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ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDIN EI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDE ULUI SIBIU 
din data de 31.01.2018, ora 13˚˚ 

 
1. Aprobarea Programului orientativ de activitate al Colegiului Prefectural pe anul 

2018. 
 PROIECT DE HOT RÂRE 

Prezint  Instituţia Prefectului - Judeţul Sibiu  
 

       2. Activitatea Comitetului Județean pentru Situații de Urgenț  Sibiu, pe anul 2017. 
județul Sibiu 

 Prezint  Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
 

       3. Sezonul gripal 2017–2018: actualit ți, provoc ri, direcții de acțiune.  
Gripa, infecțiile acute respiratorii și pneumoniile – prioritate de sezon pentru 

s n tatea public  din județul Sibiu. 
  Prezint  Direcţia de S n tate Public  a Judeţului Sibiu 
 

      4. Diverse 
 

 
 
 



 
 
 

PROGRAMUL ORIENTATIV DE ACTIVITATE AL 
COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 

 PE ANUL 2018 
 

 
 

Nr.
crt  

 
TEMA 

DATA 
DESFĂŞURĂRII 

ŞEDINŢEI 
INSTITUŢIA CARE PREZINTĂ 

1 Aprobarea Programului orientativ de activitate al 
Colegiului Prefectural pe anul 2018. 

PROIECT DE HOT RÂRE 

 
 

31 ianuarie 

 
Instituţia Prefectului – Judeţul 

Sibiu 
2 Activitatea Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgenț  Sibiu pe anul 2017. 
 
 

31 ianuarie 

 
Instituţia Prefectului – Judeţul 

Sibiu 
3 Sezonul gripal 2017–2018: actualit ți, provoc ri, 

direcții de acțiune.  
Gripa, infecțiile acute respiratorii și pneumoniile – 
prioritate de sezon pentru s n tatea public  din 
județul Sibiu. 

 
 

31 ianuarie 

 
 

Direcţia de S n tate Public  a 
Judeţului Sibiu 

 
 

4 Analiza dinamicii și evoluția accidentelor rutiere 
înregistrate în anul2017, m suri specifice de 
prevenire și combatere a fenomenului accidentogen 
pentru anul în curs. 

PROIECT DE HOT RÂRE 

 
28 februarie 

 
Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Sibiu 

5 Alexandru Ioan I, evocare în baza documentelor de 
arhiv . 

 
28 februarie 

Serviciul Judeţean Sibiu al 
Arhivelor Naţionale 

 
6 Planul de acţiuni pe anul 2018 pentru realizarea în 

judeţul Sibiu a obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare. 

PROIECT DE HOT RÂRE 

 
28 februarie 

 
Instituţia Prefectului – Judeţul 

Sibiu 

7 Programul de m suri al Comisariatului Județean 
pentru Protecția Consumatorilor Sibiu privind 
supravegherea și controlul modului de producere, 
depozitare, transport și comercializare a produselor 
specifice s rb torilor pascale. 

PROIECT DE HOT RÂRE 

 
28 martie 

 
Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor Sibiu 

8 Evaluarea activit ții Inspectoratului pentru Situații de 
Urgenț  Județean Sibiu, pentru anul 2017. 

 
28 martie 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţ  “ Cpt. Dumitru 

Croitoru”al judeţului Sibiu 
9 Raport privind îndeplinirea Planului de acţiuni pe 

anul 2017. 
 

28 martie 
 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Sibiu 

10 Patrimoniul cultural al județului Sibiu: resurs  
strategic  cu rol în stabilitatea economic , social  și 
cultural  a comunit ților umane (exemplu de 
valorificare a patrimoniului imobil: satul Veseud, 

 
25 aprilie 

 
Direcţia Judeţean  pentru 

Cultur  Sibiu 



comuna Chirp r). 

 
11 

Organizarea serviciilor de medicina muncii în județul 
Sibiu. Standarde și tendințe. 

 
25 aprilie 

 

Direcţia de S n tate Public  a 
Judeţului Sibiu 

 12 Program de încurajare a agriculturii ecologice și a 
produselor tradiționale. 

PROIECT DE HOT RÂRE 

 
25 aprilie 

Direcţia pentru Agricultur  
Judeţean  Sibiu 

13 Program de înființare a centrelor de colectare și 
procesare pentru legume/fructe și pentru unele 
produse de origine animal . 

