ORDIN nr. 386 din 31 martie 2015
privindă aprobareaă Normeloră tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă
pentruăaniiă2015ăşiă2016
EMITENT:
MINISTERULăS N T II
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015
Data intrarii in vigoare : 1 aprilie 2015

Forma actualizata valabila la data de : 19 mai 2015
Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 aprilie 2015 pana la data selectata
V zândă Referatulă deă aprobareă nr.ă N.B.ă 3.167ă dină 31ă martieă 2015ă ală Agen ieiă Na ionaleă
pentruăProgrameădeăS n tateădinăcadrulăMinisteruluiăS n t ii,
având în vedere prevederile art.ă 48ă alin.ă (1)ă şiă (2)ă dină Legeaă nr.ă 95/2006 privind
reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă precumă şiă aleă
art.ă2ălit.ăa)ădinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă206/2015 privindăaprobareaăprogramelorăna ionaleă
deăs n tateăpentruăaniiă2015ăşiă2016,
în temeiul art. 7 alin. (4)ădinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă144/2010 privindăorganizareaăşiă
func ionareaăMinisteruluiăS n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
ministrulăs n t

iiăemiteăurm torulăordin:

ART. 1
Seă aprob ă Normeleă tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă
pentruă aniiă 2015ă şiă 2016,ă prev zuteă înă anexa*)ă careă faceă parteă integrant ă dină prezentulă
ordin.
──────────
*)ă Anexaă seă public ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 221ă bis,ă careă seă
poateă achizi ionaă deă laă Centrulă pentruă rela iiă cuă publiculă ală Regieiă Autonomeă "Monitorulă
Oficial?,ăBucureşti,ăşos.ăPanduriănr.ă1.
──────────
ART. 2
(1)ăPrezentulăordinăintr ăînăvigoareăîncepândăcuădataădeă1ăaprilieă2015.
(2) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2015 din bugetul Ministerului
S n t ii,ă deă laă bugetulă deă stată şiă dină venituriă proprii,ă înă bazaă prevederiloră Hot râriiă
Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelorăna ionaleădeăs n tateăpentruăaniiă2013ă
şiă2014,ă cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ă şiăaleăNormelorătehniceă deărealizareă aă
programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă pentruă aniiă 2013ă şiă 2014,ă aprobateă prină Ordinul
ministruluiă s n t iiă nr.ă 422/2013,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă reprezint ă
cheltuieliă aleă programeloră respectiveă şiă suntă cuprinseă înă bugetulă aprobată pentruă derulareaă
programelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ăpentruăanulă2015.
ART. 3
Direc iileă deă specialitateă dină Ministerulă S n t ii,ă direc iileă deă s n tateă public ,ă
furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă publiciă sauă priva i,ă precumă şiă institu iileă publiceă careă
deruleaz ă programeă na ionaleă deă s n tateă public ă voră duceă laă îndeplinireă prevederile
prezentului ordin.
ART. 4
Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI.
p.ăMinistrulăs n t ii,
Alin Iulian Tucmeanu,
secretar de stat
Bucureşti,ă31ămartieă2015.
Nr. 386.
