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Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului 
 

 

 
2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere  

           Trimestrul I 2020 

Nr. 

crt. 

DSP 

 Număr copii 

beneficiari în 

trimestrul de 

raportat 

Număr copii 

beneficiari 

cumulat de la 

începutul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul de 

raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului aferentă 

fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat pe 

fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 196 196 11.121,39 11.121,39 56,74 

  Total 196 196 11.121,39 11.121,39 56,74 

  

Cost mediu 

estimat   

 

    100 

 

În trimestrul I al anulul 2020 au beneficiat de program un număr de 196 de copii, uşor crescut faţă de 

aceeaşi perioadă a anului 2019 când au beneficiat de program un număr de 183 de copii. 

Costul mediu/ beneficiar  realizat este de 56,74 lei, mai mic decât valoarea prevazuta în norme de 100,00 

lei. 

 

 

3. Prevenirea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, confirmarea 

diagnosticului de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluţiei bolii 

 

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

                                                                                                                                        Trimestrul I   2020 

Nr. 

Crt. 
DSP 

Număr nou-

născuţi care au 

beneficiat de 

efectuarea 

screeningu-ului 

neonatal la 

fenilcetonurie in 

trimestrul de 

raportat 

Număr nou-

născuţi care au 

beneficiat de 

efectuarea 

screeningu-ului 

neonatal la 

fenilcetonurie 

cumulat de la 

inceputul anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat pe 

fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 
INSMC 20.159 20.159 290.236,61 290.236,61 14,40 

  TOTAL  20.159 20.159 290.236,61 290.236,61 14,40 

 

Cost mediu 

estimat   

 

    10 
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Numărul de nou-născuţi  incluşi în screeningul de fenilcetonurie  prin program este de 20.159 în 

trimestrul I al anului 2020 un număr mai scăzut faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019 când au fost testaţi 

nu număr de 20.665 nou-născuţi.  

Costul mediu realizat este de 14,40 lei mai mare faţă de cel prevăzut în norme de 10,00 lei. 

 

 

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

congenital 

           Trimestrul I   2020 

Nr. 

crt. 

DSP 

Număr nou-

născuţi care au 

beneficiat de 

efectuarea 

screeningu-ului 

neonatal la 

hipotiroidism 

congenital in 

trimestrul de 

raportat 

Număr nou-

născuţi care au 

beneficiat de 

efectuarea 

screeningu-ului 

neonatal la 

hipotiroidism 

congenital  

cumulat de la 

inceputul anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului aferentă 

fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 20.159 20.159 290.230,30 290.230,30 14,40 

  TOTAL  20.159 20.159 290.230,30 290.230,30 14,40 

 

Cost mediu 

estimat     10 

 

Numărul nou-născuţilor care au beneficiat de screening pentru hipotiroidism congenital în trimestrul I 

2020 este 20.159 copii  un număr mai mic faţă de aceeaşi perioada din anul 2019 când au fost testaţi un 

număr de 20.665 copii.  

 

 

1.3.3.  Număr copii care au beneficiat de efectuarea testelor pentru confirmarea diagnosticului de 

fenilcetonurie 

           Trimestrul I   2020 

Nr. 

Crt. DSP 

Numar de copii 

care au 

beneficiat de 

efectuarea 

testelor pentru 

confirmarea 

diagnosticului de 

fenilcetonurie in 

trimestrul de 

raportat 

Numar de copii 

care au 

beneficiat de 

efectuarea 

testelor pentru 

confirmarea 

diagnosticului de 

fenilcetonurie 

cumulat de la 

inceputul anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul de 

raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de 

la începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator 

fizic realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat pe 

fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 10 10 400,00 400,00 40,00 

  TOTAL  10 10 400,00 400,00 40,00 

  

Cost mediu 

estimat         160 
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Numărul copiilor care au beneficiat de teste pentru confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie a fost de 

10 copii, mai mare  faţă de numărul copiilor testaţi în aceeaşi perioadă a anului 2019,  (4 copii).  

 

 

1.3.4. Număr de copii confirmaţi cu diagnosticul de fenilcetonurie (CNP unic) 

           Trimestrul I   2020 

Nr. 

