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1. Programele Naționale de Sănătate Publică implementate în județul Sibiu și 

derulate în perioada 2017-2018 – Prezintă direcția de Sănătate Publică a 
Județului Sibiu; 

2. Asigurarea realizării sarcinilor stabilite în planurile de măsuri, pentru 
asigurarea climatului de siguranță publică, în unitățile de învățământ 

preuniversitar și în zona adiacentă  acestora – Prezintă Inspectoratul de Poliție 
al Județului Sibiu; 

3. Stadiul de pregătire al unităților de învățământ pentru începutul anului școlar 
2018-2019 – Prezintă Inspectoratul Școlar Județean Sibiu; 

4. Asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități privind accesul la 
mediul fizic, informațional și comunicațional – Prezintă Agenția Județeană 
pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu; 

5. Diverse 
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                                                                                                      Nr. SB - 5774 / 22.08. 2018 
 
 
 

PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IMPLEMENTATE ÎN 
JUDEŢUL SIBIU ŞI DERULATE ÎN PERIOADA 2017 - 2018 

 

Programele naţionale de sănătate publică reprezintă sistemul primordial de acţiune al 
medicinei preventive.  

Programele naţionale de sănătate cuprind un ansamblu de activităţi cu desfăşurare 
multianuală, răspunzând unor domenii prioritare de sănătate publică. 

 Derularea programelor naţionale de sănătate este reglementată prin prevederile titlului 
II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

În funcție de sursa din cadrul căreia se asigură finanțarea, programele naționale de 
sănătate sunt programe naţionale de sănătate publică – cu scop primordial, preventiv, a 
căror finanțare se asigură din bugetul Ministerului Sănătății și programe naţionale de 
sănătate curative finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate. 

Structura programelor naţionale de sănătate publică, obiectivele acestora, condiţiile 
şi termenele necesare implementării şi derulării lor, în perioada 2017 – 2018, sunt prevăzute 
în HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 
2018 şi în normele tehnice de realizare a acestora aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii 
nr. 377/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

Programele naționale de sănătate publică, finanțate din bugetul Ministerului Sănătății 
sunt programe cu acoperire națională care răspund nevoilor de sănătate publică din 
următoarele domenii: prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, 
monitorizarea factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, realizarea procedurilor de 
transplant de organe, ţesuturi sau celule, prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor 
netransmisibile, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos, asigurarea unor servicii de 
sănătate publică specifice destinate copiilor, gravidelor, lehuzelor. 

Beneficiarii programelor de sănătate publică sunt persoanele cu domiciliul în 
România, indiferent de calitatea de asigurat a acestora. Persoanele aflate în tranzit pe teritoriul 
României pot beneficia de activități din cadrul programelor naționale de sănătate publică în 
situații de risc epidemiologic. 
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Implementarea programelor naţionale de sănătate se realizează prin unităţi de 
specialitate selectate în baza criteriilor aprobate în normele tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate, și anume: direcţia de sănătate publică,  furnizori publici de servicii 
medicale, furnizori privaţi de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedează 
capacităţii furnizorilor publici de servicii medicale. 

Activităţile realizate de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Sibiu în anii 2017 şi 
2018 vizează: 

1. respectarea cadrului legislativ pentru derularea programelor naţionale de 
sănătate publică; 

2. derularea propriu – zisă a programelor naţionale de sănătate publică şi 
monitorizarea gradului de implementare prin realizarea următoarelor 
activităţi: 

a. monitorizarea activităţilor programelor naţionale de sănătate publică prin 
urmărirea realizării indicatorilor specifici acestora; 

b. furnizarea de asistenţă tehnică în realizarea activităţilor din cadrul 
programelor naţionale de sănătate publică de către unităţile medicale 
selectate; 

c. fundamentarea necesarului de produse (medicamente, materiale sanitare, 
reactivi etc.) necesare derulării programelor; 

d. fundamentarea necesarului de resurse financiare în raport cu obiectivele şi 
activităţile programelor naţionale de sănătate publică, cu încadrarea în 
limitele bugetului aprobat cu această destinaţie; 

e. repartiţia fondurilor aprobate pentru derularea programelor naţionale de 
sănătate publică pe surse de finanţare, titluri bugetare, programe şi unităţi 
medicale; 

f. centralizarea solicitărilor de finanţare lunară ale unităţilor medicale care 
derulează programe naţionale de sănătate şi transmiterea către Ministerul 
Sănătăţii pentru realizarea deschiderilor de credite; 

g. centralizarea solicitărilor de suplimentare sau, după caz, de diminuare a 
bugetelor destinate derulării programelor naţionale de sănătate publică, 
precum şi a virărilor de credite; 

h. urmărirea modului de execuţie a creditelor bugetare aprobate pentru 
programele naţionale finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii.  

Pentru perioada 2017 – 2018, programele naţionale de sănătate publică derulate în 
unităţile medicale din judeţul Sibiu au fost structurate în 6 grupe de programe naţionale de 
sănătate publică, după cum urmează: 

    I. Programele naţionale de boli transmisibile care cuprind: 
    1. Programul naţional de vaccinare 
    2. Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare 
    3. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA 
    4. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei 
    5. Programul naţional de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale  
şi a rezistenţei microbiene, precum şi de monitorizare a utilizării antibioticelor; 
     
    II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă 
şi muncă 
 
    III. Programul naţional de securitate transfuzională 
 
    IV. Programele naţionale de boli netransmisibile care cuprind: 
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    1. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat 
    2. Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică 
    3. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 
     
    V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru 
sănătate 
 
    VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 
 
REALIZĂRI ANUL 2017 ŞI SEMESTRUL I 2018 (Indicatori specifici fiecărui 
program): 
 
I. PROGRAMELE NAŢIONALE DE BOLI TRANSMISIBILE 
 
    1. Programul naţional de vaccinare (PN I.1) 

Obiectivul programului: protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli 
transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea: 
    a) populaţiei la vârstele prevăzute în calendarul naţional de vaccinare (nou născuţi, sugari, 
copii); 
    b) grupelor populaţionale la risc. 
 Activităţi realizate la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică: 
- preluarea şi transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central; 
- depozitarea, distribuirea şi transportul vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale; 
- supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi utilizarea 
eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate; 
- centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste pentru fiecare tip de vaccin la nivel judeţean 
şi transmiterea acestuia la Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor 
Transmisibile; 
- asigurarea instruirii personalului medical vaccinator, precum şi a asistenţilor medicali 
comunitari şi a mediatorilor sanitari, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la 
modul de realizare şi raportare a vaccinărilor; 
- verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, a modului de administrare a acestora în 
condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare şi 
raportare a vaccinărilor; 
- identificarea comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimală, dispunerea şi organizarea 
campaniilor suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanţierilor, prin intermediul 
medicilor de familie şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi al mediatorilor sanitari; 
- asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale 
indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate; 
- verificarea şi validarea înregistrării corecte şi complete a vaccinărilor în Registrul Electronic 
Naţional de Vaccinare (RENV); 
- estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice şi raportarea datelor la Centrul 
Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile; 
- asigurarea mentenanţei şi metrologizării spaţiilor frigorifice de păstrare a vaccinurilor la 
nivel judeţean; 
- organizarea de sesiuni de instruiri metodologice (inclusiv privind lanţul de frig şi utilizarea 
RENV) pentru personalul responsabil din teritoriu; 
- încheierea contractelor pentru serviciile de vaccinare acordate în cadrul Programului 
naţional de vaccinare; 
- raportarea lunară către Ministerul Sănătăţii a consumului şi stocurilor de vaccinuri, detaliat 
pe fiecare tip de vaccin; 
- decontarea serviciilor de vaccinare. 
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Indicatori de rezultat: Analiza dozelor de vaccin administrate pe tipuri de vaccinuri 
 

Indicatori de rezultat Număr de vaccinări anul 
2017 

Număr de vaccinări 
semestrul I 2018 

1. Vaccinări la vârstele 
prevăzute în calendarul 
naţional de vaccinare 

39.596 25.158 

Hepatitic B pediatric 514 2.150 
BCG 4.684 2.148 
DTPa-VPI-Hib-HB 
(hexavalent) 

12.415 5.760 

DTPa-VPI-Hib   
DTPa-VPI 5.618 2.118 
RRO 14.408 5.540 
Pneumococic conjugat 1.021 3.624 
dT 936 3.818 
2. Vaccinări la grupele 
populaţionale la risc 

9.420 7.035 

VTA gravide 184 410 
Gripal 9.236 5.625 

TOTAL 49.016 32.193 
 
Rezultatele estimării acoperirii vaccinale la vârsta de 18 luni pe tipuri de vaccin şi pe medii 
de provenienţă la nivelul judeţului Sibiu sunt prezentate mai jos: 
 

Tip vaccin şi nr. minim 
necesar de doze 

AV % urban AV % rural 

BCG 1 94,17 95,62 
Hepatitic B 4 91,67 93,43 
DTPa 3 90,42 91,24 
Hib 3 90,42 91,24 
VPI 3 90,42 91,24 
ROR 1 94,17 97,08 
 
 
    2. Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare 
(PN I.2) 

Obiectivul general al programului este depistarea precoce şi asigurarea 
diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare 
a răspândirii acestora la nivel judeţean, naţional şi internaţional. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, la nivelul direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului 
Sibiu s-au realizat, preponderant, următoarele activităţi: 

- supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin 
culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru aprobarea fişei unice de raportare a 
bolilor transmisibile şi metodologiile specifice de supraveghere elaborate de Centrul Naţional 
de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile; 

- supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală 
sau regională, sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate 
publică; 

- instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală 
transmisibilă, inclusiv focare de tuberculoză cu minim 3 cazuri în colectivităţi, respectiv la 
apariţia unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate: efectuarea investigaţiei 
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epidemiologice, depistarea contacţilor/populaţiei la risc, recoltarea probelor biologice, 
efectuarea tratamentului profilactic, cu excepţia chimioprofilaxiei tuberculozei, conform 
metodologiilor specifice de supraveghere a bolilor infecţioase, efectuarea dezinfecţiei în 
colaborare cu reţeaua de asistenţă primară şi raportarea acestora; 

- realizarea activităţilor epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi 
naturale, precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea, în colaborare cu reţeaua de asistenţă 
medicală primară şi de specialitate şi cu administraţia publică locală, conform practicilor 
epidemiologice curente; 

- desfăşurarea acţiunilor speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile 
funcţie de situaţia epidemiologică, în comunităţi la risc, cu colaborarea centrului regional de 
sănătate publică, după caz; 

- întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare pentru 
vaccinurile: vaccin hepatitic A pediatric, tifoidic, tetanic, hepatitic B tip adult pentru contacţii 
cazurilor acordate în cadrul programului; 

- întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor de prestări servicii pentru 
diagnostic de laborator cu laboratoarele care îndeplinesc condiţiile minime de referinţă 
stabilite de ECDC pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere 
epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic şi pentru 
asigurarea cost-eficienţei; 

- organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu 
privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile; 

- întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea testelor şi reactivilor 
necesari pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare în focare de boală transmisibilă şi 
acţiuni de depistare activă; 

- asigurarea/continuarea activităţilor în vederea acreditării/menţinerii acreditării 
laboratoarelor de microbiologie şi participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a 
performanţelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile; 

- asigurarea schimbului de informaţii specific şi colaborarea interjudeţeană în 
probleme epidemiologie; 

- întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea medicamentelor, 
vaccinurilor, dezinfectanţilor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecţie necesare 
pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc. 
 