ANE↓
Normeleătehniceădeărealizareăaăprogramelorăna ionale
deăs n tateăpublic ăpentruăaniiă2015ăşiă2016

ART. 1
Înă aniiă 2015ă şiă 2015,ă potrivit Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 206/2015 pentru privind
aprobareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă pentruă aniiă 2015ă şiă 2016,ă seă deruleaz ă
urm toareleăprogrameădeăs n tateăpublic ăfinan ateădinăbugetulăMinisteruluiăS n t ii:
1.ăProgrameleăna ionaleădeăboliătransmisibile:
1.1.ăProgramulăna ionalădeăvaccinare;
1.2.ăProgramulăna ionalădeăsupraveghereăşiăcontrolăalăbolilorătransmisibileăprioritare;
1.3.ăProgramulăna ionalădeăprevenire,ăsupraveghereăşiăcontrolăalăinfec ieiăHIV;
1.4.ăProgramulăna ionalădeăprevenire,ăsupraveghereăşiăcontrolăalătuberculozei;
1.5.ă Programulă na ională deă supraveghereă şiă controlă ală infec iiloră nosocomialeă şiă
monitorizareăaăutiliz riiăantibioticelorăşiăaăantibioticorezisten ei;
2.ă Programulă na ională deă monitorizareă aă factoriloră determinan iă dină mediulă deă via ă şiă
munc ;
3.ăProgramulăna ionalădeăsecuritateătransfuzional ;
4.ăProgrameleăna ionaleădeăboliănetransmisibile:
4.1.ă Programulă na ională deă depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă prină screenigă
organizat:
4.1.1.ă Subprogramulă deă depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină
efectuareaătest riiăBabeş-Papanicolauălaăpopula iaăfeminin ăeligibil ăînăregimădeăscreening;
4.1.2. Subprogramul de depistareăprecoceăactiv ăaăcanceruluiăcolorectal;
4.1.3.ăSubprogramulădeădepistareăprecoceăactiv ăaăcanceruluiădeăsân;
4.2.ăProgramulăna ionalădeăs n tateămintal ăşiăprofilaxieăînăpatologiaăpsihiatric ;
4.3.ăProgramulăna ionalădeătransplantădeăorgane, esuturiăşiăceluleădeăorigineăuman :
4.3.1.ăSubprogramulădeătransplantădeăorgane,ă esuturiăşiăceluleădeăorigineăuman ;
4.3.2.ăSubprogramulădeătransplantădeăceluleăstemăhematopoieticeăperifericeăşiăcentrale;
4.3.3. Subprogramul de fertilizare inăvitroăşiăembriotransfer.
4.4.ăProgramulăna ionalădeăboliăendocrine;
4.5.ăProgramulăna ionalădeătratamentădieteticăpentruăboliărare;
4.6.ăProgramulăna ionalădeămanagementăalăregistrelorăna ionale;
5.ăProgramulăna ionalădeăevaluareăşiăpromovareăaăs n t iiăşiăeduca ieăpentruăs n tate:
5.1.ăSubprogramulădeăevaluareăşiăpromovareăaăs n t iiăşiăeduca ieăpentruăs n tate;
5.2.ăSubprogramulădeăprevenireăşiăcombatereăaăconsumuluiădeătutun;
6.ăProgramulăna ionalădeăs n tateăaăfemeiiăşiăcopilului:
6.1.ăSubprogramulăpentruăameliorareaăst riiădeănutri ieăaămameiăşiăcopilului;
6.2.ăSubprogramulădeăs n tateăaăcopilului;
6.3.ăSubprogramulădeăs n tateăaăfemeii.
ART. 2
Programeleă na ionaleă deă s n tateă public ă prev zuteă laă art. 1ă suntă derulateă deă c treă
MinisterulăS n t ii.
ART. 3
Implementareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă seă realizeaz ă prină urm toareleă
unit iădeăspecialitate:
a)ă direc iileă deă s n tateă public ă jude ene,ă respectivă aă municipiuluiă Bucureşti,ă numiteă
înăcontinuareădirec iiădeăs n tateăpublic ;
b)ăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ăBucureşti;
c)ăInstitutulăNa ionalădeăHematologieăTransfuzional ă"Prof. Dr.ăC.T.ăNicolau"ăBucureşti;
d)ăRegistrulăNa ionalăalăDonatorilorăVoluntariădeăCeluleăStemăHematopoietice;
e) furnizori publici de servicii medicale;
f)ă furnizoriă priva iă deă serviciiă medicale,ă pentruă serviciileă medicaleă careă excedeaz ă
capacit iiăfurnizorilorăpubliciădeăserviciiămedicale.
ART. 4
(1)ă Resurseleă financiareă pentruă finan areaă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă
prev zuteălaăart.ă1ăprovinădeălaăbugetulădeăstatăşiădinăveniturileăpropriiăaleăMinisteruluiă
S n t ii,ă precum şiă dină alteă surse,ă inclusivă dină dona iiă şiă sponsoriz ri,ă înă condi iileă
legii.
(2)ă Reparti iaă bugetuluiă peă programeă na ionaleă deă s n tateă public ă esteă prev zut ă înă
anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.