Crt DSP 

Numar de copii 

confirmati cu 

diagnosticul de 

fenilcetonurie 

(CNP unic) in 

trimestrul de 

raportat 

Numar de copii 

confirmati cu 

diagnosticul de 

fenilcetonurie 

(CNP unic) 

cumulat de la 

inceputul anului 

Cheltuiala 

efectiva 

realizata in 

trimestrul de 

raportat (lei) 

Cheltuiala 

efectiva 

realizata 

cumulat de 

la începutul 

anului           

(lei) 

Cost 

mediu 

realizat pe 

fiecare 

indicator 

fizic    (lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 5 5 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL  5 5 0,00 0,00 0,00 

 

În centrul regional Bucureşti INSMC în primul trimestru al anului 2020 au fost confirmaţi 5 cazuri noi de 

copii cu diagnosticaul de fenilcetonurie la 20.159 copii testaţi. 

 

 

1.3.5. Număr copii în tratament dietetic care au beneficiat de efectuarea testelor pentru monitorizarea 

evoluţiei fenilcetonuriei(CNPunic) 

           Trimestrul I   2020 

Nr. 

Crt DSP 

Numar de copii 

in tratament  

dietetic care au 

beneficiat de 

efectuarea 

testelor pentru 

monitorizarea 

evolutiei 

fenilcetonuriei 

(CNP unic) in 

trimestrul  de 

raportat 

Numar de copii 

in tratament  

dietetic care au 

beneficiat de 

efectuarea 

testelor pentru 

monitorizarea 

evolutiei 

fenilcetonuriei 

(CNP unic) 

cumulat de la 

inceputul anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul de 

raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de 

la începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator 

fizic realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 74 74 740,00 740,00 10,00 

  
TOTAL  

74 74 740,00 740,00 10,00 

  

Cost mediu 

estimat   

 

    10 
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4.Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie şi alte boli înnăscute de metabolism     

  

1.4.1. Număr de copii cu diagnostic confirmat de fenilcetonurie beneficiari ai tratamentului dietetic 

           Trimestrul I   2020 

Nr. 

Crt 
DSP 

Număr de copii 

cu diagnostic 

confirmat de 

fenilcetonurie 

beneficiari ai 

tratamentului 

dietetic in 

trimestrul de 

raportat 

Număr de copii 

cu diagnostic 

confirmat de 

fenilcetonurie 

beneficiari ai 

tratamentului 

dietetic 

cumulat de la 

inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul de 

raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 INSMC 74 74 356.905,83 356.905,83 4.823,05 

  Total 74 74 356.905,83 356.905,83 4.823,05 

  

Cost mediu 

estimat   

 

    15.000 

 

Beneficiari ai tratamentului dietetic în trimestrul I al anului  2020 au fost 74 copii un număr uşor crescut 

faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019 când au beneficiat de dieta 71 copii. 

Costul mediu/beneficiar la tratament dietetic pentru trimestrul I este de 4.823,05 lei  

 

 

1.4.2. număr de copii cu diagnostic confirmat de alte boli înnăscute de metabolism beneficiari ai 

tratamentului dietetic 

           Trimestrul I 2020 

Nr. 

Crt. 
DSP 

Număr de copii cu 

diagnostic 

confirmat de alte 

boli înnăscute de 

metabolism 

beneficiari ai 

tratamentului 

dietetic in 

trimestrul de 

raportat 

Număr de copii 

cu diagnostic 

confirmat de 

alte boli 

înnăscute de 

metabolism 

beneficiari ai 

tratamentului 

dietetic cumulat 

de la inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul de 

raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de 

la începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator 

fizic realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat pe 

fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 23 23 108.126,13 108.126,13 4.701,14 

  Total 23 23 108.126,13 108.126,13 4.701,14 

  

Cost mediu 

estimat   

 

    10.500 

 

În trimestrul I 2020 au beneficiat 23 copii cu boli metabolice de tatament dietetic, un număr uşor crescut 

faţă de numarul copiilor beneficiari de tratament dietetic în aceeaşi perioada a anului 2019 (15 copii).  

Costul/beneficiar la nivelul trimestrul I este de 4.701,14 lei. 
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5. Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuţi 
           Trimestrul I 2020 

Nr. 