Indicatori realizaţi 2017, semestrul I 2018: 
 

 Indicatori fizici 
realizaţi în anul 

2017 

Cost 
mediu/indicator 

fizic (lei) 

Indicatori fizici 
realizaţi în 
semestrul I 

2018 

Cost 
mediu/indicator 

fizic (lei) 

Nr. activităţi 
desfăşurate 

59 327.14 27 401.72 

Nr. focare 
depistate, 
raportate şi 
investigate 

16 1830.98 16 667.00 

 
3. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA (PN 
I.3) 
Obiectivele generale:  
    a) reducerea răspândirii infecţiei HIV/SIDA prin depistarea precoce a persoanelor infectate 
în rândul celor cu comportament la risc pentru infecţia HIV/SIDA, precum şi prin depistarea 
precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice; 
    b) reducerea morbidităţii asociate cu infecţia HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor 
cu infecţie HIV/SIDA. 
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 Pentru atingerea obiectivelor acestui program, s-au realizat următoarele activităţi 
specifice: 

• Prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV la nivel judeţean prin: 
o efectuarea testelor specifice de screening; 
o confirmarea cazurilor de infecţie HIV; 
o luarea în evidenţă a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA la nivelul 

structurilor de boli infecţioase teritoriale (Sibiu adulţi, Sibiu copii, 
Mediaş adulţi şi copii); 

o asigurarea medicamentelor antiretrovirale necesare profilaxiei 
postexpunere; 

o derularea de activităţi de informare – educare – comunicare pentru 
promovarea comportamentelor cu risc minim de dobândire a infecţiei 
HIV. 

• Tratamentul şi monitorizarea răspunsului terapeutic la bolnavii cu 
infecţie HIV/SIDA prin: 

o luarea în evidenţă a persoanelor cu infecţie HIV la nivelul unităţilor de 
boli infecţioase teritoriale; 

o asigurarea medicamentelor antiretrovirale pentru tratamentul bolnavilor 
cu infecţie HIV/SIDA; 

o asigurarea medicamentelor necesare pentru profilaxia principalelor 
infecţii oportuniste associate cu infecţia HIV/SIDA; 

o managementul bolnavului HIV/SIDA; 
o consiliere în vederea creşterii aderenţei la tratament 

 
Indicatori realizaţi: 
 

 Indicatori 
fizici realizaţi 
în anul 2017 

Cost mediu 
(lei)/indicator/an 

Indicatori fizici 
realizaţi în 
semestrul I 

2018 

Cost mediu 
(lei)/indicator/se

mestru 

Nr. teste ELISA 
HIV efectuate 

896 5.57 358 8.89 

Nr. teste rapide 
efectuate 

2728 1.51 1185 1.43 

Nr. teste Western 
– Blot effectuate 
pentru 
confirmare 

17 265 12 265 

Număr bolnavi 
HIV/SIDA 
beneficiari de 
tratament ARV 

131 28.666 140 14.366 

 
   
4. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei (PN I.4) 
 
Obiective: 
    a) reducerea prevalenţei şi a mortalităţii TB; 
    b) menţinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonară pozitivă la 
microscopie; 
    c) tratamentul bolnavilor cu tuberculoză; 
    d) menţinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonară. 
 
Pentru îndeplinirea acestor obiective s-au realizat următoarele activităţi: 
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 - depistarea şi supravegherea cazurilor de TB; 
 - diagnosticul cazurilor de TB; 
 - tratamentul bolnavilor TB; 
 - monitorizarea răspunsului terapeutic 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori fizici şi de eficienţă 
Indicatori fizici 
realizaţi 2017 

Cost 
mediu/indicator 

fizic (lei) 

Indicatori fizici 
realizaţi 

semestrul I 
2018 

Cost 
mediu/indicator 

fizic (lei) 

  Prevenţie  : x    

1 

Numărul persoanelor examinate pentru 
depistarea cazurilor de infecţie/îmbolnăvire 

de tuberculoză (suspecţi, simptomatici, 
contacţi, grupuri cu risc crescut de 
tuberculoză) 

2.602 

x 

917 

X 

2 
Număr de persoane examinate (suspecţi, 
simptomatici, contacţi, grupuri cu risc crescut) 
care au beneficiat de examene radiologice 

1.693 
10.60 

917 
5.58 

3 

Număr de persoane examinate (suspecţi, 
simptomatici, contacţi, grupuri cu risc crescut) 
care au beneficiat de ex. bacteriologice BK  

prin met. conventionala  microscopie si 
cultura 

1.002 

39.50 

730 

32.97 

4 
Număr  persoane care au beneficiat de  

testare cutanată la tuberculina ( IDR ) 
1.019 

14.35 
672 

13.27 

5 
Număr  persoane care au beneficiat de 
testare  IGRA (QuantiferonTB) 

0,00 
 

0 
 

6 
Numărul de persoane care au beneficiat de 

administrarea tratamentului chimioprofilactic³ 
114 

33.30 
84 

16.67 

7 
Numărul de anchete epidemiologice 
efectuate 

163,00 
63.36 

83 
43.30 

  
Tratamentul bolnavilor cu 
tuberculoză 

x 
 

 
 

8 
Număr de bolnavi TB⁴ care au beneficiat de 

tratament, total, din care: 
279  

515.12 
194 

307.21 

8.1 
Numărul de bolnavi cu tuberculoză cat. I, II, 

III (regim I, II, III) 
202  

269.03 
129 

199.55 

8.2 
Număr de bolnavi cu tratament individualizat, 
altul decat MDR/XDR 

36  
709.13 

39 
444.39 

8.3 Număr de bolnavi cu TB MDR/XDR tratati 41  
1557.19 

26 
635.64 

9 

Număr bolnavi TB monitorizaţi prin 

efectuarea de examene radiologice( 3 
examinări radiologice/bolnav TB-DS şi 4 
examinări radiologice /bolnav TB-M/XDR) 

237 

26.81 

191 

10.41 

10 

Număr bolnavi TB monitorizaţi prin 
efectuarea de examene bacteriologice bK 
prin metoda convenţională microscopie şi 

cultură  

291 

80.42 

186 

48.49 

  Investigatii efectuate  : x    

11 Număr de   ex. radiologice efectuate 2.434 
8.31 

1.227 
5.79 

12 

Număr de ex. bacteriologice bK  efectuate 

prin met. conventionala  microscopie si 
cultura 

2.155 

29.10 

1.263 

26.41 

13 Număr de  antibiograme seria I efectuate 161 62.57 81 54.45 

15 
Număr de ex. bacteriologice bK efectuate 
prin met.fenotipice rapide, din care: 

396 
18.79 

161 
12.69 

15.1 Număr de culturi pe medii lichide efectuate 334 
18.82 

131 
14.26 

15.2 
Număr de  antibiograme în mediu lichid 
efectuate 

62 
2.50 

30 
5.85 

16 Număr de teste genotipice efectuate 471 
2.13 

138 
414.35 
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    II. PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR 
DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ 
Obiectiv: Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 
determinanţi din mediul de viaţă şi muncă. 
Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă s-a 
desfăşurat pe patru domenii specifice detaliate pe activităţi, după cum urmează: 
1. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul 
de viaţă 
 1.1. Activităţi: 
1.1.1. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei: 

1.1.1.1. supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de 
aprovizionare mari; 

1.1.1.2 supravegherea calităţii apei de fântână şi a apei arteziene de utilizare publică; 
1.1.1.3. supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de 
aprovizionare mici; 
1.1.1.4. program de comparări interlaboratoare în domeniul calităţii apei potabile; 

1.1.2. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena aerului: evaluarea impactului asupra 
sănătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul urban; 
1.1.3. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu expunerea la contaminaţi chimici: 

1.1.3.1. supravegherea produselor cosmetice în relaţie cu sănătatea umană; 
1.1.3.2. monitorizarea intoxicaţiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, băuturi 
alcoolice, ciuperci sau alte produse care nu se încadrează în categoria produselor 
chimice; 
1.1.3.3. supravegherea produselor biocide; 

1.1.4. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman: 
1.1.4.1. elaborarea unor criterii de evaluare a riscurilor generate de obiective socio-
economice asupra stării de sănătate şi de confort a populaţiei; 
1.1.4.2 monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală. 

2. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante 
2.1. Activităţi: 

2.1.1. Radioprotecţia în expunerea medicală la radiaţii ionizante: 
2.1.1.1. monitorizarea radioprotecţiei pacientului în expunerea medicală la radiaţii 

 ionizante; 
2.1.1.2. supravegherea expunerii personalului medical la radiaţii ionizante; 

2.1.2. Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la surse naturale de 
radiaţii: 

2.1.2.1. supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei potabile 
 conform Recomandării 2000/473/EUROATOM; 

2.1.2.2 supravegherea conţinutului radioactiv al apelor minerale. 
3. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor 
de risc din mediul de muncă 

3.1. Activităţi: 
3.1.1. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 
ocupaţionali: 

3.1.1.1. elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de colectare 
 standardizată a datelor privind sănătatea lucrătorilor;  

3.1.1.2. supravegherea respectării cerinţelor minime legislative privind sănătatea şi 
securitatea în muncă a lucrătorilor expuşi la riscuri generate de vibraţii;   

3.1.1.3. evaluarea expunerilor profesionale la tricloroetilena şi tetracloretilena 
 (percloretilena); 

3.1.1.4. riscul contactării tuberculozei pulmonare (ca boală profesională) la personalul 
angajat în unităţile sanitare din România. 
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3.1.2. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radiaţii ionizante 
şi neionizante: expunerea profesională la radiaţii ionizante şi neionizante; 
3.1.3. Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boală profesională la 
nivel judeţean: monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin 
boală profesională. 
4. Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
factorilor de risc alimentari şi de nutriţie 
 4.1. Activităţi: 
4.1.1. Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei: 

4.1.1.1. supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei; 
4.1.1.2. monitorizarea consumului de aditivi alimentari. 