ART. 5
(1)ă Condi iileă privindă implementareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă
men ionateălaăart.ă1,ăsuntăprev zuteădup ăcumăurmeaz :
a)ă condi iiă privindă implementareaă Programeleă na ionaleă deă boliă transmisibileă - în anexa
nr. 2 la prezentele norme tehnice;
b)ă condi iiă privindă implementareaă Programuluiă na ională deă monitorizareă aă factoriloră
determinan iădinămediulădeăvia ăşiămunc ă- în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice;

c)ă condi iileă privindă implementareaă Programuluiă na ională deă securitateă transfuzional ă în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice;
d)ă condi iileă privindă implementareaă Programeloră na ionaleă deă boliă netransmisibileă - în
anexa nr. 5 la prezentele norme tehnice;
e)ă condi iileă privindă implementareaă Programuluiă na ională deă evaluareă şiă promovareă aă
s n t iiăşiăeduca ieăpentruăs n tateă- în anexa nr. 6 la prezentele norme tehnice;
f)ă condi iileă privindă implementareaă Programuluiă na ională deă s n tateă aă femeiiă şiă
copilului - în anexa nr. 7 la prezentele norme tehnice.
(2)ă Coordonarea,ă monitorizareaă şiă evaluareaă implement riiă programeloră na ionaleă deă
s n tateăpublic ălaănivelăna ionalăseă realizeaz ădeăc treăAgen iaăNa ional ă pentruăProgrameă
deă S n tateă înă modă directă sauă prină intermediulă unit iloră na ionale/regionaleă deă asisten ă
tehnic ăşiămanagementăaleăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic .
ART. 6
(1)ă Asigurareaă asisten eiă tehniceă şiă managementuluiă programeloră na ionaleă deă s n tateă
public ă seă realizeaz ă deă c treă unit ileă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă programeloră
na ionaleă deă s n tateă public ,ă organizateă caă structuriă f r ă personalitateă juridic ,ă înă
cadrulăinstitu iilorădinăsubordineaăMinisteruluiăS n t ii,ădup ăcumăurmeaz :
a)ă înă cadrulă Institutuluiă Na ională deă S n tateă Public ă Bucureştiă seă organizeaz ă şiă
func ioneaz ăUnitateaăde asisten ătehnic ăşiămanagementăaăInstitutuluiăNa ionalădeăS n tateă
Public ăBucureştiăcareăasigur ,ălaănivelăna ional,ăasisten ătehnic ăşiămanagementăpentru:
1.ăProgramulăna ionalădeăvaccinare;
2.ăProgramulăna ionalădeăsupraveghereăşiăcontrolăalăbolilor transmisibile prioritare;
3.ă Programulă na ională deă supraveghereă şiă controlă ală infec iiloră nosocomialeă şiă
monitorizareăaăutiliz riiăantibioticelorăşiăaăantibiotico-rezisten ei;
4.ă Programulă na ională deă monitorizareă aă factoriloră determinan iă dină mediulă deă via ă şiă
munc ;
5.ă Programulă na ională deă depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă prină screeningă organizată
- Subprogramulă deă depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterin prin efectuarea
test riiăBabeş-Papanicolauălaăpopula iaăfeminin ăeligibil ăînăregimădeăscreening;
6.ăProgramulăna ionalădeămanagementăalăregistrelorăna ionale;
7.ăProgramulăna ionalădeăevaluareăşiăpromovareăaăs n t iiăşiăeduca ieăpentruăs n tate Subprogramulădeăevaluareăşiăpromovareăaăs n t iiăşiăeduca ieăpentruăs n tate;
b)ă înă cadrulă Institutuluiă Na ională deă Boliă Infec ioaseă "prof.ă dr.ă Mateiă Balş"ă seă
organizeaz ă şiă func ioneaz ă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă Institutuluiă
Na ională deă Boliă Infec ioaseă "prof.ă dr.ă Mateiă Balş"ă careă asigur ,ă laă nivelă na ional,ă
