
PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI

 Anexa nr. 17

Unitatea care implementează programul Institutul national pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu"

Raportare pentru anul 2018 ¹ Trimestrul III:

Tabelul nr. 1. Indicatori  fizici şi de eficienţă

0 1 2 3 4 5 6=5/4

A Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului x x x x x

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

lapte matern prin administrare de lapte praf x x x x x

1.1 Număr de copii beneficiari

2 Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere x x x x x

2.1 Număr de copii beneficiari 161 484 19.677,00 81.253,00 167,88
3

Prevenirea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, 

confirmarea diagnosticul de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluției bolii

x x x x x

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

fenilcetonurie 23765 66678 159.816,00 548.431,00 8,23
3.2 Număr de nou-născuţi care au beneficiat de efectuarea screening-ului neonatal la 

hipotiroidism congenital 23765 66678 159.816,00 548.431,00 8,23
3.3 Număr de copii care au beneficiat de efectuarea testelor pentru confirmarea diagnosticului 

de fenilcetonurie 17 33 663,00 1.287,00 39,00
3.4 Număr de copii confirmați cu diagnosticul de fenilcetonurie (CNP unic) 5 9 50 90 10
3.5 Număr de copii în tratament dietetic care au beneficiat de efectuarea testelor pentru 

monitorizarea evoluției fenilcetonuriei (CNP unic) 71 71 2550 6390 90,00
4

Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie și alte boli înnăscute de metabolism    

x x x x x

4.1
Număr de copii cu diagnostic confirmat de fenilcetonurie beneficiari ai tratamentului dietetic

71 71 311.751,00 806.127,00 11.353,90
4.2 Număr de copii cu diagnostic confirmat de alte boli înnăscute de metabolism beneficiari ai 

tratamentului dietetic 17 17 11.532,00 75.866,00 4462,71
5 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți x x x x x

5.1 Număr nou-născuţi care au beneficiat de efectuarea screening-ului auditiv 0 806 0,00 0,00 0,00

6 Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin screening 

neonatal, laserterapie şi monitorizarea evoluției bolii x x x x x

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

de prematuritate prin oftalmoscopie indirectă 209 623 4.598,00 13.706,00 22,00
6.2 Număr de nou-născuţi prematuri care au beneficiat de tratamentul retinopatiei de 

prematuritate prin fotocoagulare laser 7 22 3.080,00 9.680,00 440,00
6.3 Număr de de nou-născuţi prematuri care au beneficiat de monitorizarea evoluției bolii prin 

oftalmoscopie indirectă (CNP unic) 209 642 0,00
6.4 Număr de consultaţii medicale prin oftalmoscopie indirectă pentru monitorizare (copii cu 

retinopatie de prematuritate trataţi, copii cu risc de retinopatie) 729 2.254 16.038,00 49.394,00 21,91
7 Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi 

monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil x x x x x

7.1 Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice / explorărilor 

funcţionale pentru astm bronşic 502 1422 1.191,00 63.851,00 44,90
7.2 Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice / explorărilor 

funcţionale pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbţie 116 441 8.962,00 47.094,00 106,79
7.3 Număr de copii cu diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/malnutriţie beneficiari de dietă 

specifică 27 82 8.962,00 32.143,00 391,99
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7.4 Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice / explorărilor 

funcţionale pentru mucoviscidoză 39 136 0,00 2.848,00 20,94
7.5 Număr de copii trataţi pentru mucoviscidoză 36 127 42.075,00 148.271,00 1.167,49
7.6 Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice pentru 

imunodeficienţe primare umorale 395 1349 0,00 8.787,00 6,51
7.7 Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice pentru 

diagnosticul de hepatită cronică şi pentru monitorizarea evoluţiei bolii 222 692 0,00 25.434,00 36,75
8 Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce și monitorizare a epilepsiei și a 

manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil
x x x x x

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

9 Analiza inegalităţilor în starea de sănătate a copiilor  x x x x x

9.1 Număr întâlniri regionale

9.2 Număr raport privind analiza inegalităţilor în starea de sănătate a copiilor

B Subprogramul de sănătate a femeii x x x x x

1 Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii de planificare 

familială x x x x x

1.1 Studiu privind sănătatea reproducerii finalizat

1.2
Număr de utilizatori activi de contraceptive și dispozitive medicale, beneficiari ai intervenţiei

2 Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi 

eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză x x x x x

2.1 Număr de carnete şi fişe pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, tipărite  şi 

multiplicate (raportare INSMC)