PROIECT DE HOT RÂRE 

 
 

30 mai 

 
Direcţia pentru Agricultur  

Judeţean  Sibiu 

14 Modific ri legislative privind sistemul public de 
pensii aduse Legii nr. 263/2010 și altor acte 
normative 

 
30 mai 

 
Casa Judeţean  de Pensii Sibiu 

15 Caracterizarea climatic  a județului Sibiu pe anul 
2017; propuneri de acțiuni comune cu alte servicii 
deconcentrate. 

 
30 mai 

Centrul Meteorologic Regional 
Transilvania -Sud 

16 Promovarea programului APOLLO. 
Planul de investiții și modernizare instalații 
energetice, ridicarea gradului de siguranț  și 
reducerea timpilor de întreruperi în instalațiile 
electrice. 
 

 
 

27 iunie 

 
 

SDEE Transilvania Sud 

17 Extinderea suprafețelor de fond forestier în cadrul 
Direcției Silvice Sibiu, prin preluarea de terenuri 
degradate. 

 
27 iunie 

 
Direcția Silvic  Sibiu 

18 Informare privind Legea nr. 219/2015 privind 
economia social  – Plan județean de inserție 
socioprofesional  2018-2019-2020. 

PROIECT DE HOT RÂRE 

 
 

27 iunie 

 
Agenția Județean  pentru 
Ocuparea Forței de Munc  Sibiu 

 
 
19 

 
Ariile protejate din județul Sibiu. 

 
25 iulie 

 
Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Sibiu 
 

20 Situația particip rii personalului cu funcții de 
conducere și atribuții în domeniul situațiilor de 
urgenț  din cadrul administrației publice locale la 
cursurile de inițiere/perfecționare în perioada 
01.01.2017-30.06.2018. 

 
 

25 iulie 

 
Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţ  “ Cpt. Dumitru 
Croitoru”al judeţului Sibiu 

21 Informare privind stadiul pl ților directe efectuate de 
APIA – Centrul Județean Sibiu, în campania 2017. 
Stadiul de primire a cererilor unice în perioada 1 
martie – 15 mai 2018 și efectuarea controlului 
administrativ al acestora. 

 
25 iulie 

 
 

Agenţia de Pl ţi şi Intervenţie 
pentru Agricultur  – Centrul 

Judeţean Sibiu 

22 
 

Programele Naționale de S n tate Public  
implementate în județul Sibiu și derulate în perioada 
2017-2018. 

 
29 august 

 

Direcţia de S n tate Public  a 
Judeţului Sibiu 

23 Asigurarea realiz rii sarcinilor stabilite în planurile 
de m suri, pentru asigurarea climatului de siguranț  
public , în unit țile de înv ț mânt preuniversitar și în 

 
29 august 

Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Sibiu 



zona adiacent  acestora. 
24 Stadiul de preg tire al unit ților de înv ț mânt pentru 

începutul anului școlar 2018-2019. 
29 august 

 
 
 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Sibiu 

25 Asigurarea respect rii drepturilor persoanelor cu 
dizabilit ți privind accesul la mediul fizic, 
informațional și comunicațional. 

 
29 august 

Agenţia Judeţean  pentru Pl ţi şi 
Inspecţie Social  Sibiu 

26 Raport privind urm rirea comport rii în exploatare a 
barajului Gura Râului. 

 
26 septembrie 

 

 
Sistemul de Gospod rire a 

Apelor Sibiu 
27 Raport privind urm rirea comport rii în exploatare a 

barajului  Ighiș. 
 

26 septembrie 
Sistemul Hidrotehnic Mediaș 

28 Rezultatele obținute de elevii din înv ț mântul 
preuniversitar din județul Sibiu la examenele 
naționale de sfârșit de ciclu. 

 
26 septembrie 

 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu 

29  
Evoluția principalilor indicatori în activitatea vamal . 
 

     
26 septembrie 

Direcţia Regional  Vamal  
Braşov 

Biroul Vamal de Interior Sibiu 
30 Relația angajat – angajator, obiectiv important al 

Inspectoratului Teritorial de Munc  Sibiu, în 
domeniul relațiilor de munc . 