asisten ă tehnic ă şiă managementă pentruă Programulă na ională deă prevenire,ă supraveghereă şiă
controlăalăinfec ieiăHIV;
c) în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie "Mariusă Nasta"ă seă organizeaz ă şiă
func ioneaz ăUnitateaădeăasisten ătehnic ăşiămanagementăaăInstitutuluiădeăPneumoftiziologieă
"MariusăNasta"ăcareăasigur ,ălaănivelăna ional,ăasisten ătehnic ăşiămanagementăpentru:
1.ăProgramulăna ionalădeăprevenire,ăsupraveghereăşiăcontrolăalătuberculozei;
2.ăProgramulăna ionalădeăevaluareăşiăpromovareăaăs n t iiăşiăeduca ieăpentruăs n tateăSubprogramulădeăprevenireăşiăcombatereăaăconsumuluiădeătutun;
d)ă înă cadrulă Institutuluiă Oncologică "prof.ă dr.ă I.ă Chiricu "ă seă organizeaz ă şiă
func ioneaz ăUnitateaădeăasisten ătehnic ăşiămanagementăaăInstitutuluiăOncologică"prof.ădr.ă
I.ă Chiricu "ă careă asigur ă asisten ă tehnic ă şiă managementă pentruă Programulă na ională deă
depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă prină screenigă organizat - Subprogramul de depistare
precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă test riiă Babeş-Papanicolau la
popula iaă feminin ă eligibil ă înă regimă deă screeningă implementată înă regiuneaă Nord-Vest care
grupeaz ăjude eleăBihor,ăBistri a-N s ud,ăCluj,ăS laj,ăSatuăMareăşiăMaramureş;
e)ă înă cadrulă Institutuluiă Regională deă Oncologieă Iaşiă seă organizeaz ă şiă func ioneaz ă
Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă Institutuluiă Regională deă Oncologieă Iaşiă careă
asigur ă asisten ă tehnic ă şiă managementă pentru Programulă na ională deă depistareă precoceă
activ ă aă canceruluiă prină screenigă organizată - Subprogramulă deă depistareă precoceă activ ă aă
canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă test riiă Babeş-Papanicolauă laă popula iaă feminin ă
eligibil ă înă regimă deă screeningă implementat în regiunea Nord-Estă careă grupeaz ă jude eleă
Bac u,ăBotoşani,ăIaşi,ăNeam ,ăSuceavaăşiăVaslui;
f)ă înă cadrulă Institutuluiă Oncologică "prof.ă dr.ă Al.ă Trestioreanu"ă seă organizeaz ă şiă
func ioneaz ăUnitateaădeăasisten ătehnic ăşiămanagementăaăInstitutului Oncologic "prof. dr.
Al.ă Trestioreanu"ă careă asigur ă asisten ă tehnic ă şiă managementă pentruă Programulă na ională deă
depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă prină screenigă organizată - Subprogramul de depistare
precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă test riiă Babeş-Papanicolau la
popula iaă feminin ă eligibil ă înă regimă deă screeningă implementată înă regiuneaă Bucureşti-Ilfov
careăgrupeaz ămunicipiulăBucureştiăşiăjude ulăIlfov;

g)ă înă cadrulă Spitaluluiă Clinică Jude eană deă Urgen ă Târguă Mureşă seă organizeaz ă şiă
func ioneaz ă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă Spitaluluiă Clinică Jude eană deă
Urgen ă Târguă Mureşă careă asigur ă asisten ă tehnic ă şiă managementă pentruă Programulă na ională
deădepistareăprecoceăactiv ăaăcanceruluiăprinăscreenigăorganizat - Subprogramul de depistare
precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă test riiă Babeş-Papanicolau la
popula iaă feminin ă eligibil ă înă regimă deă screeningă implementată înă regiuneaă Centruă careă
grupeaz ăjude eleăAlba,ăBraşov,ăCovasna,ăHarghita,ăMureşăşiăSibiu;
h)ă înă cadrulă Spitaluluiă Clinică Jude eană deă Urgen ă Timişoaraă seă organizeaz ă şiă
func ioneaz ă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă Spitaluluiă Clinică Jude eană deă
