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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 gravidei şi copilului 

1 Promovarea alăptării, alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la copil

1.1 Activităţi derulate prin secţii şi compartimente de obstetrică-ginecologie din unităţi 

sanitare active în iniţiativa "Spital prieten al copilului"

1.1.1 Număr de persoane instruite

1.1.2 Număr de gravide/lăuze beneficiare de activităţi de consiliere 

1.1.3 Număr  de accesări on-line, prin conturi distincte, ale  materialelor informative privind 

“Promovarea Alăptării” şi iniţiativa "Spital prieten al copilului"

1.2 Activităţi derulate prin IOMC; INSP Bucureşi

1.2.1 Număr de persoane instruite

1.2.2
Număr  de accesări on-line, prin conturi distincte, ale  materialelor informative specifice

2 Profilaxia anemiei feriprive la gravidă

2.1 număr de gravide beneficiare ale intervenţiei

3 Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de 

lapte matern prin administrare de lapte praf

3.1 Număr de copii beneficiari

4 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere

4.1 Număr copii beneficiari 109 109 18,462.90 18,462.90 169.38

5 Profilaxia anemiei feriprive la sugar

5.1 Număr de copii beneficiari de administrare profilactică a preparatelor de fier

6 Profilaxia rahitismului carenţial al copilului

6.1 Numărul copiilor beneficiari de administrare profilactică a vitaminei D 37 37 189.55 189.55 5.12

B Subprogramul de sănătate a copilului

1 Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte 

patologii grave în perioada perinatală

1.1 Număr de secţii/compartimente de terapie intensivă nou-născuţi beneficiare 1

1.2 Număr de unităţi de transport nou-născuţi beneficiare 1

1.3 Număr de nou-născuţi beneficiari de activităţile intervenţiei în secţii/compartimente de 

terapie intensivă 162 162 137,707.04 137,707.04 850.04

1.4 Număr de nou-născuţi transportaţi cu unităţi de transport neonatal 165

1.5 Număr copii la care s-a administrat surfactant 19 19 2,095.96 2,095.96 110.31

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

2.1  Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea dietei specifice pentru 

fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital

2.1.1 Număr nou-născuţi testaţi pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism 22400 22400 223,617.08 223,617.08 9.98

2.1.2 Număr copii care au primit dietă specifică pentru fenilcetonurie 59 59 192,563.74 192,563.74 3,263.79
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2.2
Profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin 

administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială

2.1 Număr de copii beneficiari 14 14 8,541.89 8,541.89 610.14

3 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal

număr nou-născuţi la care s-a efectuat screening pentru depistarea deficienţelor de auz, 

dintre  care: 716 716 1,667.80 1,667.80 2.33

procent nou-născuţi cu risc la care s-a efectuat screening pentru depistarea deficienţelor 

de auz 0.13 0.13

4 Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin screening neonatal, 

laserterapie  şi dispensarizarea bolnavilor

4.1 Număr prematuri testaţi pentru depistarea retinopatiei 222 222 8,082.99 8,082.99 36.41

4.2 Număr prematuri beneficiari ai laserterapiei 28 28 8,082.99 8,082.99 288.68

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 921 921 55,710.00 55,710.00 60.49

5.2 Număr de copii investigaţi pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbţie 185 185 22,694.33 22,694.33 122.67

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

specifică 21 21 10,466.08 10,466.08 498.38

5.4 Număr de copii testaţi pentru mucoviscidoză 93 93 9,300.00 9,300.00 100.00

5.5 Număr de copii trataţi pentru mucoviscidoză 22 22 52,986.44 52,986.44 2,408.47

5.6 Număr de copii testaţi pentru imunodeficienţe primare umorale 415 415 5924.18 5924.18 14.28

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

pentru monitorizarea evoluţiei bolii 190 190 17,006.66 17,006.66 89.51

6  Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice 

cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze 

multifactoriale

6.1 Număr copii cu paralizii cerebrale trataţi cu toxina botulinică 9 9 9,800.00 9,800.00 1,088.89

6.2 Număr copii cu paralizii cerebrale care au beneficiat de electrostimulare

6.3 Număr de copii diagnosticaţi precoce cu fenomenele paroxistice, tulburări motorii, întârzieri 

neurpsihomotorii investigati complex pentru diagnostic precoce

6.4 Număr registre

7  Profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial (VRS) la copiii cu risc crescut de 

infecţie

7.1
Număr nou născuţi la care s-a efectuat administrarea de anticorpi monoclonali, din care:

7.1.1 Prematuri cu vârsta egală sau mai mică de 32 de săptămâni de gestaţie 26 26 80,790.80 80,790.80 3,107.34

7.1.2 Nou - născuţi cu afecţiuni congenitale de cord 0 0

8 Screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii

8.1
Număr de copii la care se efectuează screeningul pentru depistarea precoce a scoliozei

8.2 Număr de persoane instruite

8.3 Număr  de accesări on-line, prin conturi distincte, a  materialelor informative specifice 

8.4 Număr de copii raportaţi către Registrul naţional pentru scolioză

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

11 11 149.73 149.73 13.61

1.2 Număr  de accesări on-line, prin conturi distincte, a  materialelor informative privind 

planificarea  familială

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 33770 33770 87346.6 87,346.60 2.59