31 octombrie Inspectoratul Teritorial de 
Munc  Sibiu 

31 Prevederile legale privind obținerea avizelor și 
autorizațiilor de securitate la incendiu. Situația 
solicit rilor de avize și autorizații de securitate la 
incendiu în perioada 01.01.2017-30.09.2018. 

 
31 octombrie 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţ  “ Cpt. Dumitru 
Croitoru”al judeţului Sibiu 

32 Informare privind m surile adoptate pentru reducerea 
absenteismului și a riscului de abandon școlar. 

 
31 octombrie 

 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Sibiu 
33 Importanța acțiunilor de tineret pentru comunitate. 

Rolul și importanța activit ților turistice în viața 
elevilor și tinerilor. 

 
31 octombrie 

 
Direcţia Judeţean  pentru Sport 

şi Tineret Sibiu 
34 Supravegherea expunerii populației din județul Sibiu 

la radiații ionizante. 
 

28 noiembrie 
 

Direcţia de S n tate Public  a 
Judeţului Sibiu 

35. Finalizarea controlului clasic în teren și prin 
teledetecție. Finalizarea controalelor administrative 
și începerea pl ților în avans. 

 
28 noiembrie 

Agenţia de Pl ţi şi Intervenţie 
pentru Agricultur  – Centrul 
Judeţean Sibiu 

36 Programele naționale de s n tate contractate în anul 
2018 de Casa de Asigur ri de S n tate Sibiu, cu 
furnizorii de servicii medicale, medicamente și 
materiale sanitare. 

 
28 noiembrie 

 
Casa Judeţean  de Asigur ri de 

S n tate Sibiu 

37 Raport privind asigurarea exactit ții și uniformit ții 
m sur rilor precum și legalitatea mijloacelor de 
m surare utilizate în domeniul reglementat pe raza 
județului Sibiu. 

      
28 noiembrie 

 
Serviciul Judeţean de Metrologie 

Legal  Sibiu 

38 Subvenționarea de la bugetul de stat a asociațiilor și 
fundațiilor. 

 
19 decembrie 

 
Agenţia Judeţean  pentru Pl ţi şi 

Inspecţie Social  Sibiu 



39 Lucr ri sistematice de cadastru în unit țile 
administrativ teritoriale, cuprinse în Programul 
național de cadastru și carte funciar . 

 
19 decembrie 

 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliar   Sibiu 

40 Importanța prevenirii prin acțiuni și m suri sanitare- 
veterinare a îmboln virilor datorate consumului de 
carne de porc infectat  cu Trichinella spp., în 
perioada premerg toare s rb torilor de iarn  2018-
2019, când în mod tradițional crește acest consum; 
m suri tehnico administrative, recomand ri specifice 
și planuri de acțiune. 

 
 

19 decembrie 

 
Direcţia Sanitar  Veterinar  şi 
pentru Siguranţa Alimentelor 

Sibiu 

41 Colectarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a 
altor venituri datorate bugetului general consolidat. 

 
19 decembrie 

Administraţia Judeţean  a 
Finanţelor Publice Sibiu 
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INSTITU IA PREFECTULUI  -  JUDE UL SIBIU 
SERVICIUL MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE 
DECONCENTRATE SI DEZVOLTARE ECONOMIC  
SITUA II DE URGEN  ŞI ORDINE PUBLIC  
 