Urgen ă Timişoaraă careă asigur ă asisten ă tehnic ă şiă managementă pentru Programulă na ională deă
depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă prină screenigă organizată - Subprogramul de depistare
precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă test riiă Babeş-Papanicolau la
popula iaă feminin ă eligibil ă înă regimă deă screeningă implementat în regiunea Vest care
grupeaz ăjude eleăArad,ăCaraş-Severin,ăHunedoaraăşiăTimiş;
i)ă înă cadrulă Spitaluluiă Clinică Jude eană deă Urgen ă Craiovaă seă organizeaz ă şiă
func ioneaz ă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă Spitaluluiă Clinică Jude eană de
Urgen ă Craiovaă careă asigur ă asisten ă tehnic ă şiă managementă pentruă Programulă na ională deă
depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă prină screenigă organizată - Subprogramul de depistare
precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă test riiă Babeş-Papanicolau la
popula iaă feminin ă eligibil ă înă regimă deă screeningă implementată înă regiuneaă Sud-Vest care
grupeaz ăjude eleăDolj,ăGorj,ăMehedin i,ăOltăşiăVâlcea;
j)ă înă cadrulă Spitaluluiă Clinică deă Urgen ă "Sf.ă Pantelimon"ă Bucureştiă seă organizeaz ă şiă
func ioneaz ăUnitateaădeăasisten ătehnic ăşiămanagementăaăSpitaluluiăClinicădeăUrgen ă"Sf.ă
Pantelimon"ăBucureştiăcareăasigur ăasisten ătehnic ăşiămanagementăpentruăProgramulăna ională
deădepistareăprecoceăactiv ăaăcanceruluiăprinăscreenigăorganizată- Subprogramul de depistare
precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă test riiă Babeş-Papanicolau la
popula iaă feminin ă eligibil ă înă regimă deă screeningă implementată înă regiuneaă Sud-Est care
grupeaz ăjude eleăBr ila,ăBuz u,ăConstan a,ăGala i,ăVranceaăşi Tulcea;
k)ăînăcadrulăInstitutuluiă pentruăOcrotireaă Mameiă şiăCopiluluiă "prof.ăDr.ă A.ăRusescu"ăseă
organizeaz ă şiă func ioneaz ă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă Institutuluiă
pentruăOcrotireaăMameiăşiăCopiluluiă"prof.ăDr.ăA.ăRusescu"ăcareăasigur ăasisten ătehnic ăşiă
management pentru:
1.ăProgramulăna ionalădeădepistareăprecoceăactiv ăaăcanceruluiăprinăscreenigăorganizată Subprogramulădeădepistareăprecoceăactiv ăaăcanceruluiădeăcolăuterinăprinăefectuareaătest riiă
Babeş-Papanicolau la popula iaă feminin ă eligibil ă înă regimă deă screeningă implementată înă
regiuneaăSud(1)ăcareăgrupeaz ăjude eleăC l raşi,ăGiurgiu,ăIalomi aăşiăPrahova;
2.ăProgramulăna ionalădeăs n tateăaăfemeiiăşiăcopilului;
l)ă înă cadrulă Spitaluluiă Universitară deă Urgen ă Bucureştiă seă organizeaz ă şiă func ioneaz ă
Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă Spitaluluiă Universitară deă Urgen ă Bucureştiă
careă asigur ă asisten ă tehnic ă şiă managementă pentruă Programulă na ională deă depistareă precoceă
activ ă aă canceruluiă prină screenigă organizat - Subprogramulă deă depistareă precoceă activ ă aă
canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă test riiă Babeş-Papanicolauă laă popula iaă feminin ă
eligibil ă înă regimă deă screeningă implementată înă pentruă regiuneaă Sud(2):ă grupeaz ă jude eleă
Argeş,ăDâmbovi aăşiăTeleorman;
m)ăînăcadrulăCentruluiăna ionalădeăs n tateă mintal ă şiălupt ăantidrogăseăorganizeaz ăşiă
func ioneaz ă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă Centruluiă na ională deă s n tateă
mintal ă şiă lupt ă antidrogă careă asigur ,ă laă nivelă na ional,ă asisten