Crt 
DSP 

Număr nou-

născuţi care au 

beneficiat de 

efectuarea 

screening-ului 

auditiv in trim 

de raportat 

Număr nou-

născuţi care au 

beneficiat de 

efectuarea 

screening-ului 

auditiv cumulat 

de la inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă realizată 

cumulat de la 

începutul anului 

aferentă fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 
INSMC 794 794 523,00 523,00 0,66 

  TOTAL 794 794 523,00 523,00 0,66 

  
Cost mediu 

estimat   

 

    3 

 

În trimestrul I 2020 au beneficiat de screeningul auditiv 794 de copii un număr foarte uşor crescut faţă de 

aceeaşi perioada a anului 2019 (788 copii). 

 

     

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

laserterapie şi monitorizarea evoluţiei bolii 

 

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

prematuritate prin oftalmoscopie indirectă 

           Trimestrul I    2020 

Nr. 

Crt. 
DSP 

Număr de nou-

născuţi 

prematuri care 

au beneficiat de 

efectuarea 

screening-ului 

retinopatiei de 

prematuritate 

prin 

oftalmoscopie 

indirectă in 

trimestrul de 

raportat 

Număr de nou-

născuţi 

prematuri care 

au beneficiat de 

efectuarea 

screening-ului 

retinopatiei de 

prematuritate 

prin 

oftalmoscopie 

indirectă 

cumulat de la 

inceputul anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat pe 

fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 INSMC 347 347 9.716,00 9.716,00 28,00 

  Total  347 347 9.716,00 9.716,00 28,00 

  

Cost mediu 

estimat   

 

    28 

 

Numărul prematurilor care au beneficiat de screening prin oftalmoscopie indirectă pentru depistare 

retinopatiei de prematuritate  este de 347 nou-născuţi uşor crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019 

când au fost testaţi  un număr de 294 copii. 

Costul mediu/serviciu realizat este de 28,00 lei egal cu cel prevazut în norme. 
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1.6.2. Număr de nou-născuţi prematuri care au beneficiat de tratamentul retinopatiei de prematuritate 

prin fotocoagulare laser 

               Trimestrul I   2020 

Nr. 

Crt. 
DSP 

Număr de nou-

născuţi 

prematuri care 

au beneficiat de 

tratamentul 

retinopatiei de 

prematuritate 

prin 

fotocoagulare 

laser in 

trimestrul de 

raportat 

Număr de nou-

născuţi 

prematuri care 

au beneficiat de 

tratamentul 

retinopatiei de 

prematuritate 

prin 

fotocoagulare 

laser cumulat 

de la inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 INSMC 17 17 7.480,00 7.480,00 440,00 

  Total  17 17 7.480,00 7.480,00 440,00 

  

Cost mediu 

estimat   

 

    440 

 

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

fotocoagulare laser în trimestrul I 2020 a fost de 17 prematuri.  

În aceeaşi perioadă a anului anterior  au beneficiat de tratament prin fotocoagulare laser un număr de 29 

nou născuţi. 

 

 

1.6.3. Număr de  nou-născuţi prematuri care au beneficiat de monitorizarea evoluţiei bolii prin 

oftalmoscopie indirectă (CNP unic) 

           Trimestrul I   2020 

Nr. 

Crt 

DSP 

Număr de  nou-

născuţi prematuri 

care au beneficiat 

de monitorizarea 

evoluţiei bolii prin 

oftalmoscopie 

indirectă (CNP 

unic) in trim de 

raportat 

Număr de de 

nou-născuţi 

prematuri care 

au beneficiat de 

monitorizarea 

evoluţiei bolii 

prin 

oftalmoscopie 

indirectă (CNP 

unic) cumulat de 

la inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

11 INSMC 347 347 0,00 0,00 0,00 

  Total  347 347 0.00 0.00 0.00 

 

Numărul copiilor care au beneficiat de monitorizarea bolii prin oftalmoscopie indirectă în trimestrul I 

2020 este de 347 prematuri un număr mai mare faţă de trimestrul I al  anului 2019 când au fost 

monitorizaţi 87 copii. 
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1.6.4. Număr de consultaţii medicale prin oftalmoscopie indierctă pentru monitorizare 

            Trimestru I   2020 

Nr. 