 
ACTIVITATEA DESF URAT  DE COMITETUL JUDE EAN 
PENTRU SITUA II DE URGEN  SIBIU ÎN ANUL 2017 
         
I. Ordine de prefect privind CJSU Sibiu - 18 
    - 18/27.01.207 Planul de preg tire SU pe anul 2017, 
    - 146/07.03.2017 Modificare componență CJSU Sibiu, 
    - 149/10.03.2017 Comisie ardere vegetație, 
    - 161/08.03.2017 Organizarea i funcționarea CJSU Sibiu, 
    - 165/20.03.2017 Grup de lucru salubrizare cursuri de apă 2017 
    - 177/28.03.2017 Constituirea CLCB Sibiu, 
    - 178/31.03.2017 Comisiei mixte de control a modului de producere, depozitare, 
transport şi comercializare a cărnii de miel, 
     - 225/26.04.2017 Comisie pagube îngheț, 
     - 261/15.05.2017 Comisie pagube inunda ii eica Mare - eica Mic , 
     - 262/15.05.2017 Comisie pagube coala Tili ca, 
     - 269/18.05.2017 Comisie pagube DJ 106 E Tili ca - Rod, 
     - 293/13.06.2017 Comisie pagube pod S s u i, 
     - 327/10.07.2017 Plan jude ean m suri canicul , 
     - 330/11.07.2017 Comisie inventariere halde de steril, 
     - 419/31.07.2017 Comisie pagube S li te, 
     - 481/22.09.2017 Comisie verificare construc ii hidrotehnice, 
      - 510/02.10.2017 Modificare componență CJSU Sibiu, 
      - 529/12.10.2017 Modificare componență CJSU Sibiu, 
   
 II. Hot râri C.J.S.U. Sibiu - 4 
           - Hot rârea nr. 1 din 07.01. 2017, privind efectele periculoase ale vremii pe 
timp de iarnă 
           - Hot rârea nr. 2 din 30.05.2017, privind pagubele produse pe DJ 106 E  

           Tili ca - Rod 

                            ROMÂNIA 

 

MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE 
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL SIBIU 

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
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                - Hot rârea nr. 3 din 30.05.2017, privind pagubele produse pe DJ 142J între 
eica Mare i eica Mică. 

                - Hot rârea nr. 4 din 30.05.2017, privind pagubele de la coala generală Tili ca, 
 

III. Am f cut convoc rile şi am participat la un num r de 12 videoconferin e 
privind situa iile de urgen  dup  cum urmeaz : 

05.01.2017, 07.01.2017, 21.02.2017, 15.03.2017, 14.04.2017, 18.04.2017, 
28.04.2017,  28.06.2017,  04.08.2017,  17.09.2017,  20.10.2017,  05.12.2017,  

 
IV.    edin e Ordinare 
       -   edin a ordinar  Comitet Jude ean Situa ii de Urgen   sem. I, 05.07.2017,     
       - edin a ordinar  Comitet Jude ean Situa ii de Urgen  sem. II, din 
07.12.2017.  
 
V. Am preg tit 15 şedin e extraordinare a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de 
Urgen  care au avut loc în zilele de:  
         - 21.02.2017, privind modul de acțiune împotriva animalelor salbatice periculoase, 
         - 03.04.2017, privind modul de acțiune împotriva animalelor salbatice periculoase,                   
         - 06.04.2017, privind modul de acțiune împotriva animalelor salbatice periculoase    
si modul de acțiune al Grupului de lucru privind arderile de vegetație uscata, 
         - 17.04.2017, privind exercițiul de alarmare a populației cu ajutorul sirenelor de 
alarmare (în prima miercuri din lună) 
         - 18.04 2017, Aplicatia  Națională PROCIV 2017 în COC al CJSU Sibiu, 
         - 30.05 2017 privind aprobarea Planului de m suri perioada 01 05 iunie 2017, 
         - 22.06 2017 privind căderea de pietre pe Transfăgără an,  
         - 28.06.2017, efectele privind cre terea temperaturilor pe timpul verii,  
         - 05.07.2017, privind rezultatele obținute de ISU Sibiu la concursurile aplicativ 
militare, 
         - 04.08.2017, privind codul portocaliu de caniculă,  
         - 11.08.2017, aprobarea Planului de m suri privind s rb toarea de 15 august, 
Adormirea Maicii Domnului, 
         - 18.09.2017, prezentarea Concepției Naționale Post - seism, 
         - 19.10.2017, modificarea componenței CJSU Sibiu, pregătirea pentru iarna  

2017 - 2018, 
         - 26.10.2017, Aplicație în teren la Colegiul Samuel Von Brukenthal - intervenție 
seism, 
         - 28.11.2017, aprobarea Planului de m suri pentru s rb torile de iarn , 
29.11.2017 – 08.01.2018 

     
 
VI. Sedin e lunare Grup Lyme - 6 
       20.04.2017,  18.05.2017,  20.06.2017,  06.07.2017,  31.08.2017,  21.09.2017 
  
 
 
VII. Activit i desf urate în teren 
      - 23.02.2017  Exercițiu in teren Media , 
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           - 18.04 2017, Aplicatia  Națională PROCIV 2017 în COC al CJSU Sibiu, 
           - 26.10.2017, Aplicație la Colegiul Samuel Von Brukenthal - intervenție seism. 