tehnic ă şiă managementă
pentruăProgramulăna ionalădeăs n tateămintal ăşiăprofilaxieăînăpatologiaăpsihiatric ;
n)ăînăcadrulăAgen ieiăNa ionaleădeăTransplantăseăorganizeaz ăşiăfunc ioneaz ăUnitateaădeă
asisten ă tehnic ă şiă managementă aă Agen ieiă Na ionaleă deă Transplantă careă asigur ,ă laă nivelă
na ional,ăasisten ătehnic ăşiămanagementăpentruăProgramulăna ionalădeătransplantădeăorgane,ă
esuturiăşiăceluleădeăorigineăuman :
1.ăSubprogramulădeătransplantădeăorgane,ă esuturiăşiăceluleădeăorigineăuman ;
2. Subprogramulădeăfertilizareăinăvitroăşiăembriotransfer;
o)ă înă cadrulă Registruluiă na ională deă celuleă stemă hematopoieticeă seă organizeaz ă şiă
func ioneaz ă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă Registruluiă na ională deă celuleă
stem hematopoietice care asigur ,ă laă nivelă na ional,ă asisten ă tehnic ă şiă managementă pentruă
Programulă na ională deă transplantă deă organe,ă esuturiă şiă celuleă deă origineă uman ă Subprogramulădeătransplantădeăceluleăstemăhematopoieticeăperifericeăşiăcentral;
p) în cadrul Institutuluiă Na ională deă Endocrinologieă "CIă Parhon"ă seă organizeaz ă şiă
func ioneaz ă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă Institutuluiă Na ională deă
Endocrinologieă "CIă Parhon"ă careă asigur ,ă laă nivelă na ional,ă asisten ă tehnic ă şiă managementă
pentruăProgramulăna ional de boli endocrine.
(2)ă Pân ă laă aprobareaă înfiin riiă structuriloră careă s ă asigureă asisten aă tehnic ă şiă
managementul,ă înă cazulă Programuluiă na ională deă securitateă transfuzional ă şiă Programuluiă

na ională deă tratamentă dietetică pentruă boliă rare,ă asisten aă tehnic ă şiă managementulă acestoraă
seăasigur ădeăAgen iaăna ional ăpentruăprogrameădeăs n tate.
(3)ă Pentruă realizareaă atribu iiloră deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aleă programeloră
na ionaleă deă s n tateă public ,ă institu iileă publiceă înă cadrulă c roraă seă înfiin eaz ă
structurileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă potă puneă înă aplicareă art. 53 alin. (6) din Legea nr.
95/2006 privindăreformaăînădomeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(4)ă Organigrameleă unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă programeloră na ionaleă
deăs n tateăpublic ăsuntăprev zuteăîn anexa nr. 8 la prezentele norme tehnice. Din structura
de personal a acestora pot face parte: persoane cu studii superioare în domeniul medical,
economic,ă juridic,ă informatic,ă psihologieă corespunz toră urm toareloră func iiă ocupateă înă
institu iaă înă cadrul c reiaă esteă înfiin at ă unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă management:ă
medic,ă economist,ă consilieră juridic,ă analist,ă psiholog,ă precumă şiă persoaneă cuă studiiă mediiă
înă domeniulă medicală şiă auxiliară medical,ă tehnic,ă economică şiă informatic,ă corespunz toră
urm toareloră func iiă ocupateă înă institu iaă înă cadrulă c reiaă esteă înfiin at ă unitateaă deă
asisten ă tehnic ă şiă management:ă asistentă medical,ă referent.ă Func iaă deă coordonatoră ală
unit iiă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă esteă exercitat ă deă personalulă cuă studiiă
superioareă înă domeniulă medical.ă Componen aă fiec reiă unit iă deă asisten ă tehnic ă şiă
managementă seă aprob ă prină actă administrativă ală conduc toruluiă unit iiă deă specialitateă înă