4.1.2. Monitorizarea calităţii şi valorii nutritive a alimentelor (suplimentelor alimentare, 
alimentelor tratate cu radiaţii ionizante, alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi 
alte substanţe, ape minerale naturale îmbuteliate, conţinutul de zaharuri şi grăsimi 
saturate, alimente cu destinaţie nutriţională specială, concentraţia de iod din sarea 
iodată pentru consumul uman): 
 4.1.2.1. monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare; 
 4.1.2.2. monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii; 
 4.1.2.3.monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe; 
 4.1.2.4. monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman; 
 4.1.2.5. evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie 
nutriţională  specială; 
 4.1.2.6. rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România; 
 4.1.2.7. evaluarea aportului de substanţe excitante din băuturi energizante. 
4.1.3. evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu 
alimentele: verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele şi obiectele care vin 
în contact cu alimentele. 
 

Derularea programului naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de 
viaţă şi muncă asigură: 

- îndeplinirea obligaţiilor ce revin Ministerului Sănătăţii, ca autoritate competentă şi 
direcţiei de sănătate publică, din aplicarea Legii 458/2002 privind apa potabilă şi 
asigură obligaţiile de raportare la CE a raportului privind calitatea apei potabile în 
România; 

- îndeplinirea obligaţiilor ce revin Ministerului Sănătăţii şi direcţiei de sănătate publică 
cu privire la gestionarea deşeurilor care rezultă din activitatea medicală, conform 
Ordinului MS nr. 1226/2012; 

- îndeplinirea obligaţiilor ce revin direcţiei de sîănătate publică cu privire la 
supravegherea şi monitorizarea bolilor profesionale; 

- îndeplinirea obligaţiilor ce revin direcţiei de sîănătate publică cu privire la asigurarea 
activităţii în domeniul produselor biocide; 

- supravegherea calităţii produselor de pe piaţă din domeniile de competenţă: 
suplimente alimentare, alimente iradiate, sare iodată, alimente cu destinaţie 
nutriţională specială (baby food), adaosurile de vitamine şi minerale, produse 
cosmetice etc. 

 
În acelaşi timp, prin acest program se asigură aplicarea şi desfăşurarea unor metodologii 

care pot identifica noi factori de risc din mediul ambiant care pot avea impact asupra stării de 
sănătate a populaţiei generale şi/sau a grupurilor populaţionale vulnerabile. 
 
 
    III. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SECURITATE TRANSFUZIONALĂ 
    Obiectiv: Asigurarea cu sânge şi componente sanguine, în condiţii de maximă siguranţă şi 
cost-eficienţă. Se derulează prin Centrul judeţean de transfuzie sangvină. 
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    IV. PROGRAMELE NAŢIONALE DE BOLI NETRANSMISIBILE 
    1. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening 
organizat (PN IV.1) 
    Obiectiv:Reducerea poverii cancerului în populaţie prin depistarea în faze incipiente de 
boală prin intervenţii de screening organizat. 

La acest moment se află în derulare Subprogramul de depistare precoce activă a 
cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină 
eligibilă în regim de screening.  

Beneficiarele subprogramului sunt femeile în vârstă de 25 – 64 de ani care au calitatea 
de asigurat, precum şi femeile care au domiciliul în România şi care nu realizează venituri din 
muncă, pensie sau alte surse şi care îndeplinesc următoarele condiţii: 

- nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin; 
- sunt asimptomatice; 
- nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin. 

În perioada 2017 – 2018, în judeţul Sibiu au funcţionat două reţele de screening organizate de 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu şi de Spitalul Municipal Mediaş. 
 
Populaţia de vârstă eligibilă, acoperirea cu teste şi rezultatele programului: 
 
Judeţ  Populaţie 

de vârstă 
eligibilă 

Nr. 
Teste 
2012 - 
2013 

Nr. 
Teste 
2014 

Nr. 
Teste 
2015 

Nr. 
Teste 
2016 

Nr. 
Teste 
2017 

Nr. 
Teste 
2018 

Acoperire 
populaţei 
2012 – 
2017 

SIBIU 113500 7623 2276 1335 844 656 161 11.22 % 
 
Procentul optim de acoperire a populaţiei eligibile, pentru ca programul să fie eficace este de 
14 % pe an pentru o perioadă de desfăşurare a programului de 5 ani. Cu toate acestea, au fost 
depistate cu rezultate pozitive 90 de femei în anul 2017 (diferite forme de infecţii, modificări 
celulare non – neoplazice sau diferite anomalii celulare preneoplazice sau neoplazice) care au 
putut astfel beneficia de tratament precoce şi evitarea apariţiei complicaţiilor. 
 
    2. Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică (PN 
IV.2) 
Obiective: 
    a) prevenirea depresiei şi suicidului; 
    b) promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă; 
    c) asigurarea accesului la programe de sănătate mintală specifice pentru copii şi 
adolescenţi; 
    d) creşterea capacităţii sistemului de a aborda problematica consumului de alcool prin 
elaborarea şi implementarea de intervenţii specifice. 
Activităţile programului în anul 2017 au fost în conformitate cu prevederile normelor tehnice 
de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, judeţul Sibiu, în coordonarea 
Spitalului de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda” asigurând: 

- organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire destinat părinţilor în vederea 
dezvoltării abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor. Instruirile au fost realizate de 
echipe mixte formate din medici psihiatri şi psihologi în cadrul proiectului fiind 
instruiţi 1014 părinţi. 

- Organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire a consilierilor şcolari din 
sistemul educaţional în vederea depistării şi intervenţiei în cazul tulburărilor de 
dezvoltare pentru copii şi adolescenţi;  

- Organizarea programului – pilot derulat în şase judeţe de instruire a medicilor de 
familie în vederea depistării precoce a tulburărilor mintale determinate de abuzul de 
alcool. 
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Indicator realizaţi: 
 
 Indicatori fizici 2017 Cost mediu realizat pe 

fiecare indicator fizic (lei) 
Număr persoane instruite în 
cadrul programului de 
dezvoltare a abilităţilor 
sociale şi emoţionale ale 
copiilor 

1014 99 

Număr consilieri şcolari 
instruiţi în cadrul 
programului de instruire a 
consilierilor şcolari din 
sistemul educaţional în 
vederea depistării precoce şi 
intervenţiei în cazul 
tulburărilor de dezvoltare 
pentru copii şi adolescenţi 

595 400 

Număr de medici de familie 
instruiţi în cadrul 
programului pilot de 
depistare precoce a 
tulburărilor mintale 
determinate de abuzul de 
alcool 

416 100 

 
 
    3. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 
(PN IV.3) 
 Obiective: 
    a) creşterea numărului de donatori aflaţi în moarte cerebrală, precum şi de donatori fără 
activitate cardiacă; 
    b) coordonarea activităţilor de transplant; 
    c) asigurarea investigaţiilor paraclinice pentru potenţialii donatori şi receptori de organe, 
ţesuturi şi celule de origine umană; 
    d) tratamentul infertilităţii cuplului. 
    Structură: 
    1. Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană; 
    3. Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer. 
Indicatori realizaţi: 
 
 Indicatori fizici 

2017 
Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator fizic 
(lei) 

Indicatori fizici 
semestrul I 
2018 

Cost mediu 
realizat pe 
fiecare 
indicator fizic 
(lei) 

Subprogramul de transplant 
Număr 
diagnosticări 
morţi cerebrale 
şi menţinere în 
condiţii 
fiziologice a 
donatorilor-

6 8907.22 1 3893.80 
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cadavru 
(inclusive 
testarea) 
Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer 
Număr de 
cupluri 
beneficiare de 
proceduri 
FIV/ET 

10 6188 1 6188 

 
 
    V. PROGRAMUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII 
ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 
Obiectiv: Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă 
sănătos şi combaterea principalilor factori de risc: 
 
Indicatori realizaţi: 
 

Indicatori fizici și de eficiență  

Indicatori 
fizici 

realizaţi 
cumulat 

de la 
începutul 

anului 
2017 

Cost mediu 
realizat pe 

fiecare 
indicator 

fizic              
(lei) 

Indicatori 
fizici 

realizaţi 
semestrul 

I 2018 

Cost mediu 
realizat pe 

fiecare 
indicator fizic          

(lei) 

Interventii pentru un stil de viata sanatos x x x x 

Campanii IEC destinate celebrării zilelor 
mondiale/europene conform calendarului priorităţilor 
nationale: x x x x 

Număr de campanii IEC desfasurate 
15.00 500.00 11.00 423.66 

Interventii IEC destinate priorităţilor de sănătate 
specifice locale x x x x 

Număr de interventii IEC desfasurate 5.00 498.00 3.00 310.25 

interventii IEC pentru punerea în aplicare a planurilor 
judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi 
activitate fizică la copii şi adolescenţi -sustenabilitate 
RO 19 04 x x x x 

Numar de școli și gradinițe care utilizeaza ghidul de 

intervenție pentru alimentație sănatoasă și activitate 

fizică în gradinițe și școli ( sustenabilitate 19 04) 17  x  17 x  

Număr de interventii IEC  pentru stil de viață sănătos la 

copii și adolescenți  80  x  42 x  

Interventii IEC pentru promovarea sanatatii in 
comunitati si grupuri vulnerabile  x x x x 
Număr  de interventii IEC in comunitati vulnerabile      15   

Evaluarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor x x x x 

Numar  interventii  pentru monitorizarea sanatatii copiilor 21.00 33.31 11.00 18.93 

Numar  scoli si gradinite evaluate     85.00 0.00 

 
 

Indicator de rezultat 
Indicator 
realizat 

Indicator 
realizat 

Campanii IEC destinate celebrării zilelor 
mondiale/europene conform 
calendarului priorităţilor nationale: x x 
Număr de beneficiari campanii IEC din 2,954.00 1,786.00 
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calendarul national 

Număr de parteneri campanii IEC din 
calendarul national 56.00 18.00 

Interventii IEC destinate priorităţilor de 
sănătate specifice locale x x 
Număr de beneficiari campanii IEC 

prioritati locale 800.00 200.00 
Număr de parteneri campanii IEC  prioritati 

locale 8.00 31.00 

Interventii IEC pentru punerea în 
aplicare a planurilor judeţene de 
acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi 
activitate fizică la copii şi adolescenţi -
sustenabilitate RO 19 04 x x 
Numar de beneficiari din școli și grădinițe 

care utilizează ghidul de intervenție pentru 

alimentație sănătoasă și activitate fizică in 

gradinițe și școli ( sustenabilitate 19 04) 882.00 760.00 

Număr de beneficari intervenții IEC pentru 

stil de viață sănătos (Altele de cât cele din 
19 04)  703.00 610.00 

Interventii IEC pentru promovarea 
sanatatii in comunitati si grupuri 
vulnerabile  
  x 
Număr de beneficiari interventii IEC  in 
comunitati vulnerabile 

  5,615.00 

 
    VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI 
    Obiective: 
    a) îmbunătăţirea stării de sănătate a copilului; 
    b) îmbunătăţirea stării de sănătate a femeii; 
 
    Structură: 
    1. Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului; 
    2. Subprogramul de sănătate a femeii. 
 