 
  
     VIII. Diverse 
              - Informări transmise DSU, IGSU, MI si DGRIP - la toate edințele de CJSU 

         - Actualizarea zilnică a site - ului cu prognozele meteo i buletinele 
nivohdrologice pe timpul iernii, 
        - Actualizarea stocurilor de material antiderapant utilizate pe timpul iernii, 
        - Participarea la diferite evenimente organizate de instituțiile membre ale CJSU.       
                                                                                                          
 
 
                                                                                                           Întocmit, 
                                                                                                     Cismaru Daniel 
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Sezonul gripal 2017-2018: actualităţi, provocări, direcţii de acţiune 
Gripa, infecţiile acute respiratorii şi pneumoniile – prioritate pentru sănătatea publică  

din judeţul Sibiu 
 

 Gripa sezonieră este o boală virală acută,  contagioasă, care se transmite cu usurinţă de 
la o persoană la alta şi este prezentă în întreaga lume, pe tot parcursul anului. 

Virusul gripal determina o scădere a rezistenţei organismului, atat locală, prin 
distrugerea mucusului de la nivelul căilor respiratorii (favorizează infecţia cu germeni bacterieni) 
cât si generală, epuizând organismul prin febră, tuse şi determinând destul de frecvent apariţia 
suprainfecţiilor. 

Spre deosebire de răceală (alte viroze respiratorii) gripa e dominată de semne generale, 
după cum se poate observa mai jos: 

 
 
În sezonul rece (săptămâna 40 a anului în curs - săptămâna 20 a anului următor) în 

România sunt supravegheate cu prioritate bolile specifice acestui sezon: gripa, infecţiile acute 
respiratorii şi pneumoniile.  
            Supravegherea gripei se face atât în sistem statistic (raportare numerică săptămânală), cu 
date colectate de la toţi furnizorii de servicii medicale (medici de familie, spitale şi alte unităţi 
sanitare cu paturi) cât şi în sistem de tip sentinelă, organizat în 15 judeţe (inclusiv judeţul Sibiu) şi 
în municipiul Bucureşti şi cuprinde minimum 192 medici de familie (dintre care 8 din judeţul Sibiu). 
         

• Actualităţi în supravegherea gripei în sezonul 2017-2018*: 
 Pattern Intensitate Tendinţă Virusuri 

gripale 
 izolate 

Tip 
dominant 

Decese 

În lume Extindere  
(în emisfera 
nordică) 

Crescută în 
zona 
temperată din 
emisfera 
nordică 

creştere 40.431 A H3N2 
şi  B 
 

Lipsă date 

Europa Extindere 
 în ţările din 
N, S şi V 
Europei 

crescută în 
IR, IT, UK 

creştere Lipsă 
date 

A /B în 
diferite 
regiuni 

Exces de 
mortalitate 
la persoane 
vârstnice SV 
Europei şi 
UK (Scoţia) 

România sporadic scăzută creştere 115 B 2 B 
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Judeţ 
Sibiu 

sporadic scăzută creştere 1 AH1 - 0 

*săptămâna 2/2018 
Intensitatea gripei în Europa 

 
 

Răspândirea geografică a gripei în Europa 

 
 

Tipul de virus gripal dominant în Europa 

 
 
Prezentăm mai jos datele actualizate pentru judeţul Sibiu: 
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Evolutia gripei clinic comparativ sezonul 2016/2017 - 2017/2018
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Datele vor fi actualizate şi interpretate la momentul prezentării. 
 
• Provocări: 

Până în prezent evoluţia gripei în judeţul Sibiu se încadrează în intervalul aşteptat pentru 
această perioadă.  

