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Tabelul nr. 1. Indicatori  fizici şi de eficienţă

0 1 2 3 4 5 6=5/3

A
Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a mamei şi 

copilului 

1 Promovarea alăptării, educaţiei prenatale şi îngrijirii nou-

născuţilor

1.1 Activităţi: monitorizarea, evaluarea, certificarea/recertificarea 

"Spital Prieten al Copilului", în parteneriat cu reprezentanţa 

UNICEF în Romania, prin intermediul reţelei de evaluatori 

naţionali
1.1.1

Număr de unităţi sanitare monitorizate, evaluate, 

certificate/recertificate 

Profilaxia anemiei feriprive la gravidă (se raporteaza pana la 

epuizarea stocurilor)

număr de gravide beneficiare ale intervenţiei

2 Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, 

care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte 2.1
Număr de copii beneficiari

3 Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere şi 

analiza mortalităţii infantile

3.1
Număr copii beneficiari

202 588 59151,56 89014,36 151,38

3.2 Număr rapoarte privind mortalitatea infantilă 

Profilaxia anemiei feriprive la sugar (se raporteaza pana la 

epuizarea stocurilor)

Număr de copii beneficiari de administrare profilactică a preparatelor 

de fier

Profilaxia rahitismului carenţial al copilului (se raporteaza pana 

la epuizarea stocurilor)

Numărul copiilor beneficiari de administrare profilactică a vitaminei D

B
Subprogramul de sănătate a copilului

Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate 

mică la naştere sau alte patologii grave în perioada perinatală 

(se raporteaza pana la epuizarea stocurilor)Număr de secţii/compartimente de terapie intensivă nou-născuţi 

beneficiare

Număr de unităţi de transport nou-născuţi beneficiare

Număr de nou-născuţi beneficiari de activităţile intervenţiei în 

secţii/compartimente de terapie intensivă

Număr de nou-născuţi transportaţi cu unităţi de transport neonatal 

Cheltuiala efectivă 

realizată cumulat 

de la începutul 

anului aferentă 

fiecărui indicator 

fizic realizat           

(lei) 

Cost mediu 

realizat pe 

fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei)

Anexa nr. 17

Nr.  crt. Indicatori fizici și de eficiență 

Indicatori 

fizici 

realizaţi în 

trimestrul 

de raportat

Indicatori 

fizici 

realizaţi 

cumulat de 

la începutul 

anului

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul de 

raportat        (lei) 



Număr copii la care s-a administrat surfactant

1 Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism 

congenital, confirmarea diagnosticul de fenilcetonurie şi 

aplicarea dietei specifice, precum şi profilaxia distrofiei la copiii 

diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin 

administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială

1.1
 Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism 

congenital, confirmarea diagnosticului pentru fenilcetonurie şi 

aplicarea dietei specifice şi monitorizarea tratamentului

1.1.1
Număr nou-născuţi testaţi pentru fenilcetonurie

25.273,00 68.994,00 405.751,53 592.649,76 8,59

1.1.2
Număr nou-născuţi testaţi pentru hipotiroidism congenital

25.273,00 68.994,00 405.751,53 592.949,76 8,59

1.1.3 Număr copii confirmaţi cu diagnosticul de fenilcetonurie 2 4 0 0 0

1.1.4 Număr copii care au primit dietă specifică pentru fenilcetonurie 54 63 106.881,22 455.039,73 7.222,85

1.2 Profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute 

de metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie 

medicală specială

1.2.1

Număr de copii beneficiari 2 17 43.988,04 111.715,19 6.571,48

3
Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal

3.1 Număr nou-născuţi la care se efectuează screening pentru depistarea 

deficienţelor de auz 824 2375 0 0 0

3.2 Număr persoane instruie

4
Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin 

screening neonatal, laserterapie  şi dispensarizarea bolnavilor

4.1

Număr prematuri testaţi pentru depistarea retinopatiei 404 1039 6.868,00 17.663,00 17,00

4.2
Număr prematuri beneficiari ai laserterapiei

23 72 10.120,00 31.680,00 440,00

4.3
Număr de consultaţii medicale prin oftalmoscopie indirectă/ copil cu 

retinopatie de prematuritate monitorizat prin oftalmoscopie indicată
1699 4813 28.732,86 81.821,00 17,00