2.2 Număr întâlniri regionale (raportare INMSC)

2.3 Număr rapoarte de analiză a inegalităţilor în starea de sănătate a femeii

3 Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal x x x x x

3.1 Număr de gravide beneficiare testare biochimică (dublu, triplu, cvadruplu test) 0 0 0,00 0,00 0,00
3.2 Număr de beneficiari de testare citogenetică pentru diagnostic prenatal  (fetal) 0 0 0,00 0,00 0,00
3.3 Număr de beneficiari de testare citogenetică pentru diagnostic pentru diagnostic  postnatal 

(sângele periferic) 42 130 22.000,00 43.403,00 333,87
3.4 Număr de beneficiari de testare FISH µ 11 37 7.779,00 22.942,00 620,05
3.5 Număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de extracţie ADN ¶ 58 145 5.759,00 17.582,00 121,26
3.6 Număr de beneficiari de testare genetică moleculară (Array-CGH, secvenţiere,  MLPA, QF-

PCR, PCR, Real-Time PCR) · 58 142 35.000,00 62.424,00 439,61
4

Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
x x x x x

4.1
Număr de femei Rh negative beneficiare de administrarea imunoglobulinei umane anti D

80 202 12.374,00 31.244,00 154,67



Tabelul nr. 3.  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 de nutriţie şi sănătate a copilului 

1.1
Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte 

matern prin administrare de lapte praf

1.2 Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere

1.3 Prevenirea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, 

confirmarea diagnosticul de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluției bolii

1.4 Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie și alte boli înnăscute de metabolism    

1.5 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți

1.6 Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin screening 

neonatal, laserterapie şi monitorizarea evoluției bolii

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

monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil

1.8 Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce și monitorizare a epilepsiei și a 

manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil

1.9 Analiza inegalităţilor în starea de sănătate a copiilor  

2 Subprogramul de sănătate a femeii

2.1
Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii de planificare familială

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

serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză

2.3 Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal

2.4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh

Bunuri şi servicii AAPL total, din care:

1 Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului total, din care:

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

matern prin administrare de lapte praf

1.2 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere

1.3 Prevenirea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, 

confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluţiei bolii

1.4 Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie şi alte boli înnăscute de metabolism

1.5 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născut

1.6 Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin screening 

neonatal, laserterapie  şi monitorizarea evoluţiei  bolii

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

monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil 

1.8  Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce şi monitorizare a epilepsiei şi a 

manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil

1.9 Analiza inegalităţilor în starea de sănătate a copiilor

2 Subprogramul de sănătate a femeii total, din care:

2.1
Prevenirea sarcinilor nedorite prin  creşterea accesului la servicii de planificare familială 

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

serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză  

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) 

Finanţare 

primită de la 

începutul anului                     

(lei) 

Plăţi efectuate în 

trimestrul de 

raportat             

(lei) 

Nr.  crt. Titlul bugetar

Buget de stat Venituri proprii 

Prevedere bugetară 

anuală                         

(lei)

Finanţare 

primită în 

trimestrul de 

raportat             

(lei) 

Plăţi efectuate 

cumulat de la 

începutul anului         

(lei) 



2.3 Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal   

2.4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh

Transferuri total, din care: 5.289.000 962.000 3.174.000 898.086 3.105.772

1 Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului total, din care: 4.285.000 801.000 2.486.000 735.855 2.419.788

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

matern prin administrare de lapte praf

1.2 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere 126.000 6.000 77.000 5.397,00 76.044,00

1.3 Prevenirea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, 

confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluţiei bolii 1.850.000 348.000 1.144.000 284.995,00 1.080.903,00

1.4 Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie şi alte boli înnăscute de metabolism 1.471.000 268.000 754.000 268.073,00 753.336,00