    Gripa este o boala infecţioasă acută, cu un potenţial epidemic crescut, pentru ambele 
tipuri de virus gripal: A şi B, care prezintă anumite particularităţi, pe care le prezentăm mai jos. 

Anual, în Europa sunt înregistrate 4-50 milioane de cazuri cu simptome de gripă, însă 
aproximativ 75% din infecţiile cu virus gripal sunt asimptomatice, iar  15.000 – 70.000 de 
cetăţeni europeni mor din cauze asociate gripei. Deşi durata bolii este redusă, povara anuală 
pe care o reprezintă gripa pentru economie şi sistemul sanitar este substanţială, în special 
pentru gripa de tip A.  

Severitatea gripei sezoniere depinde de: virusul gripal, factori care ţin de gazdă şi de alţi 
facori, cum ar fi accesul la îngrijiri.  

Complicaţiile gripei pot surveni la orice persoană, dar spitalizările sunt mai frecvente 
la vârstnici (peste 65 ani care au risc crescut pentru complicaţii, cum ar fi pneumonia) şi la 
copilul mic (sub 1 an, care nu au imunitate la virus). De asemenea, prezintă risc pentru 
complicaţii bolnavii cu afecţiuni cronice, care se pot agrava din cauza gripei şi  femeile 
însărcinate. 

Controlul bolii  poate fi realizat prin următoarele măsuri:  
I. Vaccinare 
II. Tratament preventiv/curativ cu medicamente antivirale  
 

I. Vaccinare (vaccinuri gripale  cu compoziţie adaptată anual la tulpinile circulante); compoziţia 
pentru sezonul 2017-2018 este: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus; A/Hong 
Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus; B/Brisbane/60/2008-like virus.  
Grupele populaţionale considerate de risc şi pentru care Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
recomandă vaccinarea antigripală, sezon 2017-2018  
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1. Persoane cu vârsta cuprinsă între 6 luni – 64 ani în evidenţă cu afecţiuni medicale cronice 
pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, obezitate, astm 
sau cu virusul imunodeficienţei umane;  

2. Gravide;  

3. Medici, cadre sanitare medii şi personal auxiliar, atât din spitale, cât şi din unităţile sanitare 
ambulatorii, inclusiv salariaţi ai instituţiilor de ocrotire (copii sau batrâni) şi ai unităţilor de bolnavi 
cronici, care prin natura activităţii vin în contact respirator cu pacienţii sau asistaţii;  

4. Persoane, adulţi şi copii, rezidente în instituţii de ocrotire socială, precum şi persoane care acordă 
asistenţă medicală, socială şi îngrijiri la domiciliul persoanelor la risc înalt;  

5. Toate persoanele cu vârsta 65 de ani.  
 
II. Tratament preventiv/curativ cu medicamente antivirale (Oseltamivir, Zanamivir, 
Peramivir). Se aplică de regulă bolnavilor internaţi. 

Din aceste motive, la nivel judeţean, marea provocare anuală legată de gripă este 
monitorizarea poenţialului epidemic şi aplicarea măsurilor adecvate pentru a preveni pe cât 
posibil apariţia unei epidemii, respectiv pentru a controla evoluţia bolii în judeţ. 
 

• Direcţii de acţiune: 
 

A Supravegherea gripei 
B. Prevenirea gripei 
C. Acces la tratamentul antiviral 

 
A. Supraveghere epidemiologică  
Continuă supravegherea gripei, dar şi a infecţiilor acute respiratorii şi pneumoniilor de 

către întreaga reţea medicală, în ambele sisteme de supraveghere: sentinelă şi statistic.  
 Până la finalul acestui sezon vor fi monitorizate la nivel judeţean: 

1. Morbiditatea şi severitatea cazurilor, în vederea recomandării de măsuri şi acţiuni de 
sănătate publică bazate pe dovezi,  
2. Circulaţia şi rezistenţa la antivirale a virusurilor gripale umane (pe baza probelor 
recoltate în sistem sentinelă şi în spitale la cazuri grave/decese). 
3. Focarele, în special cele de colectivitate, care vor fi investigate etiologic (pe baza probelor 
recoltate - maxim 3 probe/focar).  
 