5 Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin 

diagnostic  precoce,  precum şi monitorizarea unor afecţiuni 

cronice la copil 
5.1

Număr de copii la care s-au facut  teste specifice pentru controlul 

astmului bronşic
200 800 58.357,42 136.580,57 170,73

5.2 Număr de copii investigaţi pentru diaree cronică/sindrom de 

malabsorbţie 180 595 26.775,01 97.857,18 164,47

5.3 Număr de copii cu diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/malnutriţie 

beneficiari de dietă specifică 16 48 5.233,04 47.014,42 979,47

5.4
Număr de copii testaţi pentru mucoviscidoză

43 174 9.255,30 21.240,01 122,07

5.5
Număr de copii trataţi pentru mucoviscidoză

30 52 24.294,04 77.591,24 1.492,14

5.6
Număr de copii testaţi pentru imunodeficienţe primare umorale

450 1387 17.549,50 46.122,90 33,25

5.7
Număr de copii la care s-au facut teste specifice  pentru diagnosticul 

de  hepatită cronică şi pentru monitorizarea evoluţiei bolii
197 633 17.100,63 51.402,85 81,21

6 6. Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor 

afecţiuni neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile 

cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze 

multifactoriale



6.1 Numar de copii investigati cu video -EEG, EEG de somn, EEG de 

lunga durata

6.5 Număr copii cu paralizii cerebrale trataţi cu toxina botulinică  (se 

raportează până la epuizarea stocurilor)

0

6 1.285,11 7.710,66 1.285,11

 Profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial (VRS) la copiii 

cu risc crescut de infecţie (se raporteaza pana la epuizarea 

Număr nou născuţi la care s-a efectuat administrarea de anticorpi 

monoclonali, din care:
Prematuri cu vârsta egală sau mai mică de 32 de săptămâni de 

gestaţie

Nou - născuţi cu afecţiuni congenitale de cord

C
Subprogramul de sănătate a femeii

1 Prevenirea sarcinilor nedorite prin  creşterea accesului la 

servicii moderne de planificare familială 

1.1 Număr de utilizatori activi de metode moderne de contracepţie, 

beneficiari ai programului

2 Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea 

accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice 

pentru gravidă şi lăuză  2.1 Număr de carnete şi fişe pentru supravegherea medicală a gravidei şi 

lăuzei, multiplicate în formă actualizată 0 8200 16367,2 16367,2 1,996

2.2 Număr rapoarte privind mortalitatea maternă

2.3 Număr rapoarte de analiza morbidităţii grave la gravidă şi lehuză

3 Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi 

postnatal

3.1 Număr gravide beneficiare de dublu, triplu, cvadruplu test 0 0 0 0

3.2
Număr bolnavi evaluaţi prin test Barr

0 0 0 0

3.3 Număr bolnavi evaluaţi prin examen citogenetic din sângele periferic-

postnatal 44 137 3.049,04 30.949,04 225,91

3.4
Număr bolnavi evaluţi prin test FISH

29 64 0,00 51.184,96 799,77

3.5 Număr beneficiari la care s-au efectuat teste de diagnostic citogenetic 

prenatal 0 0 0 0 0

3.6
Număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de extracţie AND

23 99 3.049,04 12.169,04 122,92

3.7
Număr de beneficiari la care s-a efectuat diagnostic molecular.

23 99 0,00 86.884,95 877,63

3.8 Număr beneficiari la care s-a efectuat screening pentru boli 

congenitale de metabolism 0 0 0 0 0

4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh

4.1 Număr de beneficiare de administrarea imunoglobulinei specifice anti 

D
61 195 14.561,31 46.548,45 238,71

5 Diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor 

musculare de tip Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea 

transmiterii ereditare a acestora
5.1 Număr de copii diagnosticaţi precoce cu amiotrofie spinală prin test 

