: 1230/00 1430/00 
                                    - % din total avorturi:  15%  18,9% 
 
II. Mortalitatea generală 
nr. total decese: 1362 1286 
indice de mortalitate generală (la 1000  de locuitori): 12,30/00      11,60/00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

principalele cauze ale mortalităţii generale: 
Anul 2018 (primele 6 luni) Anul 2019 (primele 6 luni) 
1. Boli cardiovasculare  1. Boli cardiovasculare   
2. Tumori 2. Tumori 

 

 



 

3. Boli ap.respirator 3. Boli ap.respirator 
4. Leziuni traumatice 4. Boli ap. digestiv 
5. Boli ap. digestiv 5. Leziuni traumatice 
 
 Mortalitatea maternă  
În  anul 2018 am avut un deces matern de cauză indirectă. 
În anul 2019 (primele 6 luni) nu am avut deces matern. 
Anul (primele 6 luni)  
 2018 2019 
III. Sporul natural  
 
nr. absolut:   -428 -300 
spor natural (la 1000  de locuitori):  -3,90/00 -2,70/00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anul (primele 6 luni)  
 2018 2019 
IV. Mortalitatea infantilă 0 - 1 an şi 1 - 4  ani  
Mortalitatea infantilă 0 - 1 an 
nr. total decese 0 - 1 an:   2 1 
indice de mortalitate infantilă: (la 1000  de născuţi vii): 2,140/00 1,010/00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anul (primele 6 luni)  
 2018 2019 
 
Mortalitatea infantilă 0-1 an pe medii: 
urban: 0 0 
rural:  2 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mortalitatea infantilă după principalele cauze de deces 
 
anul 2018 (primele 6 luni) anul 2019 (primele 6 luni) 
1. Bolile ap. respirator: 0  1. Bolile ap. respirator: 1  
2. Malformaţii congenitale: 1 caz 2. Malformaţii congenitale: 0  
3. Afecţiuni perinatale: 1 caz  3. Afecţiuni perinatale: 0 
4. Accidente: 0 4. Accidente: 0 
5. Alte: 0 5. Alte: 0    
  
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anul (primele 6 luni) 
 2018 2019 
 
Repartizarea deceselor 0-1 an după domiciliul stabil al mamei 
Zona Sf. Gheorghe:    0   1 
Zona Tg. Secuiesc:     1   0 
Zona Baraolt:     1   0   
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 1 
Spital municipal. Tg. Secuiesc:   0 0 
Spital orăşenesc Baraolt:   1 0  
Spital orăşenesc Covasna:  0 0 
Domiciliu și alte situaţii:  1 0 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

 
 Anul (primele 6 luni) 
 2018 2019 
Mortalitatea infantilă 1 - 4 ani  
Nr. total decese:   2  0 
urban  1 0 
rural   1 0 
 
Mortalitatea infantilă 1-4 ani după locul decesului: 
Spital  2 0 
Domiciliu  0 0  
Alte situații:  0 0 
   
Mortalitatea infantilă 1-4 ani  spitale, după locul decesului: 
Spital judeţean Sf. Gheorghe: 1 0 
Spital Municipal. Tg. Secuiesc:  1 0 
Spital orăşenesc Baraolt:  0 0 
Spital orăşenesc Covasna: 0 0 
   
Mortalitatea infantilă 1-4 ani după principalele cauze de deces: 
Boli respiratorii: 2 0 
Anomalii congenitale 0 0 
Leziuni traumatice 0 0 
Bolile sistemului nervos 0 0 
Alte 0 0 
 
V. Mortinatalitatea (născuţi morţi)                                                
                                                                                                            
 Nr. născuţi morţi (la 1000  de născuţi vii):  4 (4,260/00)  5 (5,070/00) 
din care:  
- urban (% din total): 0  1 
- rural (% din total):  4  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anul (primele 6 luni) 
 2018 2019 
 
Principalele cauze de mortinatalitate 
 
Asfixie intrauterine 0 2 
Insuficiența placentară 1 3 
Dezlipire prematură de placentă 1 0 

  



 

Anomalii congenitale 1 0 
Rupturi uterin 0 0 
Alte 1 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punctul 3 

 
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN COVASNA 

 
Analiza privind activitățile derulate în vederea prevenirii violenței în familie 

  
1. INTRODUCERE  
Prevenirea violenței în familie în anul 2019 reprezintă, în continuare, o prioritate în 

activitatea Poliţiei Române.  
În analiza de faţă, au fost utilizate două surse analitice. Datele colectate din indicatorii 

statistici centralizaţi prin intermediul Serviciului Cazier Judiciar şi Evidenţă Operativă din 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna precum şi centralizatorul statistic, realizat la 
nivelul Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, cu informaţii extrase din buletinele de 
evenimente zilnice emise de Dispeceratul din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna.  

 
2. DATE PROVENITE DIN SITUAȚIA OPERATIVĂ  
Datele menționate în statistica operativă relevă o creștere, la nivelul județului 

Covasna, de +15 fapte ( de la 149 la 164 ), în semestrul 1/2019 comparativ cu perioada 
similară a anului trecut. Se înregistrează o creștere de +24 fapte în mediul urban ( de la 62 
la 86 ) și o scădere de -9 fapte în mediul rural ( de la 87 la 78 ). 2  

 
3. DISTRIBUȚIA TERITORIALĂ  

  



 

 
Analizând datele operative, valori mai ridicate se pot observa în dreptul Pol. Mun. Tg. 