VI.1. Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului 
 

 Domenii de intervenţie: 
1. profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de 
lapte matern prin administrare de lapte praf; 
2. profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere; 
3. prevenirea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, 
confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie și monitorizarea evoluției bolii; 
4. prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți; 
5. prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin screening 
neonatal, laserterapie şi monitorizarea evoluției bolii; 
6. prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi 
monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil; 
7. prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce și monitorizare a epilepsiei și a 
manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil;   
 

1. Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu 
beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf 

A. Activităţi: procurarea şi distribuţia de lapte praf în scopul acordării gratuite copiilor 
cu vîrsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, conform prevederilor 
legale în vigoare. 

Notă: Laptele praf se distribuie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de 

lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern, cu completările şi modificările ulterioare. 
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B. Beneficiarii intervenţiei: copii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni care îndeplinesc 

criteriile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor 
nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 
privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni, care 
nu beneficiază de lapte matern, cu completările şi modificările ulterioare. 
 

2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere  
 

A. Activităţi: administrarea, în timpul spitalizării sau în regim ambulatoriu, după caz, a 
soluţiilor pentru alimentaţie parenterală şi alimentelor cu destinaţie medicală specială, la 
copiii cu greutate mică la naştere în scopul recuperării nutriţionale şi prevenirii malnutriţiei 
protein-calorice. 
 

B. Beneficiarii intervenţiei: 
1. copii cu greutatea mică la naştere sub 2.500 g; 
2. copii cu greutate de până la 3.000 g până la vârsta de 3 luni. 
 

3. Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți; 
 

A. Activităţi: efectuarea screening-ului auditiv. 
 

B. Beneficiarii intervenţiei: nou-născuţi 
 

4. Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin 
screening neonatal, laserterapie şi monitorizarea evoluției bolii 
 

A. Activităţi: 
1. efectuarea screening-ului retinopatiei de prematuritate prin oftalmoscopie indirectă; 
2. tratamentul retinopatiei de prematuritate prin fotocoagulare laser; 
3. monitorizarea evoluției bolii prin oftalmoscopie indirectă. 
 

B. Beneficiarii intervenţiei: 
1. nou-născuţii prematuri cu VG </= 34 săptămâni şi Gn </= 2000 g; 
2. nou-născuţii prematuri cu VG > 34 săptămâni şi Gn > 2000 g cu factori de risc perinatali: 

2.1. hipoxie la naştere; 
2.2. sindrom de detresă respiratorie a nou-născutului pentru care au primit 
oxigenoterapie cu FiO2 > 40%; 
2.3. ventilaţie mecanică; 
2.4. hemoragie intraventriculară; 
2.5. hiperbilirubinemie; 
2.6. icter prelungit;  
2.6. sepsis neonatal;  
2.7. anemie 
2.8. enterocolită necrozantă; 
2.9. şoc neonatal pentru care a primit tratament cu dopamină. 

 
5. Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, 

precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil 
 

A. Structura: 
1. astmul bronşic la copil; 
2. afecţiuni generatoare de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică la copil; 
3. mucoviscidoza la copil; 
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B. Activităţi: 

1. efectuarea investigaţiilor paraclinice / explorărilor funcţionale pentru stabilirea precoce a 
diagnosticului, prevenirea morbidităţii asociate şi monitorizarea ; 
2. acordarea produselor nutriţionale cu destinaţie medicală specială la copiii cu afecţiuni 
generatoare de malabsorbţie, malnutriţie şi diaree cronică, în ambulatoriu şi în spital; 
3. acordarea medicamentelor pentru tratamentul mucoviscidozei la copil şi susţinerea 
nutriţională, pe perioada spitalizării. 
 

C. Beneficiarii intervenţiei: 
1. copii cu prezumţie clinică pentru afecţiunile menţionate; 
2. copii aparţinând unor grupe majore de risc în vederea diagnosticului precoce; 
3. copii cu diagnosticul stabilit, care necesită tratament specific şi monitorizarea clinică, 
paraclinică şi de laborator a bolii. 
 

6. Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce și monitorizare a epilepsiei și 
a manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil 
 

A. Activităţi: efectuarea investigaţiilor paraclinice: video-EEG, EEG somn, EEG de 
lungă durată  la copii cu epilepsie sau manifestări paroxistice non-epileptice. 
  

B. Beneficiarii intervenţiei: 
1. copii cu manifestări paroxistice; 
2. copii cu epilepsie diagnosticată. 
 
VI.2. Subprogramul de sănătate a femeii 

 
Domenii de intervenţie: 

Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 
A. Activităţi: administrarea imunoglobulinei umane anti-D antepartum sau postpartum. 

 
B. Beneficiarii intervenţiei: 

1. lehuze Rh negative, cu copii Rh-pozitiv, fără anticorpi anti-D, în primele 72 ore după 
naştere; 
2. gravide Rh negative, cu parteneri conceptuali Rh pozitivi, în următoarele cazuri: 

2.1. avort spontan, terapeutic sau la cerere;  
2.2. sarcină extrauterină;  
2.3. molă hidatiformă;  
2.4. deces intrauterin al fătului (trim. II sau III de sarcină);  
2.5. traumatism abdominal pe parcursul sarcinii (trimestrul II sau III de sarcină);  
2.6. proceduri obstetricale invazive efectuate în scop diagnostic terapeutic sau terapeutic 
(biopsia de vilozități coriale, amniocenteza, cordocenteza, versiunea cefalică externă, 
îndepărtarea manuală a placentei). 
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Indicatori realizaţi: 
 

Indicatori fizici și de eficiență  
Indicatori fizici 
realizaţi 2017 

Cost mediu 
realizat pe fiecare 

indicator fizic²          
(lei) 

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 

x x 

Număr de copii beneficiari 
407 199.67 

Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere 

x x 

Număr de copii beneficiari 
485 73.8 

Prevenirea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital prin screening 
neonatal, confirmarea diagnosticul de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluției 
bolii 

x x 

Număr de  nou-născuţi care au beneficiat de efectuarea screening-ului neonatal la 
fenilcetonurie 3106 0 

Număr de nou-născuţi care au beneficiat de efectuarea screening-ului neonatal la 

hipotiroidism congenital 

3106 0 

Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți 

x x 

Număr nou-născuţi care au beneficiat de efectuarea screening-ului auditiv 

3126 8.4 

Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin 
screening neonatal, laserterapie şi monitorizarea evoluției bolii 

x x 

Număr de nou-născuţi prematuri care au beneficiat de efectuarea screening-ului 

retinopatiei de prematuritate prin oftalmoscopie indirectă 

131 21.59 

Număr de nou-născuţi prematuri care au beneficiat de tratamentul retinopatiei de 

prematuritate prin fotocoagulare laser 

0 0 

Număr de de nou-născuţi prematuri care au beneficiat de monitorizarea evoluției 
bolii prin oftalmoscopie indirectă (CNP unic) 

98  0 
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Număr de consultaţii medicale prin oftalmoscopie indirectă pentru monitorizare (copii 

cu retinopatie de prematuritate trataţi, copii cu risc de retinopatie)  

146 32.22 

Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, 
precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil 

x x 

Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice / 

explorărilor funcţionale pentru astm bronşic 

129 74.18 

Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice / 
explorărilor funcţionale pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbţie 

19 44.61 

Număr de copii cu diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/malnutriţie beneficiari de 
dietă specifică 

72 1003 

Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice / 
explorărilor funcţionale pentru mucoviscidoză 

19 149.86 

Număr de copii trataţi pentru mucoviscidoză 
6 52.93 

Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce și monitorizare a epilepsiei 
și a manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil 

x x 

Număr de copii investigaţi cu video-EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată 

50 200 

Subprogramul de sănătate a femeii 
 

Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 
x x 

Număr de femei Rh negative beneficiare de administrarea imunoglobulinei umane 

anti D 
173 246.62 

 

Indicator de rezultat Indicator realizat 

Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului    

Numărul copiilor cu vârsta 0-12 luni care beneficiază de lapte praf 407 

Numărul copiilor cu vârsta 0-12 luni din judeţ 5360 
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Ponderea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 - 12 luni beneficiari de administrarea de lapte praf  7.59% 

Numărul beneficiarilor intervenţiei privind profilaxia malnutriţiei  485 

Numărul copiilor cu greutate mică la naștere sub 2.500 g sau cu greutate de până la 3.000 g  până la 

vârsta de 3 luni internaţi în unitatea sanitară 
688 

Ponderea beneficiarilor intervenţiei din totalul copiilor cu greutate mică la naştere sub 2.500 g sau 
cu greutate de până la 3.000 g până la vârsta de 3 luni internaţi în unităţile sanitare care derulează 
intervenţia 

70.49% 

Numărul nou născuţilor beneficiari de screening auditiv în unităţile sanitare în care se implementează 
intervenţia 

3126 

Numărul total de nou născuţi în unităţile sanitare în care se implementează intervenţia 3176 