Crt 

DSP 

Număr de 

consultaţii 

medicale prin 

oftalmoscopie 

indirectă pentru 

monitorizare 

(copii cu 

retinopatie de 

prematuritate 

trataţi, copii cu 

risc de 

retinopatie) in 

trimestrul de 

raportat 

Număr de 

consultaţii 

medicale prin 

oftalmoscopie 

indirectă pentru 

monitorizare 

(copii cu 

retinopatie de 

prematuritate 

trataţi, copii cu 

risc de 

retinopatie) 

cumulat de la 

inceputul anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

în 

trimestrul 

de 

raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de 

la începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator 

fizic realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 1.197 1.197 33.516,00 33.516,00 28,00 

  Total  1.197 1.197 33.516,00 33.516,00 28,00 

 

Cost mediu estimat 

 

    28,00 

 

Numărul de consultaţii medicale prin oftalmoscopie indierctă pentru monitorizare în trimestrul I  2020 a 

fost de 1.197 copii, un număr mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului 2019 când au fost consultaţi 

1.382 copii. 

 

 

 

7. Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi 

monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil 

 

Interventia - Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce si 

monitorizarea unor boli cronice ale copilului, este destinată de a oferi suportul financiar complementar 

pentru investigarea unor diagnostice care sunt mai puţin frecvente, sunt dificil de diagnosticat într-o 

primă etapă de diagnostic şi necesită intervenţia unor medici specializaţi pentru afecţiunile respective, 

afecţiuni care în toate statele europene fac obiectul unor programe de sănătate specifice. 

De asemenea intervenţia furnizează produsele nutriţionale speciale cu denumirea de produse nutriţionale 

cu destinaţie medicală specială, produse care au un cost crescut şi nu sunt susţinute financiar de nici-un 

mecanism de compensare rămânând exclusiv în sarcina părinţilor acestor copii. 
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1.7.1. Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice / explorărilor 

funcţionale pentru astm bronşic 

           Trimestrul I     2020 

Nr. 

crt. 

 

DSP 

Număr de copii 

care au beneficiat 

de efectuarea 

investigațiilor 

paraclinice / 

explorărilor 

funcţionale 

pentru astm 

bronşic in 

trimestrul de 

raportat 

Număr de copii 

care au beneficiat 

de efectuarea 

investigațiilor 

paraclinice / 

explorărilor 

funcţionale pentru 

astm bronsic  

cumulat de la 

inceputul anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de 

la începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator 

fizic realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 INSMC 420 420 39.731,62 30.731,62 94,60 

  Total 420 420 39.731,62 30.731,62 94,60 

  

Cost mediu 

estimat   

 

    130 

  

In trimestul I 2020 au beneficiat  de efectuarea investigațiilor paraclinice / explorărilor funcţionale pentru 

astm bronşic un numar de 420 copii, un număr crescut faţă de aceeaşi perioada  a anului 2019 (256 copii). 

Costul mediu /beneficiar realizat a fost de 94,60 lei mai mic faţă de cel prevazut în norme 130,00 lei. 

Au beneficiat de investigaţii copii între 11 luni şi 18 ani cunoscut fiind faptul că  diagnosticul este mai 

dificil cu cât vârsta este mai mică.  

 

 

1.7.2. Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigaţiilor paraclinice / explorărilor 

funcţionale pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbţie 

           Trimestrul I   2020 

Nr. 

Crt DSP 

Număr de copii 

care au beneficiat 

de efectuarea 

investigațiilor 

paraclinice / 

explorărilor 

funcţionale 

pentru diaree 

cronică/sindrom 

de malabsorbţie 

in trimestrul de 

raportat 

Număr de copii 

care au beneficiat 

de efectuarea 

investigațiilor 

paraclinice / 

explorărilor 

funcţionale 

pentru diaree 

cronică/sindrom 

de malabsorbţie 

cumulat de la 

inceputul anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 140 140 11.067,00 11.067,00 79,05 

  Total 140 140 11.067,00 11.067,00 79,05 

  
Cost mediu 

estimat   

 

     200 
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Numărul copiilor care au beneficiat de efectuarea investigaţiilor paraclinice/explorărilor funcţionale 

pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbţie în trimestrul I din anul 2020 au fost 140 copii, un număr 

uşor mai scăzut faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019 când au fost investigaţi  un număr de 153 copii. 

Costul mediu/beneficiar realizat a fost de 79,05 lei mai mic faţă de cel prevăzut în norme.  

 

 

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

specifică 

           Trimestrul I   2020 

Nr. 