Secuiesc, Pol. Mun. Sf. Gheorghe și Pol. St. Covasna.  
Cu excepția Pol. Or. Întorsura Buzăului și Pol. St. Covasna, în cazul celorlalte 

subunități majoritatea cazurilor de violență în familie au fost sesizate în mediul urban.  
La nivel comparativ, față de semestrul 1/2018, situația este următoarea:  
- Pol. Mun. Sf. Gheorghe – creștere cu +25 ( +29 urban, -4 rural ).  
- Pol. Mun. Tg. Secuiesc – scădere cu -1 ( +1 urban, -2 rural ).  
- Pol. Or. Baraolt – creștere cu +1 ( +4 urban, -3 rural ).  
- Pol. Or. Înt. Buzăului – scădere cu -25 ( -8 urban, -7 rural ).  
- Pol. St. Covasna – creștere cu +8 ( 0 urban, +8 rural ).  
 
Din punctul de vedere al tipurilor de infracțiuni, situația este prezentată în graficul de 

mai jos.  
Conform datelor menționate, se poate observa faptul că ponderea o dețin infracțiunile 

de lovire sau alte violențe ( 56% ) și de abandon de familie ( 24% ). O creștere de +70% 
regăsim în cazul infracțiunii de nerespectare a prevederilor ordinului de protecție.  
 

CAPITOLUL 2  
ANALIZA CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE CONSEMNATE ÎN 

BULETINELE DE EVENIMENTE  
Perioada de referinţă a prezentului demers analitic este primul semestru al anului 2019 

comparativ cu perioada similara anului 2018, indicatorii analitici fiind extraşi din textele 
descriptive de eveniment zilnic, redactat la nivelul Dispeceratului IPJ Covasna.  

Motivaţia realizării unei analize având la bază buletinele de eveniment constă în faptul 
că, indicatorii sunt diversificaţi, oferind mult mai multe date despre cazurile de violență în 
familie decât situaţiile statistice de la evidenţa operativă.  

DISTRIBUŢIA LUNARĂ  
În primele 6 luni ale anului 2019, în buletinele de evenimente redactate la nivelul 

dispeceratului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, au fost consemnate un număr 
de 139 ( +57 ) cazuri de violență în familie, 68 ( +38 ) în mediul urban și 71 ( +19 ) în 
mediul rural. 



 

 
 
Raportat la fiecare lună din semestru, se poate constata o tendință crescătoare a 

faptelor sesizate ( posibil datorate și ultimelor modificări legislative, prin Legea 174/2018 și 
Ordinul Comun 146/2018 ). 

 

 
 
Din punctul de vedere al modului de sesizare, majoritatea cazurilor – 88 ( 63% ) au 

fost sesizate prin intermediul apelurilor la 112, urmând 24 cazuri în care victimele au depus 
personal plângere la subunitățile de Poliție. 

 



 

 
 
Din punctul de vedere al zilelor săptămânii, observăm valori ridicate, în zilele de luni, 

sâmbătă și duminică, în timp ce, din punctul de vedere al intervalului orar de comitere, cele 
mai mari valori le regăsim în intervalul corespunzător schimbului II. Referindu-ne în 
continuare la acest ultim interval orar amintit, conform datelor menționate în buletinele de 
evenimente se poate observa concentrarea actelor de violență în familie între orele 14:00-
20:00. 

 
 
Cu excepția Pol. Or. Înt. Buzăului, unde regăsi aceeași valoare ca în perioada similară 

a anului trecut, toate celelalte subunități înregistrează creșteri în mediul urban, cele mai 
semnificative la Pol. Mun. Sf. Gheorghe ( +63% ) și Pol. Mun. Tg. Secuiesc ( +60% ). 

 



 

 
 

În ceea ce privește mediul rural, Secția 4 Poliție Rurală Baraolt este singura care 
înregistrează scăderi. Cele 2 Secții de Poliție Rurală arondate polițiilor municipale 
înregistrează aceeași valoare ca în semestrul I/2018.  

Creșteri semnificative se regăsesc în dreptul Secției 3 Poliție Rurală Covasna ( +93% ) 
– majoritatea faptelor sesizate, 15 din 16, fiind înregistrate pe raza comunei Zagon. O 
creștere de 53% apare și în dreptul Secției 5 Poliție Rurală Înt. Buzăului, 8 din cele 17 fapte 
sesizate fiind pe raza comunei Barcani. 

 

 
 
 



 

Ca mijloc de agresare a victimei, modalitatea cea mai întâlnită este folosirea pumnilor 
de către agresor, iar corpul victimei a fost cel mai vizat, urmat de cap. 

 

 
 
Consumul de alcool reprezintă factorul favorizant principal atunci când vorbim despre 

cazuri de violență în familie, urmat de conflictele spontane ca urmare a unor discuții 
contradictorii sau a unor stări conflictuale latente. De menționat că primul factor favorizant 
amintit prezintă o creștere semnificativă față de situația înregistrată în semestrul 1/2018. 

 

 
 
Cele mai multe cazuri de violență în familie sesizate prin buletinele de evenimente au 

avut loc între rude de gradul I sau asimilate acestora ( concubini ), 86%.  



 

Majoritatea cazurilor sesizate prin buletinele de evenimente au fost comise în locuință 
( 80%), urmate de cele comise pe stradă ( 4,5% ). 

 

 
 

 
 



 

 
 
Un număr de 100 victime au fost de sex feminin iar 41 de sex masculin. În 42 cazuri a 

fost emis Ordin de Protecție Provizoriu iar în 14 cazuri victima a refuzat emiterea O.P.P., cu 
toate că a fost informată asupra posibilității emiterii acestui act. 

 

 
 

MĂSURI:  
Prezenta analiză va fi diseminată către serviciile operative și subunități ( incluzând 

Secțiile de Poliție Rurală ), în vederea prelucrării și adoptării măsurilor care se impun. 