Rata de acoperire prin screening auditiv a nou-născuţilor în unităţile sanitare în care se 
implementează inter 

98.42% 

Număr prematuri depistaţi pozitiv la screening auditiv în unităţile incluse în intervenţie 90 

Ponderea prematurilor depistaţi pozitiv din totalul prematurilor testaţi  2.88% 

Numărul prematurilor eligibili beneficiari de screening neonatal pentru depistarea retinopatiei in unităţile 
sanitare incluse în intervenţie sau afiliate acestora 

131 

Numărul prematurilor eligibili pentru screening neonatal pentru depistarea retinopatiei in unităţile sanitare 
incluse în intervenţie sau afiliate acestora 

159 

Rata de acoperire prin screening neonatal pentru depistarea retinopatiei a prematurilor eligibili din 
unităţile sanitare incluse în intervenţie sau afiliate acestora 

82.38% 

Numărul  prematurilor care beneficiază de monitorizare  98 

Numărul prematurilor eligibili beneficiari de screening neonatal pentru depistarea retinopatiei  131 

Ponderea prematurilor care beneficiază de monitorizare din totalul prematurilor incluşi în 
screening neonatal pentru depistarea retinopatiei            

75% 

Numărul prematurilor depistaţii cu retinopatie 63 

Ponderea prematurilor cu retinopatie din totalul prematurilor monitorizaţi  64% 

Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al astmului bronşic  129 

Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de astm bronşic 129 

Ponderea copiilor testați pentru diagnosticul precoce al astmului bronşic din totalul copiilor care 
se prezintă cu prezumpție clinică de astm bronşic  

100% 

Numărul copiilor confirmaţi cu diagnosticul precoce al astmului bronsic 77 

Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al astmului bronşic 129 

Pondrea copiilor confirmaţi cu diagnosticul precoce al astmului bronşic din totalul copiilor testaţi 
pentru astm bronşic  

59.69% 
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Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor generatoare de malabsorbţie/malnutriţie 
şi diaree cronică 

19 

Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de afecţiuni generatoare de 
malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică 

78 

Ponderea copiilor testați pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor generatoare de 
malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică din totalul copiilor care se prezintă cu prezumpție 
clinică de afecţiuni generatoare de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică  

24.36% 

Numărul copiilor confirmaţi  pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor generatoare de 

malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică 
19 

Numărul copiilor testaţi pentru diagnosticul precoce de afecţiuni generatoare de malabsorbţie/malnutriţie 

şi diaree cronică 
72 

Ponderea copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor generatoare de 
malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică din totalul copiilor testaţi cu afecţiuni generatoare de 
malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică 

26.39% 

Numărul copiilor  cu diagnostic de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică care beneficiază de produse 

nutriționale în ambulatoriu și spital 
72 

Numărul copiilor cu diagnostic de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică care au beneficiat de servicii 
medicale în ambulatoriu şi / sau spital 

72 

Ponderea copiilor  cu diagnostic de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică din unitățile 
sanitare care implementează intervenţia care beneficiază de produse nutriționale în ambulatoriu și 
spital  

100% 

Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al mucoviscidozei 19 

Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de mucoviscidoză 19 

Ponderea copiilor testați pentru diagnosticul precoce al mucoviscidozei din totalul copiilor care se 
prezintă cu prezumpție clinică de mucoviscidoză  

100% 

Numărul copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al mucoviscidozei 1 

Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al mucoviscidozei 19 

Ponderea copiilor confirmaţi  pentru diagnosticul precoce al mucoviscidozei din totalul copiilor 
testaţi pentru  mucoviscidoză  

5.26% 

Numărul copiilor cu mucoviscidoză diagnosticați care beneficiază de tratament și susţinere nutrițională pe 
durata spitalizării 

5 

Numărul copiilor cu mucoviscidoză spitalizaţi 5 

Ponderea copiilor cu mucoviscidoză diagnosticați care beneficiază de tratament și susţinere 
nutrițională pe durata spitalizării  

100% 

Numărul gravidelor Rh negative care beneficiază de administrarea imunoglobulinei umane anti D 173 

Numărul gravidelor Rh negative aflate în evidenţa  unităţilor sanitare (externate) 203 

Ponderea gravidelor Rh-negative care au beneficiat de administrarea imunoglobulinei umane anti 
D conform ghidului clinic  

85.22% 
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APROB: 
                                                    ADJUNCTUL ȘEFULUI  I.P.J. SIBIU 

                                 Comisar șef de poliție 

                                                          TARNU LUCIAN IOAN 
                 

                                     
EVALUAREA 

ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ŞI EVENIMENTELOR ÎNREGISTRATE ÎN 
MEDIUL ȘCOLAR ÎN ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2017-2018 

 
În vederea punerii în aplicare a Planului Naţional Comun de Acţiune-Cadru pentru 

creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea 

delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, nr. MAI nr. 94859 din 23.06.2016, MENCS nr. 560/MCA din 13.07.2016 

şi MDRAP nr. 66774 din 19.07.2016, la nivelul judeţului Sibiu, pentru anul școlar 2017-
2018 a fost elaborat noul Plan Teritorial Comun de Acțiune, sub coordonarea Instituției 
Prefectului Județului Sibiu, având ca instituții semnatare Consiliul Județean, 
Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu, Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu și 
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. 

La nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale au fost încheiate planuri locale 
între reprezentanții subunităților de poliție, primării și unitățile de învățământ cu 
personalitate juridică. 

În baza acestor planuri au fost desfăşurate activităţi în sistem integrat, care au vizat 
asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă celor 
351 de unităţi de învăţământ preuniversitar, dintre care 176 în mediul urban și 175 în 
mediul rural. 

 
Activităţi desfăşurate pe parcursul anului școlar 2017-2018  

 Referitor la activităţile preventive, menţionăm că au fost desfăşurate 178 şedinţe 
cu cadrele didactice/părinţii și 761 participări în cadrul orelor de curs (541 în mediul 
urban şi 220 în mediul rural). 
 În ceea ce priveşte activităţile de aplicare a legii, menţionăm că au fost aplicate 34 
sancțiuni contravenţionale, dintre care 29 la Legea nr. 61/1991, rep. și 5 la O.U.G. 
195/2002.  
 De asemenea, au fost organizate 98 acțiuni pe linia prevenirii absenteismului 
şcolar, 56 pe linia respectării regimului circulaţiei rutiere în zona adiacentă unităților de 
învățământ, precum şi 74 acțiuni pe alte linii de muncă. 
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  În urma activităților desfășurate au fost identificați 116 de elevi  care au absentat 

de la cursuri, sens în care au fost informați reprezentanții unităților de învățământ 
responsabile, în vederea luării de măsuri, conform regulamentului școlar.  
 Pentru menţinerea ordinii publice, poliţia locală are repartizate la nivelul judeţului 
Sibiu 11 unități de învățământ preuniversitar, iar efectivelor de jandarmi le revin 13 
unități școlare.   
 Pe această linie, I.P.J. Sibiu a desfășurat și activități de mediatizare, participându-
se la 142 de emisiuni radio, 79 de emisiuni TV, fiind publicate 81 de articole în presa 
scrisă.  
 Conducerea I.P.J. Sibiu a participat la 9 întâlniri, efectuate sub coordonarea 
Prefectului Județului Sibiu. 
 

EVOLUȚIA INFRACȚIONALITĂȚII SESIZATE  
ÎN ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 2017-2018 

 
  În perioada aferentă anului școlar 2017-2018(12.09.2017-15.06.2018) au fost 
sesizate 37 infracțiuni(+5), față de 32 fapte înregistrate în anul școlar 2016/2017. 
 Infracțiunile sesizate au fost repartizate astfel: 25 infracțiuni înregistrate în 
unitățile de învățământ din mediul urban(+3), dintre care 22 în incinta acestora și 3 în 
zonele adiacente, iar în mediul rural s-au înregistrat 12 infracțiuni(+2) - toate în 
incinta unităților de învățământ. 
 Pe genuri de infracțiuni, situația se prezintă astfel: 
 *-lovirea sau alte violențe: 26 infracțiuni(+9), dintre care 18 comise în mediul 
urban și 8 în mediul rural: 
 *-amenințare: 1 infracțiune(-1), comisă în mediul urban; 
 *-distrugere: 2 infracțiuni(+1), dintre care 1 comisă în mediul urban și 1 în 
mediul rural; 
 *-furt: 7 infracțiuni(-3), dintre care 5 comise în mediul urban și 2 în mediul rural; 
 *-alte fapte: 1 infracțiune- ultraj- asupra unui cadru didactic. 
 
 În funcție de locul sesizării, infracțiunile comise în mediul școlar s-au înregistrat 
astfel: 
 -în unitățile de învățământ din municipiul Sibiu și comunele arondate Secției 1 
Poliție Rurală Șelimbăr-19 evenimente(16 eveninente produse în incinta unităților 
școlare și 3 evenimente produse în zona adiacentă acestora); 
 -în unitățile de învățîmânt din municipiului Mediaș și comunele arondate Secției 
2 Poliție Rurală Mediaș- 5 evenimente (2 în mediul urban și 3 în mediul rural, respectiv 
în comunele: Ighișu Nou-  1 eveniment, Moșna-1 eveniment, Bazna-1 eveniment), toate 
produse în incinta unităților școlare; 
 -în unitățile de învățîmânt din orașul Cisnădie-3 evenimente produse în incinta 
unității de învățământ; 
 -în unitățile de învățîmânt din orașul Miercurea Sibiului-1 eveniment în incinta 
unității de învățământ; 
 -în unitățile de învățîmânt din orașul Copșa Mică-1 eveniment + comuna 
Târnava-1 eveniment –ambele produse în incinta unității de învățământ; 
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 -în unitățile de învățîmânt din localitățile arondate Secției 3 Poliție Rurală 
Agnita: Nocrich, Hosman, Fofeldea, Alțîna- 5 evenimente produse în incinta unității 
de învățământ; 
 -în unitățile de învățîmânt din comuna Turnu Roșu-1 eveniment produs în incinta 
unității școlare; 
 -în unitățile de învățîmânt din comuna Poiana Sibiului- 1 eveniment produs în 
incinta unității de învățământ. 
 