Crt DSP 

Număr de copii 

cu diaree 

cronică/sindrom 

de 

malabsorbţie/m

alnutriţie 

beneficiari de 

dietă specifică in 

trim de raportat 

Număr de copii 

cu diaree 

cronică/sindrom 

de 

malabsorbţie/m

alnutriţie 

beneficiari de 

dietă specifică 

cumulat de la 

inceputul anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator 

fizic realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 INSMC 19 19 10.447,54 10.447,54 551,45 

  Total 19 19 10.447,54 10.447,54 551,45 

  Cost mediu estimat   

 

    1000 

 

În trimestrul I al anului 2020 un număr de 19 de copii cu diaree cronică/sindrom de 

malabsorbţie/malnutriţie au beneficiat de dietă specifică un numă egal cu aceeaşi perioada a anului 2019.  

Costul  mediu/beneficiar realizat a fost de 551,45 lei sub cel preevazut în norme. 

 

 

1.7.4. Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigațiilor paraclinice / explorărilor 

funcţionale pentru mucoviscidoză 

              Trimestrul I      2020 

Nr. 

crt. DSP 

Număr de copii 

care au 

beneficiat de 

efectuarea 

investigațiilor 

paraclinice / 

explorărilor 

funcţionale 

pentru 

mucoviscidoză 

in trimestrul de 

raportat 

Număr de copii 

care au 

beneficiat de 

efectuarea 

investigațiilor 

paraclinice / 

explorărilor 

funcţionale 

pentru 

mucoviscidoză 

cumulat de la 

inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

  1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 29 29 5.308,77 5.308,77 183,06 

  Total 29 29 5.308,77 5.308,77 183,06 

  Cost mediu estimat   

 

    200 
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În trimestrul I anul 2020 au beneficiat de efectuarea investigaţiilor paraclinice/explorărilor funcţionale 

pentru mucoviscidoză un număr de 29 copii un număr  mai scăzut faţă de trimestrul I anul 2019 când au 

fost investigaţi 53 copii. 

Cost mediu/beneficiar realizat a fost de 183,06  lei uşor scăzut faţă de cel prevazut în norme. 

 

 

1.7.5. Număr de copii trataţi pentru mucoviscidoză 

             Trimestrul I     2020 

Nr. 

Crt. 

DSP 

Număr de copii 

trataţi pentru 

mucoviscidoză 

in trimestrul de 

raportat 

Număr de copii 

trataţi pentru 

mucoviscidoză 

cumulat de la 

inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare  

indicator  

fizic¹                   

(lei) 

  1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 64 64 59.940,68 59.940,68 936,57 

  Total 64 64 59.940,68 59.940,68 936,57 

  Cost mediu estimat   

 

    1.500 

 

Au fost trataţi pentru mucoviscidoză în trimestrul I al anului 2020 un număr de 64 copii  un număr 

aproximativ egal cu  cel raportat în aceeaşi perioada a anului 2019 de (65 copii). 

Costul mediu/beneficiar realizat este de 936,57 lei mai mic faţă de cel prevazut in norme de 1.500 lei.  

 

 

1.7.6. Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigaţiilor paraclinice pentru imunodeficienţe 

primare umorale 

           Trimestrul I      2020 

Nr. 

Crt. 

DSP 

Număr de copii 

care au 

beneficiat de 

efectuarea 

investigațiilor 

paraclinice 

pentru 

imunodeficienţe 

primare umorale 

in trimestrul de 

raportat 

Număr de copii 

care au 

beneficiat de 

efectuarea 

investigațiilor 

paraclinice 

pentru 

imunodeficienţe 

primare umorale 

de la inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de 

la începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator 

fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

  1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 313 313 54.393,44 54.393,44 173,78 

  Total 313 313 54.393,44 54.393,44 173,78 

  Cost mediu estimat   

  

  200 
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Numărul de copii care au beneficiat de efectuarea investigaţiilor paraclinice pentru imunodeficienţe 

primare umorale în trimestrul I 2020 au fost de 313 copii, un număr  mai mic faţă de anul 2019 când au 

fost raportaţi un număr de 514 copii. 

Costul mediu realizat este de 173,78 lei mai mic decât cel prevăzut în norme de 200,00 lei. 

INSMC deserveşte în mod curent pe imunologie pediatrică un teritoriu format din 17 judeţe, cu prezentări 

de cazuri din 28 judeţe, la INSMC se efectuează  în jur de 60% din determinările pentru această afecţiune 

din întreaga ţară. 

Raportarea din INSMC se bazează pe cel mai mare număr de analize efectuate, de obicei IgA sau IgG, 

care sunt analize de screening şi nu doar pe analizele efectuate la cazurile confirmate. 