clinic şi genetic

5.2 Număr de copii diagnosticaţi precoce cu distrofii musculare de tip 

Duchenne şi Becker prin test clinic şi genetic

5.3 Numărul rudelor pacienţilor la care se diagnostichează genetic 

statusul de purtător al mutaţiei genetice

5.4 Număr de sarcini cu risc de transmitere a amiotrofiei spinale 

investigate genetic

5.5 Număr de sarcini cu risc de transmitere a distrofiei musculare de tip 

Duchenne şi Becker investigate genetic

5.6 Număr de teste genetice efectuate pentru pacienţii şi rudele acestora 

cu suspiciune de amiotrofie spinală

5.7
Număr de teste genetice efectuate pentru pacienţii şi rudele acestora 

cu suspiciune de distrofie musculară progresivă Duchenne/Becker

Tabelul nr. 1^1 Indicatori de rezultat (se raportează anual)



Nr. crt. Indicator de rezultat
Indicator 

realizat

A.
SUBOROGRAMUL PENTRU AMELIORAREA STĂRII DE NUTRIŢIE 

A MAMEI şi COPILULUI

1

Numărul mamelor internate în secțiile de obstetrică din cadrul

,,Spitalelor Prieten al Copilului’’ care beneficiază de consiliere în ceea

ce priveşte alăptarea și îngrijirea noului născutului

2
Numărul mamelor internate în secțiile de obstetrică din cadrul

,,Spitalelor Prieten al Copilului’’ 

3

Ponderea mamelor internate în secțiile de obstetrică din cadrul

,,Spitalelor Prieten al Copilului’’ care beneficiază de consiliere în

ceea ce priveşte alăptarea și îngrijirea noului născutului (3=1/2 X

100)
4 Număr copii cu vârsta 0-12 luni care beneficiază de lapte praf

5 Numărul copiilor cu vârsta 0-12 luni din judeţ

6
Ponderea copiilor cu vârsta 0-12 luni beneficiari de lapte praf

(6=4/5 X 100)

7  Numărul beneficiarilor intervenţiei privind profilaxia malnutriţiei 

8

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

9

Ponderea beneficiarilor intervenţiei privind profilaxia malnutriţiei

din totalul 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 unitățile sanitare care derulează intervenţia (9=7/8 X 100)

B. SUBPROGRAMUL DE SĂNĂTATE A COPILULUI

1 Număr nou născuţi beneficiari de screening pentru fenilcetonurie şi 

2 Număr total nou născuţi 

3 Rata de acoperire prin screening la fenilcetonurie şi 

4 Numărul nou născuţilor depistaţi şi confirmaţi cu fenilcetonurie

5 Număr nou născuţi testaţi pentru fenilcetonurie

6
Ponderea nou născuților depistaţi şi confirmaţi cu fenilcetonurie

(6=4/5 X 100)

7 Numărul nou născuţilor depistaţi cu hipotiroidism congenital

8 Număr nou născuţi testaţi pentru hipotiroidism congenital 

9
Ponderea nou născuților depistaţi cu hipotiroidism congenital

(9=7/8 X 100)

10
Numărul copiilor diagnosticaţi cu fenilcetonurie care primesc dietă

specifică

11 Numărul copiilor diagnosticaţi cu fenilcetonurie

12
Ponderea copiilor diagnosticați cu fenilcetonurie cărora li s-a

recomandat și acordat  dieta specifică (12=10/11 X 100)

13
Numărul copiilor cu tulburări de metabolism şi cu indicaţie pentru dietă 

din evidenţa spitalelor care derulează intervenţia care primesc dieta 

14
Numărul copiilor cu tulburări de metabolism şi cu indicaţie pentru dietă 

din evidenţa spitalelor care derulează intervenţia 

15

Ponderea copiilor cu tulburări de metabolism şi cu indicaţie

pentru dietă din evidenţa spitalelor care derulează intervenţia

care primesc dieta  specifică (15=13/14 X 100)

16 Număr nou născuţi beneficiari de screening auditiv

17 Număr total nou născuţi

18
Rata de acoperire prin screening auditiv a nou născuților din

unitățile incluse în intervenţie (18=16/17 X 100)

19
Număr prematuri eligibili beneficiari de screening neonatal pentru

depistarea retinopatiei 

20
Număr prematuri eligibili pentru screening neonatal pentru depistarea

retinopatiei 

21

Rata de acoperire prin screening neonatal pentru depistarea

retinopatiei a prematurilor eligibili din unitățile sanitare incluse

în intervenţie sau afiliate acestora (21=19/20 X 100)