1.5 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născut 0 0 0 0,00 0,00

1.6 Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin screening 

neonatal, laserterapie  şi monitorizarea evoluţiei  bolii 120.000 28.000 91.000 26.242,00 90.067,00

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

monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil 718.000 151.000 420.000 151.148,00 419.438,00

1.8  Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce şi monitorizare a epilepsiei şi a 

manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil

1.9 Analiza inegalităţilor în starea de sănătate a copiilor

2 Subprogramul de sănătate a femeii total, din care: 535.000 49.000 361.000 49.656 360.437

2.1
Prevenirea sarcinilor nedorite prin  creşterea accesului la servicii de planificare familială 

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

serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză  100.000 0 0 0,00 0,00

2.3 Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal   400.000 49.000 361.000 49.656,00 360.437,00

2.4  Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 35.000 0 0 0,00 0,00

UATMP 469.000 112.000 327.000 112.575,00 325.547,00

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor transmise,

Prof. Dr. Nicolae Suciu Intocmit,

NOTĂ:

¹ Raportarea se întocmește trimestrial și anual

µ indicatorul 3.4 „Număr de beneficiari de testare FISH” se detaliză conform tabelului următor:

3.4 Număr de beneficiari de testare FISH, din care:

3.4.1 Număr de beneficiari de testare FISH pentru diagnostic prenatal

3.4.2 Număr de beneficiari de testare FISH pentru diagnostic postnatal

¶ indicatorul 3.5 „Număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de extracție ADN” se detaliază conform tabelului următor:

Nr.  crt. Indicatori fizici și de eficiență 

Indicatori fizici 

realizaţi în trimestrul 

de raportat

Indicatori fizici 

realizaţi cumulat 

de la începutul 

anului

² Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.

´ Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care  le transmit Unității de asistență tehnică și management, în conformitate cu prevederile  Ordinului MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 

2017 şi 2018.

Indicatori fizici 

realizaţi cumulat 

de la începutul 

anului

³ 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. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018.

Managerul unităţii sanitare care derulează programul³ Directorul financiar contabil al unităţii sanitare³

Nr.  crt. Indicatori fizici și de eficiență 

Indicatori fizici 

realizaţi în trimestrul 

de raportat

Ec. Maria Gheorghe



3.5 Număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de extracţie ADN, din care:

3.5.1
Număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de extracţie ADN pentru diagnostic prenatal

3.5.2 Număr de beneficiari  la care s-au efectuat teste de extracţie ADN pentru diagnostic 

postnatal

· Indicatorul 3.6  „Număr de beneficiari de testare genetică moleculară (Array-CGH, secvențiere,  MLPA, QF-PCR, PCR, Real-Time PCR)” se detaliază conform tabelului următor: 

3.6 Număr de beneficiari de testare genetică moleculară (Array-CGH, secvenţiere,  MLPA, QF-

PCR, PCR, Real-Time PCR), din care: 

3.6.1 Număr de beneficiari la care s-a efectuat testare genetică moleculară pentru diagnostic 

prenatal, din care:

3.6.1.1 număr de beneficiari la care s-a efectuat  Array-CGH

3.6.1.2 număr de beneficiari la care s-a efectuat secvențiere

3.6.1.3 număr de beneficiari la care s-a efectuat MLPA

3.6.1.4 număr de beneficiari la care s-a efectuat QF-PCR

3.6.1.5 număr de beneficiari la care s-a efectuat PCR

3.6.1.6 număr de beneficiari la care s-a efectuat Real-Time PCR

3.6.2 Număr de beneficiari  la care s-a efectuat testare genetică moleculară pentru diagnostic 

postnatal, din care:

3.6.2.1 număr de beneficiari la care s-a efectuat  Array-CGH

3.6.2.2 număr de beneficiari la care s-a efectuat secvențiere

3.6.2.3 număr de beneficiari la care s-a efectuat MLPA

3.6.2.4 număr de beneficiari la care s-a efectuat QF-PCR

3.6.2.5 număr de beneficiari la care s-a efectuat PCR

3.6.2.6 număr de beneficiari la care s-a efectuat Real-Time PCR

În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
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