cadrulă c reiaă esteă înfiin at ă unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă management,ă peă bazaă
propuneriloră coordonatoruluiă unit iiă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă desemnată deă c treă
acesta,ăcuăîncadrareaăînăorganigramaăaprobat ăprinăprezentaănorm ătehnic ;
(5)ă Cheltuielileă privindă func ionareaă unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aleă
programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă suntă incluseă înă sumeleă alocateă pentruă
implementareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă peă careă leă gestioneaz ă şiă suntă
aprobateă deă conducereaă unit iiă deă specialitate,ă laă propunereaă coordonatoruluiă fundamentat ă
înă raportă cuă volumulă şiă complexitateaă activit iloră desf şurateă şiă cuă încadrareaă înă limitaă
bugetuluiăaprobatăpentruăderulareaăprogramuluiăna ionalădeăs n tateăpublic ;
(6)ăCheltuielileăprev zuteălaăart.ă(5)ăsuntăurm toarele:
a) furnituri de birou: creioane,ăpixuriăşiămine,ămarkere,ăhârtie,ădosare,ăseparatoareădeă
dosare,ă mape,ă coper iă îndosariere,ă foliiă protectoare,ă foliiă îndosariere,ă bibliorafturi,ă
plicuri, etichete, post-it-uri,ă hârtieă pentruă xeroxă şiă imprimant ,ă agrafe,ă capse,ă
perforator, capsator,ădecapsator,ăcuttere,ăsfoar ,ăscotch,ăpast ăcorectoare,ăcalculatoareădeă
birou,ă foarfeceă deă birou),ă tonere/cartuşeă pentruă imprimant ,ă fax,ă copiator,ă
multifunc ional ,ăCD-uriăşiăDVD-uri;
b)ă cheltuieliă pentruă editareaă şiă tip rireaă deă rapoarte,ă ghiduri,ă protocoale, standarde,
proceduriă sauă metodologii,ă formulareă tipizate,ă suporturiă deă cursă şiă materialeă informativeă
pentruă personalulă medicală sauă pentruă beneficiariiă programelor,ă precumă şiă multiplicarea,ă
leg toriaăşiădiseminareaălor;
c) cheltuieli pentru organizareaă instruiriiă metodologiceă şiă cursuriloră deă formareă
profesional ădeăscurt ădurat ăaăpersonaluluiăimplicatăînăasisten ătehnic ăşiămanagementăsauă
înă implementareaă activit iloră programeloră na ionaleă deă s n tateă public :ă transportă intern,ă
cazare, închiriereaă s lii,ă furnituriă deă birouă şiă materialeă deă cursă pentruă participan iiă laă
manifestare;
d)ă cheltuieliă pentruă timbre,ă serviciiă deă poşt ă şiă curierat,ă abonamentă telefon,ă faxă şiă
internet;
e)ă cheltuieliă deă deplasareă intern ă pentruă viziteleă deă monitorizare/evaluare sau pentru
desf şurareaă altoră activit iă pentruă managementulă programelor:ă transport,ă cazareă şiă diurn ă
potrivit prevederilor legale în vigoare;
f)ă cheltuieliă pentruă activitateaă deă constituireă şiă între inereă aă bazeiă deă dateă aă
programului;
g)ă cheltuieliă deă personală şi/sauă pentruă contracteleă deă prest riă serviciiă conformă
prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
s n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
h) cheltuieli pentru organizarea campaniilor de IEC;
(7)ă Laă estimareaă cheltuieliloră prev zuteă laă alin.ă (6)ă lit.ă g)ă seă vaă aveaă înă vedereă
volumulă şiă complexitateaă activit iloră desf şurateă înă cadrulă unit iiă deă asisten ă tehnic ă
şiă managementă aleă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă num rulă deă oreă estimată aă fiă
lucrată efectivă pentruă realizareaă activit ilor,ă num rulă deă persoaneă implicateă şiă nivelulă
preg tiriiă profesionaleă ală acestora,ă cuă încadrareaă înă limitaă bugetuluiă aprobată pentruă
derulareaăprogramuluiăna ionalădeăs n tateăpublic .