22 Număr prematuri care beneficiază de monitorizare 



23
Număr prematuri eligibili beneficiari de screening neonatal pentru

depistarea retinopatiei 

24

Ponderea prematurilor care beneficiază de monitorizare din

totalul prematurilor incluși în screening neonatal pentru

depistarea retinopatiei  (24=22/23 X 100)          
25 Număr prematuri care beneficiază de laser terapie

26 Număr prematurilor care beneficiază de monitorizare 

27
Ponderea prematurilor care beneficiază de laser terapie din

totalul prematurilor monitorizaţi (27=25/26 X 100)

28
Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al astmului

bronşic 

29
Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de astm

bronşic

30

Ponderea copiilor testați pentru diagnosticul precoce al astmului

bronşic din totalul copiilor care se prezintă cu prezumpție

clinică de astm bronşic (30=28/29 X 100)

31 Numărul copiilor confirmaţi cu diagnosticul precoce al astmului bronsic

32
Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al astmului

bronşic

33

Pondrea copiilor confirmaţi cu diagnosticul precoce al astmului

bronşic din totalul copiilor testaţi pentru astm bronşic (33=31/32

X 100)

34
Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor

generatoare de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică

35
Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de afecţiuni

generatoare de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică

36

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 (36=34/35 X 100)

37
Numărul copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor

generatoare de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică

38
Numărul copiilor testaţi pentru diagnosticul precoce de afecţiuni

generatoare de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică

39

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 (39=37/38 X 100)

40 Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al mucoviscidozei

41
Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de

mucoviscidoză

42

Ponderea copiilor testați pentru diagnosticul precoce al

mucoviscidozei din totalul copiilor care se prezintă cu

prezumpție clinică de mucoviscidoză (42=40/41 X 100)

43
Numărul copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al

mucoviscidozei

44 Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al mucoviscidozei

45

Ponderea copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al

mucoviscidozei din totalul copiilor testaţi pentru mucoviscidoză

(45=43/44 X 100)

46
Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al imunodeficienţei 

primare umorale

47
Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de

imunodeficienţe primare umorale

48

Ponderea copiilor testați pentru diagnosticul precoce al

imunodeficienţei primare umorale din totalul copiilor care se

prezintă cu prezumpție clinică de imunodeficienţe primare

umorale (48=46/47 X 100)



49
Numărul copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al

imunodeficienţei primare umorale

50
Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al imunodeficienţei 

primare umorale

51

Ponderea copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al

imunodeficienţei primare umorale din totalul copiilor testaţi

pentru imunodeficienţe primare umorale (51=49/50 X 100)

52
Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor

generatoare de hepatită cronică

53
Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de afecţiuni

generatoare de hepatită cronică  

54

Ponderea copiilor testați pentru diagnosticul precoce al

afecţiunilor generatoare de hepatită cronică din totalul copiilor

care se prezintă cu prezumpție clinică de afecţiuni generatoare

de hepatită cronică (54=52/53 X 100)

55
Numărul copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor

generatoare de hepatită cronică

56
Numărul copiilor testați pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor

generatoare de hepatită cronică

57

Ponderea copiilor confirmaţi pentru diagnosticul precoce al

afecţiunilor generatoare de hepatită cronică din totalul copiilor

testaţi pentru afecţiuni generatoare de hepatită cronică

(57=55/56 X 100)

58

Numărul copiilor cu diagnostic de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree

cronică care beneficiază de produse nutriționale în ambulatoriu și

spital

59

Numărul copiilor cu diagnostic de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree

cronică care au beneficiat de servicii medicale în ambulatoriu şi / sau

spital

60

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 (60=58/59 X 100)

61
Numărul copiilor cu mucoviscidoză diagnosticați care beneficiază de

tratament și susţinere nutrițională pe durata spitalizării

62 Numărul copiilor cu mucoviscidoză spitalizaţi

63

Ponderea copiilor cu mucoviscidoză diagnosticați care

beneficiază de tratament și susţinere nutrițională pe durata

spitalizării (63=61/62 X 100)
64 Numărul copiilor beneficiari de investigaţiile paraclinice

