
PN I.2. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL BOLILOR TRANSMISIBILE 

PRIORITARE 

 

A. Obiectiv:  

Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea 

implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora.  

 

B. Activităţi:  

1. supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile;  

2. intervenţia în focar;  

3. derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenţei şi prevalenţei bolilor 

infecţioase; 

 

ACTIVITĂŢI IMPLEMENTATE LA NIVELUL SERVICIILOR/BIROURILOR DE EPIDEMIOLOGIE DIN 

DSP:  

2.1. 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 CNSCBT;  

2.2. supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală sau 

regională, sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;  

2.3. 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 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;  

2.4. 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;  

2.5. desfăşurarea acţiunilor speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile funcţie 

de situaţia epidemiologică, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz;  

2.6. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la punctul B din anexa nr. 

9 la normele tehnice, pentru vaccinările efectuate în focare de boală transmisibilă şi/sau în situaţii 

de urgenţă provocate de calamităţi naturale, precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea 

prevăzute în Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al bolilor transmisibile 

prioritare;  

2.7. 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; #M1  

2.8. *** Abrogat #B  

2.9. 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;  

2.10. organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu privire 

la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile;  

2.11. 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;  

2.12. depistarea, verificarea, investigarea şi raportarea alertelor naţionale, participarea la 

verificarea şi investigarea locală a alertelor internaţionale şi asigurarea răspunsului rapid în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;  

2.13. 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;  

2.14. asigurarea schimbului de informaţii specific şi colaborarea interjudeţeană în probleme 

epidemiologie*);  

2.15. organizarea şi participarea la derularea unor activităţi antiepidemice solicitate de CNSCBT 

sau dispuse de către DGAMSP;  



2.16. participarea la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT şi/sau CRSP conform 

metodologiilor de derulare a studiilor;  

2.17. participarea la instruirile organizate de INSP prin CNSCNT şi/sau CRSP;  

2.18. 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 

 

C.  Beneficiarii programului:  

Persoanele care au calitatea de suspecţi, contacţi sau simptomatici ai bolilor infecţioase 

prevăzute în reglementările legale în vigoare şi care îndeplinesc una dintre următoarele cerinţe:  

1. au domiciliul în România şi au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 

222  alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

2. au domiciliul în România şi nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;  

3. sunt în tranzit pe teritoriul României. 

 

 