1. Monitorizarea morbidităţii şi severităţii cazurilor 
 Se va face de către personalul de specialitate din DSP, săptămânal, prin colectarea , 
centralizarea şi analizarea raportărilor de la toţi furnizorii de servicii medicale din judeţ, în 
ambele sisteme de supraveghere (sentinelă şi statistic), în baza Metodologiei de supraveghere din 
acest sezon, elaborată de Centrul Naţional pentru Supravegherea şi Controlul Bolilor 
Transmisibile.  
De menţionat că, cei 8 medici sentinelă din judeţ (5 din mediul urban şi 3 din rural) comunică 
numărul de cazuri consultate (pe cele 3 tipuri de afecţiuni, pe grupe de vârstă, inclusiv decese) 
dar şi date care sunt indicatori indirecţi ai activităţii gripale: număr consultaţii şi vizite la 
domiciliu, nr. de certificate de scurtă durată* (< 10 zile) / nr. de zile acordate, indiferent de cauză. 
 Datele sunt raportate la Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, în fiecare zi de marţi, 
iar medicul epidemiolog responsabil întocmeşte Raportul săptămânal de evoluţie locală a 
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infecţiilor respiratorii acute şi gripei în jud. Sibiu, care este comunicat ca feed-back, tuturor 
furnizorilor de date de supraveghere din judeţ, dar şi spre informare, Instituţiei Prefectului şi 
către mass-media. 
 De asemenea, sunt comunicate telefonic imediat la DSP toate cazurile de SARI  
(infecţii respiratorii acute severe).  
           La nevoie, sunt comunicate imediat reţelei medicale măsurile şi acţiunile de sănătate 
publică ce se impun. 
   Datele centralizate de la începutul sezonului de supraveghere dunt prezentate 
comparative cu sezonul anterior (2016-2017) în graficele de mai jos.  
             Incidenţa infecţiilor acute respiratorii a evoluat în actualul sezon cu valori sistematic mai 
mici decât în sezonul anterior. 
                În mod similar, numărul cazurilor de pneumonii este mai mic în acest sezon decât în 
cel anterior.  

Incidenţa ARI/100.000 asistaţi
 comparativ sezonul 2017-2018 / 2016-2017
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Evolutia pneumoniilor comparativ in sezonul 2016/2017 - 
2017/2018
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 Analiza săptămânală a datelor din supravegherea în system sentinelă la nivel naţional, 
situează sentinela din judeţul Sibiu pe primul loc, în toate săptămânile de supraveghere, cu valori 
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peste media naţională. Acest lucru se explică printr-o foarte bună raportare a datelor de către 
furnizorii de servicii medicale din judeţul Sibiu şi nu semnifică în niciun caz o situaţie alarmantă, 
cum s-ar putea crede. 

 
Datele vor fi actualizate la ora prezentării. 
2. Monitorizarea circulaţiei şi rezistenţei la antivirale a virusurilor gripale umane  
    Probele pentru identificarea virusurilor gripale sunt recoltate fie în sistem sentinelă (de 
către cei 8 medici de familie), fie în spitale la cazuri grave/decese şi sunt trimise la laboratorul 
DSP, iar de aici către un laborator de referinţă pentru gripă (Centrul Regional de Sănătate 
Publică Timiş, sau Institutul Cantacuzino), prin curierat rapid. 
 Rezultatele analizelor primite la DSP sunt comunicate în cel mai scurt timp medicului 
care a trimis proba. 
3. Monitorizarea focarelor, în special cele de colectivitate şi investigarea etiologică a 
acestora 
 Se realizează prin cabinetele şcolare din mediul urban, cât şi prin medicii de familie din 
mediul rural cu atribuţii în şcoli. 
             După fiecare vacanţă sunt efectuate acţiuni de triaj în colectivităţi pentru depistarea 
copiilor cu simptome şi sunt semnalate la DSP focarele depistate.  
Personalul de specialitatev din DSP va interveni în focar pentru investigaţia epidemiologică şi va 
impune măsurile necesare pentru limitarea şi închiderea focarului.  
             De asemenea, vor fi recoltate minim 3 probe din focar pentru investigarea etiologiei. 
Probele vor fi analizate într-un laborator de referinţă pentru gripă, iar rezultatele vor fi 
comunicate medicului care supraveghează colectivitatea, imediat după primire. 
 