 Referitor la subiecții infracțiunilor, conform situației statistice:  

- au fost autori de infracțiuni:  -elevi: 22 
            -aparținători: 6 
             -alte categorii: 2 

   -    victime: -elevi: 31 
    -cadre didactice: 4 
 
 Infracțiunile privind lovirea sau alte violențe au la bază conflicte spontane, care au 
degenerat în fapte de agresiune.  
 Infracțiunea de amenințare a avut ca fond situația deosebită în care se află un elev 
cu nevoi speciale instituționalizat în cadrul Centrului de Plasament "Tavi Bucur" din 
orașul Cisnădie, elev al Centrului de Educație Incluzivă nr.1 din municipiul Sibiu. 
 

CAUZE 
 Printre principalele cauze şi împrejurări favorizatoare  ale infracțiunilor sesizate 
în această perioadă, menţionăm:  
       -rivalităţile dintre elevi; 

      -deficiențe în ceea ce privește educaţia civică, antiinfracţională şi antivictimală a 
elevilor, manifestată prin necunoaşterea legilor şi a consecinţelor unor fapte; 

      -pătrunderea unor persoane străine/părinți în incinta unităților de învățământ, prin 
încălcarea normelor legale care reglementează accesul în instituțiile publice, în vederea 
comiterii unor agresiuni la adresa elevilor ori cadrelor didactice; 
            -lăsarea  nesupravegheată a unor bunuri personale de valoare, care favorizează 
comiterea de furturi; 
 -numărul redus de polițiști atât în mediul urban, cât și rural, care patrulează în zona 
unităților de învățământ, dar mai ales lipsa de supravegherii, elevilor manifestată de către 
cadrele didactice în timpul pauzelor dintre cursuri. 
 

CONCLUZII: 
 
    În vederea prevenirii acestui gen de fapte, efectivele de poliţie, jandarmerie şi 
poliţie locală vor acţiona în continuare, săptămânal, în baza  prevederilor Planului 
Teritorial Comun de Acţiune - Cadru pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi  
personalului didactic, dar şi pentru prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele 
adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
   

ȘEFUL SERVICIULUI ORDINE PUBLICĂ 
Comisar șef de poliție 

CĂPĂȚÎNĂ IULIAN-IOAN 
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La nivelul judeţului Sibiu, în sistemul de învăţământ judeţean, funcţionează un număr de 314 de unităţi şcolare de stat (cu personalitate 

juridică - 141 şi structuri- 173) și 30 unități de învățământ privat. Toate aceste entităţi posedă Autorizaţie sanitară de funcţionare. 

Dintre acestea, 105 unităţi cu personalitate juridică de stat posedă autorizaţia de securitate la incendiu, iar 37 de unităţi şcolare cu P.J. nu 

posedă această autorizaţie, după cum urmează: 8 unităţi școlare cu P.J. din municipiul Sibiu, 2 unități școlare cu P.J. din municipiul Mediaș, 2 

unități școlare cu P.J. din Rășinari şi câte o unitate şcolară cu P.J. din Agnita, Copşa Mică, Dumbrăveni, Sălişte, Ocna Sibiului, Miercurea 

Sibiului, Tălmaciu, Bazna, Dîrlos, Gura Râului, Laslea, Loamneș, Ludoş, Marpod, Mihăileni, Moşna, Orlat, Poiana Sibiului, Roşia, Şelimbăr, 

Șeica Mare, Şura Mică, Tilişca, Turnu Roșu şi Vurpăr (în total 56 de clădiri). De asemenea, 7 unități de învățământ privat nu posedă autorizaţia 

de securitate la incendiu. Conducerea ISJ Sibiu a desfășurat o întâlnire cu directorii unităților de învățământ care nu posedă autorizaţia de 

securitate la incendiu în luna iulie 2018, urmând ca până la sfârșitul acestui an, cel puțin jumătate dintre aceste unități de învățământ să obțină 

această autorizație. 

În urma centralizării datelor din teritoriu, în toate unităţile şcolare (PJ sau structuri) se desfăşoară lucrări de igienizare (89 unități de 

învățământ), de reparaţii (52 unități de învățământ), reabilitări (8 unități de învățământ) şi anvelopări termice (2 unități de învățământ), 

majoritatea lucrărilor având ca dată finală estimativă perioada 1-10.09.2018. Sunt și unități de învățământ la care aceste lucrări se vor prelungi și 

după începerea anului școlar, datorită faptului că sunt de mare amploare: Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu (30.09.2018 – reabilitare), Colegiul 

Tehnic ”Cibinium” Sibiu (1.10.2018 – igienizare), Colegiul Economic ”G. Barițiu” Sibiu (31.12.2018 – reabilitare) și Școala Gimnazială 

Hoghilag (01.12.2019 – reabilitare). 
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 Pentru perioada de iarnă, la unităţile şcolare unde încălzirea se realizează cu combustibil solid (lemn), necesarul este acoperit în proporţie 

de aproximativ 88-90%. 

În atenţia M.E.N şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu se află monitorizarea rezolvării canalizării şi alimentărilor cu apă în unităţile de 

învăţământ, acolo unde nu există sisteme centralizate la nivel de localitate (fose septice sau microstaţii de epurare, respectiv, puţuri forate), dar şi 

refacerea/înlocuirea instalaţiilor electrice, sanitare şi dotarea cu sisteme centralizate de încălzire (centrale termice).  

Subliniem faptul că imobilele în care funcţionează unităţile de învăţământ sunt, conform  Legii nr. 1 / 2011, proprietatea Consiliilor 

Locale, acestea având obligaţia alocării sumelor din bugetul local/de stat pentru  întreţinerea şi reparaţia lor, precum şi pentru 

obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. 

Programul de măsuri al ISJ Sibiu prevede ca în cadrul inspecţiilor tematice desfăşurate de către fiecare inspector şcolar, în unităţile şcolare care 

le-au fost desemnate, să monitorizeze: 

- Demersurile făcute de către conducerea unităţilor de învăţământ la Consiliile Locale pentru alocarea resurselor necesare în vederea 

începerii anului şcolar 2018-2019 în condiţii bune; 

- Obţinerea Autorizaţiei de securitate la incendiu de către unităţile şcolare care nu au această autorizaţie (răspund directorii unităţilor 

şcolare); 

- Verificarea şi obţinerea avizelor pentru instalaţiile de alimentare cu gaz şi pentru centralele termice; 

- Verificarea valabilităţii extinctoarelor şi a respectării normelor PSI; 

- Activităţile de igienizare a spaţiilor şcolare (răspund directorii unităţilor şcolare); 
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- Întreţinerea curţilor, a terenurilor de sport, şi a împrejurimilor; 

- Achiziţionarea combustibilului solid (lemn) pentru perioada de iarnă, acolo unde este cazul;  

- Amenajarea sălilor de clasă, a laboratoarelor şi a cabinetelor şcolare, în concordanţă cu profilul şi cu necesitatea dotării; 

TERMEN: 03 septembrie 2018 (urmând ca acestea să fie centralizate şi transmise către Prefectura Sibiu atunci când vor fi solicitate) 

 

Situaţia manualelor şcolare 

- Asigurarea manualelor pentru învăţământul obligatoriu, cu accent deosebit pe asigurarea manualelor școlare pentru clasa a VI-a – necesarul 

de manuale a fost trimis de către fiecare unitate şcolară, centralizat la nivel de inspectorat şcolar şi transmis către MEN, astfel încât acestea 

să poată fi ridicate de la magazia ISJ Sibiu la sfârşitul lunii august – începutul lunii septembrie (răspund directorii unităţilor şcolare şi 

comisia pentru achiziţionarea manualelor şcolare din cadrul ISJ Sibiu). În prezent aproximativ 45% din necesarul de manuale școlare 

pentru clasa a VI-a a fost primit la depozitul de manuale al ISJ Sibiu, acestea fiind apoi repartizate către unitățile de învățământ. 

TERMEN: 07.09.2017 

 

Situaţia rechizitelor din învăţământul primar / a mobilierului pentru clasa pregătitoare 

- Finalizarea necesarului de mobilier şcolar pentru clasa pregătitoare în unităţile şcolare în care acesta a fost degradat sau trebuie suplimentat 

– răspunde directorul unităţii şcolare şi inspectorul pentru învăţământul primar din cadrul ISJ Sibiu; 
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- Definitivarea listelor cu elevii care pot beneficia de rechizite şcolare, cu accent pe clasa pregătitoare – activitatea a fost finalizată în 

25.08.2018; necesarul centralizat – 874 beneficiari C.P., 845 beneficiari clasa I, 2419 beneficiari clasele II-IV, 1907 beneficiari clasele V-

VII și 604 beneficiari clasa a VIII-a; 

- Achiziţionarea, repartizarea şi distribuirea de rechizite şcolare – răspunde directorul unităţii şcolare şi ISJ Sibiu; 

TERMEN: 07.09.2017 

Siguranţa şi securitatea elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar sibian 

- Implementarea ”Planului teritorial comun de acţiune pentru siguranţa în şcoli”, - răspund directoii unităţilor şcolare şi membrii 

Comisiei antiviolenţă din unităţile şcolare; 

- Dotarea unităţilor şcolare cu sisteme video de supraveghere – răspunde Consiliul de Administraţie al unităţilor şcolare; 

TERMEN: 07.09.2017 

 

Planul de şcolarizare pentru învăţământ, an şcolar 2018-2019 

Au fost aprobate proiectele de plan de şcolarizare întocmite de unităţile de învăţământ care au solicitat plan de şcolarizare aferent.  

S-a finalizat înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi la grădiniţe; 

A fost definitivat testul de verificare a competenţelor pentru elevii ce vor să urmeze liceele cu profil vocaţional sau bilingv; 
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A fost finalizată prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat, etapa de admitere pentru învățământul seral și cel cu frecvență 

redusă și prima etapă a admiterii în învăţământul profesional de stat și învățământului profesional dual, urmând ca stabilirea listei elevilor ce 

vor urma acest tip de învăţământ să fie definitivată după desfăşurarea examenelor de corigenţă. 