3
Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal şi sfat genetic  

3.1 Număr gravide cu risc malformativ şi genetic testate prin dublu/triplu test



3.2 Număr de examene citogenetice efectuate pe celule fetale

3.3 Număr de copii cu defecte congenitale exploraţi genetic 126 126 5,142.80 5,142.80 40.82

4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh

4.1 Număr de beneficiare vaccinate cu imunoglobulină specifică 53 53 22,622.73 22,622.73 426.84

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. 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 anemiei feriprive la gravidă

1.3 Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte 

matern prin administrare de lapte praf

1.4 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere

1.5 Profilaxia anemiei feriprive la sugar

1.6 Profilaxia rahitismului carenţial al copilului

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

2.8 Screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii

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 anemiei feriprive la gravidă

1.3 Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte 

matern prin administrare de lapte praf

1.4 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere

1.5 Profilaxia anemiei feriprive la sugar

1.6 Profilaxia rahitismului carenţial al copilului

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

2.8 Screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii

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: 1,487,000 245,000 245,000 125,364.00 125,364.00

1
Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului total, din care:

66,000 23,000 23,000 2,697.00 2,697.00

1.1 Promovarea alăptării, alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la copil

1.2 Profilaxia anemiei feriprive la gravidă

1.3 Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte 

matern prin administrare de lapte praf

1.4 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere 66,000 23,000 23,000 2,697.00 2,697.00

1.5 Profilaxia anemiei feriprive la sugar



1.6 Profilaxia rahitismului carenţial al copilului

2 Subprogramul de sănătate a copilului total, din care: 1,166,000 93,000 93,000 37,567.00 37,567.00

2.1 Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte 

patologii grave în perioada perinatală 188,000 0 0 0.00 0.00

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 784,000 50,000 50,000 30,101.00 30,101.00

2.3 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal 7,000 0 0 0.00 0.00

2.4  Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin screening neonatal, laserterapie  

şi dispensarizarea bolnavilor 25,000 14,000 14,000 7,466.00 7,466.00

2.5 Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic  precoce,  precum şi 

monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil 152,000 29,000 29,000 0.00 0.00

2.6
 Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice cronice la 

copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale
10,000 0 0 0.00 0.00

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

0 0 0 0.00 0.00

2.8 Screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii 0 0 0 0.00 0.00

3 Subprogramul de sănătate a femeii total, din care: 65,000 1,000 1,000 837.00 837.00

3.1 Prevenirea sarcinilor nedorite prin  creşterea accesului la servicii moderne de planificare 

familială 0 0 0 0.00 0.00

3.2 Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi eficienţei 

serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză  0 0 0 0.00 0.00

3.3 Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal şi sfat genetic  45,000 1,000 1,000 837.00 837.00

3.4  Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 20,000 0 0 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 0 0 0 0.00 0.00

UATMP 190,000 128,000 128,000 84,263.00 84,263.00

Tabelul nr. 3. Situația stocurilor 

C2

Cantitate Valoare  (lei) Cantitate Valoare  (lei) Cantitate Valoare  (lei) Cantitate Valoare  (lei) 

A

1 Profilaxia anemiei feriprive la gravidă cpr

2 Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte 

matern prin administrare de lapte praf
kg

3 Profilaxia anemiei feriprive la sugar fl

4 Profilaxia rahitismului carenţial al copilului fl

B

1

1.1 contraceptive orale  ARTRIZIA blister 110 531.3 0 0 31 149.73 79 381.57

1.2 prezervative buc. 144 27.36 0 0 0 0 144 27.36

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor transmise,

Prof. Dr. Suciu Nicolae Ec. Maria Gheorghe Intocmit,

Elena Draghici

statistician pr.

Produse în stoc  (stoc DSP+ 

stoc furnizori de servicii de C1

Directorul financiar contabil 

Nr.  

crt.
Denumirea subprogramului  /intervenției

Produs 

(denumire 

comercială 

a 

produsului)

Unitatea de 

măsură pentru 

cantitate

Produse în stoc (stoc DSP+ 

stoc furnizori de servicii de 

Produse intrate în DSP în 

cursul perioadei de raportare

Produse consumate la 

nivelul furnizorilor de 

* Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru programele naţionale de sănătate publică derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, 

raportările vor fi transmise Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu  prevederile Ordinului MS  nr. 422/29.03.2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 

C3 C4=C1+C2-C3

Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului 

Subprogramul de sănătate a femeii

Prevenirea sarcinilor nedorite prin  creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială 

Manager,



** Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care  le transmit Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile  Ordinului MS nr. 422/29.03.2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 

naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014.