65
Numărul copiilor care se prezintă cu prezumpție clinică de afecţiune

neuropsihică cronică

66

Ponderea copiilor beneficiari de investigaţiile paraclinice

prevăzute în cadrul intervenţiei din totalul copiilor care se

prezintă în unitățile incluse în program cu prezumpție clinică de

afecţiune neuropsihică cronică (66=64/65 X 100)
C. SUBPROGRAMUL DE SĂNĂTATE A FEMEII

1 Număr utilizatori activi de metode moderne de contraceptive

2 Număr femei fertile

3
Ponderea utilizatorilor activi de metode moderne de

contraceptive (3=1/2 X 100)

4 Număr carnete ale gravidelor distribuite la beneficiari

5 Număr carnete ale gravidelor  (stoc la sfârsitul anului + intrări)

6
Ponderea carnetelor gravidelor distribuite la beneficiari (6=4/5 X

100)

7 Numărul gravidelor Rh negative care beneficiază de administrarea 

8 Numărul gravidelor Rh negative aflate în evidenţa  unităţilor sanitare



9

Ponderea gravidelor Rh negative care beneficiază de

administrarea imunoglobulinei specifice anti D conform

protocoalelor din totalul gravidelor Rh negative aflate în evidenţa  

unităţilor sanitare  care derulează intervenția (9=7/8 X 100)

10 Numărul subiecţilor cu boli genetice diagnosticate prenatal

11
Numărul subiecţilor investigaţi prin teste genetice în perioada

prenatală

12
Rata de detecţie a subiecţilor cu boli genetice diagnosticate

prenatal (12=10/11 X 100)

13 Numărul subiecţilor cu boli genetice diagnosticate postnatal

14
Numărul subiecţilor investigaţi prin teste genetice în perioada

postnatală

15
Rata de detecţie a subiecţilor cu boli genetice diagnosticate

postnatal (15=13/14 X 100)

16
Numărul subiecţilor cu amiotrofii spinale şi distrofii musculare de tip

Duchenne şi Becker diagnosticate prenatal

17
Numărul subiecţilor investigaţi prin teste genetice în perioada

prenatală

18

Rata de detecţie a subiecţilor cu amiotrofii spinale şi distrofii

musculare de tip Duchenne şi Becker diagnosticate prenatal

(18=16/17 X100)

19
Numărul subiecţilor cu amiotrofii spinale şi distrofii musculare de tip

Duchenne şi Becker diagnosticate postnatal

20
Numărul subiecţilor investigaţi prin teste genetice în perioada

postnatală

21

Rata de detecţie a subiecţilor cu amiotrofii spinale şi distrofii

musculare de tip Duchenne şi Becker diagnosticate precoce

postnatal (21=19/20 X 100)

22
Număr avorturi terapeutice la subiecţii la care au fost identificate

mutaţii

23 Număr subiecţi la care au fost identificate mutaţii

24 Recurenţa bolilor în familiile pacienţilor (24=22/23 X 100)

Tabelul nr. 2.  Execuţia bugetară (lei) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Programul național de sănătate a femeii și copilului, total, din 

care:

Bunuri și servicii DSP

Bunuri și servicii AAPL

Transferuri

Bunuri şi servicii DSP, total, din care:

1 Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi 

copilului, total, din care:

1.1 Promovarea alăptării, alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la 

copil

1.2 Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf

1.3 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere

2 Subprogramul de sănătate a copilului total, din care:

2.1 Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la 

naştere sau alte patologii grave în perioada perinatală

Prevedere 

bugetară anuală     

(lei)

Finanţare primită în 

trimestrul de 

raportat (lei) 

Finanţare primită 

de la începutul 

anului      (lei) 

Plăţi efectuate în 

trimestrul de 

raportat         (lei) 

Plăţi efectuate 

cumulat de la 

începutul anului         

(lei) 

Nr.  crt. Titlul bugetar

Buget de stat Venituri proprii

Prevedere 

bugetară 

anuală                   

(lei)

Finanţare 

primită în 

trimestrul 

de raportat             

(lei) 