Este în desfăşurare a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din 

seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017 – 2018, dar și etapa a doua de admitere în 

învățământul profesional de stat și profesional dual. Pentru această etapă mai sunt libere:  

- 305 locuri în 27 de unități liceale, din totalul de 2436 locuri (pentru învățământul liceal); 

- 431 locuri în 19 de unități liceale, din totalul de 700 locuri (pentru învățământul profesional de stat); 

- 135 locuri în 7 de unități liceale, din totalul de 312 locuri (pentru învățământul profesional dual); 

- Respectarea OMEN nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat – răspund comisiile 

din centrele de admitere şi cea de la nivelul ISJ Sibiu; 

- Respectarea OMEN nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional de stat – răspund 

comisiile din centrele de admitere şi cea de la nivelul ISJ Sibiu; 

TERMEN: 07.09.2017 conform OMECS nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat și 

a OMECS nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul școlar 2018 – 

2019; 
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RESURSE UMANE. MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018 

Activităţile legate de mobilitatea personalului didactic se derulează conform Calendarului mişcării personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, aprobat prin OMEN nr. 5485/13.11.2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

Până în prezent, conform acestui calendar, s-au desfăşurat următoarele faze: 

- întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat începând cu data de 1 septembrie 2018: 128 persoane la 

limita de vârstă şi anticipat; 

- aprobarea a 46 de cereri de continuare a activităţii peste vârsta de pensionare începând cu data de 1 septembrie 2017; 

- întregirea catedrelor pentru 12 cadre didactice; 

 

- completarea normelor didactice pentru 55 de cadre didactice pe perioadă determinată şi  completări pe perioadă nedeterminată; 

 

- schimburi de post între 4 cadre didactice; 

- soluţionare restrângeri de activitate pentru 15 cadre didactice; 

- soluţionarea pretransferului pentru 61 de cadre didactice; 

- titularizare cu art. 253 din Legea 1/2011 pentru 82 de cadre didactice; 
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- prelungirea duratei contractului de muncă pe perioadă determinată (continuitate) – 145 de cadre didactice 

- detașare în interesul învățământului : 62 de cadre didactice ; 

- detașare prin concurs : 16 cadre didactice ; 

- titularizare prin concurs pentru 70 de cadre didactice; 

- repartizare profesori titulari prin concurs :17 cadre didactice; 

- repartizare pe perioadă determinată (suplinire) : 167 de cadre didactice; 

Următoarele faze ale mobilităţii personalului didactic (detașarea în interesul învățământului și la cerere, examenul de suplinire, repartizarea în 

şedinţe publice a cadrelor didactice) se vor desfăşura până în 08.09.2018, conform acestui calendar (răspunde Comisia de mobilitate de la nivelul 

ISJ Sibiu).  

 

ASIGURAREA CONDUCERII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 Numirea în funcțiile de directori și directori adjuncți s-a realizat prin detașare în interesul învățământului, în urma interviului ce a avut 

loc în date de 30 iulie 2018. În urma acestui interviu au fost detașate 16 cadre didactice pe funcția de director și 15 cadre didactice pe funcția de 

director adjunct.  

 

ALTE ASPECTE CE VOR FI MONITORIZATE PRIN INSPECŢIILE ŞCOLARE TEMATICE  

- Elaborarea programelor proprii, în cazul disciplinelor opţionale şi vizarea acestora de către directorii unităților școlare; 
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- Asigurarea programelor şcolare, a anexelor curriculare, a cataloagelor, carnetelor de elev şi a celorlalte documente şcolare; 

- Organizarea examenelor de corigenţă; 

- Întocmirea planificărilor calendaristice anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare; 

- Redactarea documentelor de întocmire a comisiilor metodice, catedrelor şi a celorlalte comisii din unitatea şcolară ; 

- Întocmirea schemelor orare pe clase, la învăţământul primar, şi a orarului pe unitatea şcolară, pentru celelalte forme de învăţământ; 

TERMEN : 07.09.2018 

 

 

 

Inspector Şcolar General,  

Prof. dr. Ştefan FIRU 
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ROMANIA 

Nesecret 

Nr. 11364/22.08.2018 

ASIGURAREA RESPECTARII DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITATI PRIVIND ACCESUL 

LA MEDIUL FIZIC, INFORMATIONAL ~I COMUNICATIONAL 

Potrivit datelor statistice publicate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati 

in Roma~ia, la 30 septembrie 2017 numarul total de persoane cu dizabilitati a fost de 

791.761, Jdin care 773.773 (97,73%) persoane se afla 1n ingrijirea familiilor ~i/sau traiesc 

independent (neinstitutionalizate). 

Avand 1n jvedere acest aspect adaptarile mediului fizic, informational ~i comunicational sunt 

cu atat ':lai importante cu cat punerea lor in practica asigura acestor cetateni ~anse mai mari 

pentru dezvoltarea autonomiei personale ~i sociale, precum ~i inlaturarea sent imentului de 

inutilitat J ~i devalorizare. 
I 

Agentia Na~ionala pentru Plati ~i lnspeqie Sociala, prin verificarile pe care le desfa~oara in 

mod curJ nt prin agentiile teritoriale, incepand cu anul 2011 pana in prezent, a evidentiat 

faptul ca ) prin compararea situatiei existente cu cea constatata in verificarile desfa~urate in 

anii pre Jedenti, s-au facut pa~i importanti pentru asigurarea accesu lui persoanelor cu 

handicap la mediul fizic, informational ~i comunicational. 

Conform art. 5, punctul 2 din Legea nr.44812006 privind protectia ~i promovarea 

drepturi or persoanelor cu handicap, republicatii, cu modificiirile ~i completiirile 

ulterioa + , accesibiUtatea este ansamblul de masuri ~i lucrari de adaptare a mediului fizic, 

informational si comunicational conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esential de , I . , . 
exercitare a drepturilor acestor persoane in societate. 

Accesibitiltatea presupune luarea in considerare in toate politicile, programele, serviciile ~i 

resursele din comunitate destinate persoanelor cu deficiente, a aspectelor referitoare la cost, 

disponibilitate, proximitate, pentru a pre'intampina crearea de noi bariere. 

Conventi b ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitiiti ratificatii prin Legea nr. 

221/2010, reprezinta primul instrument juridic obligatoriu care vizeaza direct drepturile ~i 
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libertii\ J persoanelor cu dizabilitii\i, oferind un nivel de protec\ie fiirii precedent ii singurul 

instrume rit international bazat pe principiile proclamate 1n Carta Natiunilor Unite, care 

recunoa~t'e respectarea demnitatii inalienabile ~i autonomia individuala. 

Spre deo~ebire de Legea nr. 448/2006, care face referire numai la obligatiile privind 

accesibilizarea mediului fizic, informational ~i comunicational, Conventia prevede si obligatia 

statelor clarti de a monitoriza implementarea standardelor minime si instructiunilor pentru 

accesibili rl area serviciilor deschise ~i/ sau oferite publicului, atat cele publice cat ~i cele 
private 1

• 

Tn Roman a, evaluarea accesibilitatii se face 1n conformitate cu Normativul NP 051/2012 -

Revizuir~ NP 051/2000, Anexii la Ordinul Ministeru/ui Dezvoltiirii Regionale ~; 

Administratiei Pub/ice nr.189/2013. Acest act stabileste conditiile de calitate ale mediului 

construit, 1p~ecum ~i un set minim de criter ii pentru deflnirea ac~esibilitatii cladirilor civile ~i 

ale spati 
I 
lui urban pentru persoanele cu dizabilitati, Agentia Nationala pentru Plati ~i 

lnspectie Sociala fiind autoritatea competenta pentru verificarea conformitatii. 

I. A TIVITATI DE CONTROL DESFA~URATE IN PERIOADA 2017-2018 

Principal Jle aspe~te metodologice ale misiunii de inspectie: Campania tematica " Verificarea 

accesu/ui l neingriidit al persoanelor cu dizabilitiiti la institutHle publice $i private" 

cuprinsa 1n Planul anual de control al lnspectiei Sociale pentru anul 2017, s-a desfa~urat 1n 

judetul Sibiu 1n perioada martie 2017 - noiembrie 2017, conform Deciziei nr.103/2017 emisa 

de direct prul general al Agentiei Nationale pentru Plati ~i lnspectie Sociala ~i a Deciziei 

nr.28/201 17 emisa de directorul executiv al Agentiei Judetene pentru Plati ~i lnspectie Sociala 

Sibiu. I 

Campani5 a avut ca obiectiv general - Asigurarea respectarii drepturilor persoanelor cu 

dizabilitii fi privind accesul la mediul fizic, informational $i comunicational. Obiectivele 

specifice I ale campaniei au fast: verificarea $i monitorizarea modului de respectare a 

accesibilizarii 1n unitati de 1nvatamant, sevicii publice locale $i judetene (primarii, consilii 

judetene ,i prefecturi), serviciile publice comunitare locale/judetene de eviden ta a 

persoanelor, unitati sanitare , directii generate de asistenta sociala ~i protectia copilului, 

directii ~enerale de finante publice, tribunale, ministere, precum ~i verificarea ~i 

monitoriz hrea modului de respectare a accesibil izarii mijloacelor de transport 1n comun din 

mediul urr an. 

I 1 
Statele parti var lua, de asemenea, masuri potrivite pentru: 

a) A ellabora, promulga ~i monitoriza implementarea standardelor minime ~i instructi unilor pentru 

acc~sibilizarea facilitatilor ~i serviciilor deschise publicului sau oferite acestuia; 

b) A sJ asigura ca entitatile private care ofera facilitati ~i servicii deschise publicului sau oferite acestuia tin 

cont de toate aspectele legate de accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilitati 
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Conform L d rul ui metodologic al campaniei, Serviciul I nspec\ie Social a din cadrul Agen\iei 

Jude~ene I pentru Plati ~i lnspeqie Sociala Sibiu a contro lat/monitorizat un numar de 155 

entitati pLblice ~i private respectiv: 

• 130 in~titutii de 'invatamant (primar, gimnazial, liceal, postliceal, universitar) publice sau 
private; 

• 9 ope
1
ratori publici de transport 'in comun din mediul urban, operatori de transport 

persoJne (taximetrie); 
I 

• Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Sibiu; 

• 4 inst jtutii de interes judetean (unitati a~ministrat iv terito riale, lnstitutia Prefectului -

Judet1t Sibiu, Consiliul Judetean Sibiu); 

• 6 unitati sanitare publice cu patur i din municipii; 

4 I t . . • oper
1

a on tunsm; 

• Direct ia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Sibiu. 

Pentru relnedierea deficientelor constatate au fost stabil ite in sarcina entitatilor verificate , 

~n numar Ide 477 masuri. 