 

 

1.7.7.  Număr de copii care au beneficiat de efectuarea investigaţiilor paraclinice pentru diagnosticul de 

hepatită cronică şi pentru monitorizarea evoluţiei bolii 

           Trimestrul I    2020 

Nr. 

Crt. 

DSP 

Număr de copii 

care au 

beneficiat de 

efectuarea 

investigațiilor 

paraclinice 

pentru 

diagnosticul de 

hepatită cronică 

şi pentru 

monitorizarea 

evoluţiei bolii in 

trimestrul  de 

raportat 

Număr de copii 

care au 

beneficiat de 

efectuarea 

investigațiilor 

paraclinice 

pentru 

diagnosticul de 

hepatită 

cronică şi 

pentru 

monitorizarea 

evoluţiei bolii 

cumulat de la 

inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de 

raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de 

la începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator 

fizic realizat           

(lei)  

Cost mediu 

realizat pe 

fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 215 215 9.807.30 9.807,30 45,62 

  Total 215 215 9.807.30 9.807,30 45,62 

  
Cost mediu estimat 

  

 

    200 

 

Numărul de copii care au beneficiat de efectuarea investigaţiilor paraclinice pentru diagnosticul de 

hepatită cronică şi pentru monitorizarea evoluţiei bolii în trimestrul I 2020 este de 215 copii uşor scăzut 

faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019 când au fost investigaţi un număr de 251 copii. 

Costul  mediu/beneficiar  realizateste de  45,62 lei mai mic decât cel prevăzut în norme. 
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Subprogramul de sănătate a femeii 
 

 

3. Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal 

  

2.3.1. Număr de beneficiari de testare citogenetică pentru diagnostic postnatal (sângele periferic)  

            Trimestrul I    2020 

Nr. 

 Ctr.  

DSP 

Număr de 

beneficiari de 

testare 

citogenetică 

pentru 

diagnostic 

pentru 

diagnostic  

postnatal 

(sângele 

periferic) in 

trimestrul de 

raportat 

Număr de 

beneficiari de 

testare 

citogenetică 

pentru 

diagnostic 

pentru 

diagnostic  

postnatal 

(sângele 

periferic) 

cumulat de la 

inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 INSMC 37 37 0,00 0,00 0,00 

  Total 37 37 0,00 0,00 0,00 

  Cost mediu estimat   

 

    600 

 

Numărul  beneficiarilor  de testare citogenetică pentru diagnostic postnatal (sângele periferic) în   

trimestrul I anul 2020 a fost de 37 un numar mai mic de testări faţă de aceeaşi perioada a anului 2019 

cand au fost raportate un numar de 48. 

 

 

2.3.2. Număr de beneficiari de testare FISH pentru diagnostic postnatal 

            Trimestrul I     2020 

Nr. 

Crt. 

DSP 

Număr de 

beneficiari de 

testare FISH 

în trimestrul 

de raportat 

Număr de 

beneficiari de 

testare FISH 

cumulat de la 

inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului aferentă 

fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 12 12 0,00 0,00 0,00 

  Total 12 12 0,00 0,00 0,00 

  Cost mediu estimat   

 

     800 
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În trimestrul I  2020 au beneficiat de testare FISH pentru diagnostic postnatal un număr de 12 de femei un 

numar mai mare faţă de aceeasi perioada a anului 2019 când au fost testate 9 femei. 

 

 

2.3.3. Număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de extracţie ADN 

            Trimestrul I        2020 

Nr. 

Crt. 

 

DSP 

Număr de 

beneficiari la 

care s-au 

efectuat teste 

de extractie 

AND în 

trimestrul de 

raportat 

Număr de 

beneficiari la 

care s-au 

efectuat teste 

de extractie 

AND cumulat 

de la începutul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de 

raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator 

fizic realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 INSMC 64 64 0,00 0,00 0,00 

  Total 64 64 0,00 0,00 0,00 

  Cost mediu estimat   

 

    100 

 

Extracţie ADN s-a efectuat în cadrul INSMC, realizându-se un număr de 64 analize în trimestrul I 2020, 

un numar uşor crescut faţă de cel raportat în aceeaşi perioadă a anului 2019 când au beneficiat de teste 40 

de persoane. 

 

 

2.3.4. Număr de beneficiari de testare genetică moleculară prenatală (PCR, Real-Time PCR,  Array-

CGH, secvenţiere ADN)   

           Trimestrul I       2020 

Nr. 