Finanţare 

primită de la 

începutul anului           

(lei) 

Plăţi efectuate în 

trimestrul de 

raportat         (lei) 

Plăţi 

efectuate 

cumulat de la 

începutul 

anului         



2.2 Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea dietei 

specifice pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, precum şi 

profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de 

metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală 

specială

2.3 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal

2.4  Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin screening 

neonatal, laserterapie  şi dispensarizarea bolnavilor

2.5 Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic  

precoce,  precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil 

2.6  Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni 

neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile 

neuropsihomotorii de cauze multifactoriale

2.7  Profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial (VRS) la copiii cu risc 

crescut de infecţie

3 Subprogramul de sănătate a femeii total, din care:

3.1 Prevenirea sarcinilor nedorite prin  creşterea accesului la servicii 

moderne de planificare familială 

3.2 Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, 

calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi 

lăuză  

3.3 Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal 

şi sfat genetic  

3.4  Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh

3.5 Diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor 

musculare de tip Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea 

transmiterii ereditare a acestora

Bunuri şi servicii AAPL total, din care:

1 Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi 

copilului total, din care:

1.1 Promovarea alăptării, alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la 

copil

1.2 Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf

1.3 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere

2 Subprogramul de sănătate a copilului total, din care:

2.1 Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la 

naştere sau alte patologii grave în perioada perinatală

2.2 Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea dietei 

specifice pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, precum şi 

profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de 

metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală 

specială

2.3 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal

2.4  Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin screening 

neonatal, laserterapie  şi dispensarizarea bolnavilor

2.5 Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic  

precoce,  precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil 

2.6  Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni 

neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile 

neuropsihomotorii de cauze multifactoriale

2.7  Profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial (VRS) la copiii cu risc 

crescut de infecţie

3 Subprogramul de sănătate a femeii total, din care:

3.1 Prevenirea sarcinilor nedorite prin  creşterea accesului la servicii 

moderne de planificare familială 

3.2 Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, 

calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi 

lăuză  

3.3 Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal 

şi sfat genetic  

3.4  Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh

3.5 Diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor 

musculare de tip Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea 

transmiterii ereditare a acestora

Transferuri total, din care: 5.117.000,00 515.000,00 1.019.000,00 559.474,39 1.000.469,74



1 Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi 

copilului total, din care: 276.000,00 4.000,00 104.000,00 4.739,76 103.015,45

1.1 Promovarea alăptării, alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la 

copil

1.2 Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf 0,00

1.3 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere 276.000,00 4.000,00 104.000,00 4.739,76 103.015,45

2 Subprogramul de sănătate a copilului total, din care: 3.809.000,00 382.000,00 541.000,00 391.451,89 527.199,15

2.1 Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la 

naştere sau alte patologii grave în perioada perinatală

2.2 Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea dietei 

specifice pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, precum şi 

profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de 

metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală 

specială 2.615.000,00

2.3 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4  Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin screening 

neonatal, laserterapie  şi dispensarizarea bolnavilor 150.000,00 34.000,00 82.000,00 34.098,60 69.345,01

2.5
Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic  

precoce,  precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil 
979.000,00 348.000,00 459.000,00 357.353,29 457.854,14

2.6  Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni 

neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile 

neuropsihomotorii de cauze multifactoriale

2.7  Profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial (VRS) la copiii cu risc 

crescut de infecţie

3 Subprogramul de sănătate a femeii total, din care: 482.000,00 5.000,00 37.000,00 5.246,40 36.713,80

3.1 Prevenirea sarcinilor nedorite prin  creşterea accesului la servicii 

moderne de planificare familială 0,00

3.2 Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, 

calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi 

lăuză  100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal 

şi sfat genetic  210.000,00 5.000,00 37.000,00 5.246,40 36.713,80

3.4  Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor 

musculare de tip Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea 

transmiterii ereditare a acestora 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U.A.T.M.P 550.000,00 124.000,00 337.000,00 158.036,34 333.541,34

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor transmise,

MANAGER

Prof. Dr. Nicolae Suciu DIRECTOR FINANCIAR/CONTABIL

Ec. Maria Gheorghe

Intocmit,

Elena Draghici