In anul 2017 conform Hotararii nr.245/2017 emisa de Consiliul National pentru Combaterea 

Discrimin~rii a fost dispusa respectarea prevederilor art .64 alin.( 4) 
0

respectiv art.100 alin.(1 ), 

lit.b) din Legea nr.448/2006(R) privind proteqia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Controlul a fost efectuat la primariile ora~elor/municipiilor ~i a vizat verifica rea 

accesibilizarii trotuarelor, existenta unui proiect de reabilitare urbana care sa cuprinda 

elemente I stradale (trotuare) conformate cu prevederile legale 'in domeniu, astfel incat sa 

permita accesul persoanelor cu diferite dizabili t ati in spatiul urban, utilizarea acestuia ~i 

participar ~a acestor persoane la toate domeniile vietii. 

In anul 20J18, activitatile de inspectie tematica vizeaza verificarea lucrarilor de accesibilizare 

ale unita~il or hotelier:, in special ale celor care asigura ~i servicii de tra tament balnear ~i 

recuperare medicala. In cadrul verificarilor efectuate 1n semestrul I 2018 au fost dispuse 15 

masuri de remediere a neconformita~ilor care sunt 1n te rmen de realizare. 

II. SITUATIILE DEOSEBITE IDENTIFICATE IN ACTIVITATEA DE CONTROL 

a) La iAstitutii de fnviitiimdnt (pdmar, gimnazial, liceal, postliceal, universitar) 

pubti de sau private 

Lipsa accksibilizarii mediului fizic la institutiile de 1nvatamant este j ustificata , de vechimea 

imobilelo ril
1 

1n care i~i desfa~oara act ivitatea , de amplasarea 1n zona istorica a ora~ului ~i de 
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regimul jl!lridic al acestora. Multe dintre imobile sunt 1nchiriate sau 'in a?teptarea unor solutii 

ale instan
1

t elor, aflandu-se 'in litigii pentru clarificarea regimului juridic al acestora. 

La o parte dintre institutiile inspectate, 1ndeplinirea masurilor dispuse (ex: reconfigurare 

rampa, Jsigurarea accesului la nivelurile superioare ale cladir ii, amenajarea toaletelor 

destinate j persoanelor cu dizabilitati locomotorii), necesita obtinerea de aprobari/avize 

specifice accesibilizarii mediului fizic la cladirile monumente istorice, acestea fiind 1nscrise 1n 

Lista mon~mentelor istorice. 

b) Operd tori pub/id de transport in comun din mediul urban, operatori de transport 
I ( • • ) persoane tax1metne 
I . 

Operatorii de transport persoane (taximetrie) prin Camera Taximetri~tilor din Romania- Filiala 

Sibiu, au bmcultati 1n 1ndeplinirea masurilor motivate de: 

• Legisl1tia spe~ifica de autorizare a funqionarii autotu rismelor taxi nu permit e eliberarea 

de ca~re Registrul Auto Roman a certificatelor de agreare pentru autoturisme adaptate; 

• Activi l atea de taximetrie din Sibiu se desfa~oara cu peste 300 de firme. Asigurarea eel 

putin k unei ma?ini adaptata transportului persoanelor cu handicap care utilizeaza fotoliul 

rulant l conform art.64(2) din Legea 448/2006, este dificil de aplicat avand 1n vedere faptul 

ca fiecare dintre aceste societati ar trebui sa aiba un autoturism modificat fara a se tine 
I ' ' 

cont i e numarul ma~inilor cu care ace?tia opereaza. 

c) Unitot i sanitare publice ~; private cu paturi 

La imobil lele aflate 1n procedura de retrocedare 1n care funct ioneaza spitale sau pentru 

imobilele J unde nu a fost posibila respectarea nivelurilor de performanta stabilite de 

normativul pentru adaptarea cladirilor civile ~i spatiului urban aferent , s-au stabilit masuri 

compendtorii de proteqie. 

d) Verifi1area accesibilizarii trotuarelor 

Tipuri de ereguli identificate: 

• Lipsa Planului de Mobilitate Urbana Durabila: toate UAT-urile cu except ia municipiilor 

Sibiu si Medias. 

• Planu~ de ~obilitate Urbana nu prevede elementele stradale stabilite de Legea 

nr .448/2006 R si Ordinul nr. 189 /2013 pentru aprobarea reglementarilor tehnice Normativ 

NP os·l /2012, r~vizuire NP 051 /2000: municipiul Media~. 

• Lipsa legaturii trotuar-carosabil (rampa de acces, muchie te~ita/rotunjita trotuar) la 

unele treceri de pietoni: municipiile Sibiu, Media~ ~i ora~ele Cisnadie, Sali~te, Ocna 

Sibiuluii, Avrig, Agnita, Talmaciu. 
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• ca; pi~tonale unde trecerea de pe carosabil pe trotuar prezinta diferen\ii mare de nivel 

pericl itand deplasarea in siguranta a persoanelor cu dizabilita\i:ora~ul Dumbraveni, 
municipiul Medias. 

T I • t l ' • tv b t l . v A A d d l • rasee pie ona e care prezm a o s aco e, nu sunt curatate , mgreunan ep asarea 
persoJnelor cu dizabilitati: orasul Dumbraveni. 

• Lipsa I uprafetelor de av~rtiza;e tactilo-vizua le in fata trecerilor de pietoni: municipiile 

Sibiu, Media~ ~i ora~ele Cisnadie,Talmaciu, Agnita, Sali~te, Ocna Sibiului, Dumbraveni, 
Avrig. 

• Lipsa sistemelor de semnalizare sonora la trecerile de pietoni semaforizate din 

inters qiile cu trafic intens: municipiul Sibiu ~i municipiul Media~. 

Pentru rJmedierea deficientelor constatate au fast dispuse 25 masuri in sarcina UAT 

controlatJ, masurile dispuse ~izand cu precadere: 

• Adapt! rea traseele de circulatie pentru pietoni aflate in administrarea UAT astfel incat sa 

asiguri deplasarea in siguranta a persoanelor cu handicap locomotor, vizual ~i auditiv, 

confor:m prevederilor Legii nr.448/2006R, art.64(4), Ordinului nr.189/2013 - Normat iv NP 
051/2@12. 

• Elabor~rea Planului de Mobilitate Urbana Durabila tinand cont de cerintele Legii 

nr.448i/2006R, art.64, alin.(4) ~i ale Ordinului ~r.189/2013 pentru ~probarea 

regle1entarilor tehnice NP-051 /2012, cap. IV (conformarea elementelor stradale astfel 

incat sa permita deplasarea in siguranta a persoanelor cu handicap locomotor, vizual ~i 

auditi 1 
) . 

Ill. MASURI DISPUSE ~I SANCTIUNI APLICATE 

Tn perioada 2017-2018 au fast dispuse un numar de 517 masuri formulate pentru remedierea 

deficient , lor identificate dintre care 

Au fast aplicate doua sanctiuni contraventionale sub forma de avertisment scris precum si 5 I , , , 
avertisme r te verbale. 

IV. C~ NCLUZIILE ACTIVITATII DE CONTROL DIN PERIOADA 2017-2018 

Considerap, ca, la nivelul judetului Sibiu au fast facuti pa~i importanti. In perioada 2017 pana 

in prezend a fost accesibilizat mediul fizic prin construirea de rampe, toalete pentru persoane 

cu dizabil
1

itati locomotor ii, platforme, cai de acces semnalizate vizibil, in institutii publice, 

instituti i de invatamant, mijloace de transport in comun sau alte spatii de interes public. 

Un rezult ! t demn de notat se refera la faptul ca, forme de accesibilizare ignorate pana in 

prezent cLm ar fi: asigurarea de servicii de informare accesibile persoanelor cu handicap 
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vizual (in limbaj Braille), asigurarea interpretilor mimico-gestuali ?i a limbajului specific 

persoanel r cu surdo-cecitate pentru a facilita comunicarea cu persoanele cu deficiente de 

auz, au fo
1
st realizate. 

De asem1nea, fara un efort permanent din partea tuturor factorilor de decizie 'in acest 

domeniu, 

1

exista riscul ca persoanele cu dizabilitati sa fie i n continuare dependente de diverse 

forme de sprijin/ajutor 1n conditiile in care la ora actuala acesta nu este suficient ~i nici 

adecvat necesitatilor reale. 

In opinia l repre~entantilor entitatilor controlate, cauza majora pentru nerespectarea 

prevederil
1
or Legii nr. 448/ 2006 (R) privind protectia $1 promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modificiirile $i completarile ulterioare, este legata de lipsa resurselor 

financiar J. 

Pentru uni numar de 79 masuri, entitatilor controlate, care au solicitat termen de prelungire 

pentru 1npeplinirea masurilor dispuse ca urmare a neconformitatilor constatate fata de 

prevederil
1

e legislatiei din domeniu, li s-a acordat acest termen, 1n cazuri justificate de 

urmatoarele: 

• fundar~entarea bugetelor pentru anul 2018 ?i solicitarea fondurilor necesare pentru 

lucrari lle necesare adaptarii; 

• exister
1
1ta unor proiecte de reparatiilreabilitare/modernizare a imobilelor 1n care 

functi0neaza, proiecte aprobate care urmeaza sa se desfa?oare in anul 2018. 

V. ROLUL PRACTICAL CONTROLULUI 

Rolul pra1tic al controlului consta in contributia sa la constatarea ?i solutionarea problemelor. 

Fort a pozitiva a controlului cons ta in f aptul ca el genereaza comportamete f avorabile ?i 

contribui , la integrarea aqiunilor individuale in efortul general. 

Astfel activitatea de control a fost dublata de cea de consiliere a autor itatilor administratiei 

publice ldcale ~i persoanelor fizice ?i juridice, publice sau private, cu at~ibutii in dome~iul 

asistentei lsociale, in vederea derularii in bune conditii a activitatii ?i a perfectionarii aceste ia 

?i preveni f ii faptelor de incalcare a prevederilor legale. 

Consideratn ca prin 1ndeplinirea a 423 masuri de remediere a deficientelor constatate din cele 

517 dispuse (79 masuri au pri mit termene de prelungire a indeplinirii, 15 sunt 1n cadrul 

termenel dr) de catre inspectorii sociali, s-a reu~it cre?terea nivelului de responsabilizare a 

autoritati lor publice locale ~i a persoanelor direct raspunzatoare de activitatile de constructii 

~i urbanisr~ care au obligatia legala de a asigura respectarea legislatiei in domeniu in ceea ce 

prive?te 11daptarea mediului de viata al persoanelor cu dizabilitati ?i cre~terea ?anselor ca 

ace?tia sa poata participa activ la viata comunitatii. 
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