Ctr.  

DSP 

Număr de 

beneficiari de 

testare genetica 

moleculara 

prenatala (PCR, 

Real -TimePCR, 

Array-CGH, 

secventiere 

ADN,) în 

trimestrul de 

raportat 

Număr de 

beneficiari de 

testare genetica 

moleculara 

prenatala (PCR, 

Real -TimePCR, 

Array-CGH, 

secventiere 

ADN,) cumulat 

de la inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de 

la 

începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator 

fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

 0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 INSMC 25 25 0,00 0,00 0,00 

  Total 25 25 0,00 0,00 0,00 

  Cost mediu estimat   

 

    1.000 
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2.3.5. Număr de beneficiari de testare secvenţiere ADN fetal liber din sângele matern (NGS) 

           Trimestrul I     2020 

 Nr. 

Ctr. 

DSP 

Număr de 

beneficiari de 

testare 

secventiere ADN 

fetal liber din 

sangele matern 

(NGS) în 

trimestrul de 

raportat 

Număr de 

beneficiari de 

testare 

secventiere 

ADN fetal liber 

din sangele 

matern (NGS) 

cumulat de la 

inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de 

raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de 

la începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator 

fizic realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 INSMC 0 0 0,00 0,00 0,00 

  Total 0 0 0,00 0,00 0,00 

  Cost mediu estimat   

 

    2.000 

 

În trimestrul I 2020 nu s-au raportat testări de secventiere ADN fetal liber din sângele matern (NGS). 

 

 

2.3.6. Număr de beneficiari de testare genetică moleculară postnatală (PCR, Real-Time PCR,  MLPA, 

QF-PCR, Array-CGH, secvenţiere) 

           Trimestrul I      2020 

Nr. 

Ctr.  

DSP 

Număr de 

beneficiari de 

testare genetica 

moleculara 

postnatala 

(PCR, Real -

TimePCR, 

MLPA, QF-

PCR, Array-

CGH, 

secventiere) în 

trimestrul de 

raportat 

Număr de 

beneficiari de 

testare genetica 

moleculara 

postnatala 

(PCR, Real -

TimePCR, 

MLPA, QF-

PCR, Array-

CGH, 

secventiere) 

cumulat de la 

inceputul 

anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de 

la începutul 

anului 

aferentă 

fiecărui 

indicator 

fizic realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat 

pe fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 INSMC 34 34 0,00 0,00 0,00 

  Total 34 34 0,00 0,00 0,00 

  Cost mediu estimat   

 

    1.000 

 

De testare genetică moleculară postnatală (PCR, Real-Time PCR, MLPA, QF-PCR, Array-CGH, 

secvenţiere) au beneficiat în trimestrul I 2020 un numar 34 femei uşor scăzut faţă de aceeaşi perioadă a 

anului 2019 când au fost raportate un număr de 40 de femei. 
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5. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 

               Trimestrul I     2020 

Nr. 

Crt 

DSP 

Număr de femei 

Rh negative 

beneficiare de 

administrarea 

imunoglobulinei 

umane anti D in 

trim de raportat 

Număr de femei 

Rh negative 

beneficiare de 

administrarea 

imunoglobulinei 

umane anti D 

cumulat de la 

inceputul anului 

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul 

de raportat        

(lei)  

Cheltuiala 

efectivă 

realizată 

cumulat de la 

începutul 

anului aferentă 

fiecărui 

indicator fizic 

realizat           

(lei)  

Cost 

mediu 

realizat pe 

fiecare 

indicator 

fizic¹                   

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 

 

INSMC 64 64 10.910,97 10.910,97 170,48 

  Total 64 64 10.910,97 10.910,97 170,48 

  
Cost mediu 

estimat   

 

    400 

 

Numărul de femei Rh negative beneficiare de administrarea imunoglobulinei umane anti D în trimestrul I 

2020 a fost de 64,  un număr uşor mai mic faţă de trimestrul I 2019 când s-au raportat un număr de 79 

femei. 

Costul mediu/caz a fost de 170,48 lei,  sub preţul preconizat în norme de 400,00 lei. 

 

 

  Manager, 

  Prof. Dr. Suciu Nicolae       Coordonator UATMP, 

                      Dr. Nanu Michaela                      Responsabil financiar/economic, 

                              Ec. Donici Valentina 

 