B. Prevenire gripei 
            1. Vaccinare 
  Campania de vaccinare antigripală din acest sezon a început în judeţul Sibiu în luna decembrie, 
odată cu campania naţională.  
Din cele 1 milion de doze de vaccin gripal achiziţionate de Ministerul Sănătăţii în acest sezon, au 
fost repartizate judeţului Sibiu 14.534 de doze. Până la ora întocmirii prezentului raport au fost 
raportate ca vaccinate 10.415 persoane din categoriile de risc recomandate de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii.   
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  transa I 

transa 
II transa III   

Primit 244 14290   14534 
Vaccinat       10415 

Stoc       4119 
 
DSP Sibiu a solicitat intensificarea acivităţii de vaccinare antigripală încă din săptămâna 1/ 2018, 
când a fost confirmat cu laboratorul primul caz de gripă din judeţ în acest sezon. În săptămâna 2 
/2018 a fost reluat acest mesaj, la solicitarea expresă a Ministerului Sănătăţii. 
            2. Măsuri preventive în unităţile sanitare: 
    Toate unităţile sanitare din judeţul Sibiu au fost avertizate privind apariţia primelor cazuri 
internate cu suspiciunea de gripă clinică în spitalele din judeţ, şi s-a solicitat spitalelor, dar şi 
unităţilor sanitare din ambulatoriu aplicarea următoarelor măsuri preventive: 
- Măsurile administrative sunt elaborate pentru a preveni, detecta și controla infecțiile, 
anticipând fluxul de pacienţi de la primul punct de acces în spital până la externare (zonele de 
așteptare dedicate bolnavilor cu infecţii respiratorii, zona de cazare a pacienţilor internaţi).  

Triajul clinic trebuie să identifice in timp util toţi pacienții cu infectii respiratorii acute, 
pentru a-i plasa într-o zonă separată de alti pacienti, iar măsurile de precauție suplimentare 
trebuie implementate prompt.  
- Măsuri organizatorice, privind mediul de spitalizare. 

Acestea vizează asigurarea ventilaţiei şi curățenia adecvată a mediului. Separare spațială 
de cel puțin 1 m între fiecare pacient cu infecţie respiratorie acută şi alte persoane, inclusiv 
personal medical fără echipament de protecţie, ar trebui să fie menținută; se vor utiliza orice alte 
metode care pot reduce răspândirea germenilor. 
- Protecţia pesonalului, inclusiv vaccinarea antigripală  

Utilizarea rațională și consecventă a echipamentului disponibil și igiena adecvată a 
mâinilor ajuta de asemenea la reducerea răspândirii infecției. Utilizarea echipamentului fără 
aplicarea măsurilor menţionate anterior are beneficii limitate. 

 
             3. Educaţie pentru sănătate 
 De la începutul actualului sezon de supraveghere a gripei personalul de specialitate din 
cadrul DSP Sibiu a desfăşurat acţiuni de educaţie pentru sănătate în mai multe unităţi şcolare din 
judeţ, au fost distribuite 3000 de materiale privind perevenirea gripei, au fost postate pe site-ul 
instituţiei materiale informative privind gipa şi vaccinarea antigripală. De asemenea, mass-media 
este informată săptămânal privind datele actualizate din sistemul de supraveghere. 
 
             C. Asigurarea stocului de antivirale pentru tratamentul bolnavilor. 

DSPJ Sibiu a solicitat spitalelor din judeţ să asigure stocul de medicamente antivirale 
necesare pentru tratamentul cazurilor internate cu suspiciunea de gripă, tratamentul fiind 
recomandat a se începe cât mai curând după debutul bolii (în primele 2-3 zile), pentru a fi cât 
mai eficient. 

Concluzii: 
Supravegherea sezonieră, prevenţia şi controlul gripei reprezintă şi în acest an o prioritate 

pentru sănătatea publică din judeţul Sibiu. 
                                                                                                              
                                                                                 Medic epidemiolog,  
                                                                                 Dr. Georgeta Marga 
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