(8)ă Personalulă careă desf şoar ă activit iă înă cadrulă unit iiă deă asisten ă tehnic ă şiă
managementă vaă fiă remunerată pentruă activitateaă depus ă cuă încadrareaă înă limiteleă maximeă aleă
unuiă tarifă brută orară dup ă cumă urmeaz :ă 36ă lei/or ă pentruă personalulă cuă studiiă superioareă
careăîndeplineşteăfunc iaă deăcoordonatorăalăunit iiădeăasisten ătehnic ă şiămanagement,ălaă
nivelă na ional,ă respectivă 32ă lei/or ă pentruă personalulă careă exercit ă aceast ă func ieă laă

nivel regional, 27 lei/or ă pentruă personalulă cuă studiiă superioareă şiă 18ă lei/or ă pentruă
personalulă cuă studiiă medii.ă Remunerareaă personaluluiă seă realizeaz ă înă bazaă foiloră colectiveă
deă prezen ă careă seă întocmescă distinctă pentruă fiecareă tipă deă contracteă încheiateă întreă
p r ileă contractante,ă înso iteă deă rapoarteleă lunareă deă activitateă aleă personaluluiă careă
desf şoar ă activit iă înă cadrulă unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă management,ă dină careă s ă
rezulte:ă activit ileă şiă num rulă deă oreă lucrateă zilnică pentruă realizareaă acestora.ă
Documenteleă voră fiă certificateă prină semnareă deă c treă coordonatorulă unit iiă deă asisten ă
tehnic ăşiămanagement.
(9)ă Activitateaă înăcadrulăunit iiă deăasisten ă tehnic ăşiămanagementăseădesf şoar ,ădeă
regul ,ă înă afaraă programuluiă normală deă lucru,ă pentruă persoaneleă încadrateă înă institu iaă înă
careăesteăînfiin at ăunitateaădeăasisten ătehnic ăşiămanagement.
(10)ăPrinăexcep ieădeălaăalin.ă(9),ăpentruătoateăsitua iileăînăcareătimpulălucratăpentruă
îndeplinireaă obiectiveloră şiă atribu iiloră specificeă aleă unit iiă deă asisten ă tehnic ă şiă
managementăseăsuprapuneăcuăcelăaferentăfunc ieiădeăbaz ,ădateăfiindăcondi iileăşiăcauzeleădeă
desf şurareă (programă deă lucruă identică cuă ală unit iloră deă specialitateă ceă implementeaz ă
programeă na ionaleă deă s n tateă public ,ă respectarea
termenelor
de
transmitere
a
documentelor),ă oreleă astfelă desf şurateă ceă corespundă programuluiă deă lucruă aferentă normeiă deă
baz ă voră fiă recuperateă înă cursulă aceleiaşiă zileă sau,ă înă perioadaă urm toare,ă potrivită
planific rilorăstabilite.
ART. 7
Programeleă na ionaleă deă s n tateă public ă seă finan eaz ă deă laă bugetulă deă stată şiă dină
veniturileă propriiă aleă Ministeruluiă S n t ii,ă deă laă titlurileă bugetareă 20ă "Bunuriă şiă
servicii"ă şiă 51ă "Transferuriă întreă unit iă aleă administra ieiă publice",ă prev zuteă înă
Clasifica iaăindicatorilorăprivindăfinan eleăpublice.
ART. 8
(1)ă Finan areaă programelor/subprogrameloră na ionaleă deă s n tateă public ă dină bugetulă
Ministeruluiă S n t iiă seă faceă lunar,ă peă totală titlu,ă peă bazaă cereriloră fundamentateă aleă
unit iloră deă specialitateă careă leă implementeaz ,ă înso iteă deă documenteleă justificativeă aleă
acestora, în raport cu:
a)ăgradulădeăutilizareăaăfondurilorăpuseălaădispozi ieăanterior;
b)ădisponibilulădinăcontăr masăneutilizat;
c)ăbugetulăaprobatăcuăaceast ădestina ie;
d)ăindicatoriiăfiziciărealiza iăînăperioadaăanterioar ;
(2)ăCererileădeăfinan areăfundamentat ăaleăunit ilorădeăspecialitateăcareăimplementeaz ă
programe/subprogrameă na ionaleă deă s n tateă public ,ă detaliateă peă tipuriă deă cheltuieli,ă seă
transmit spreă avizareă unit iloră deă asisten ă tehnic ă sauă managementă ală programeloră
na ionaleădeăs n tate,ăpeăsuportăhârtieăşi,ădup ăcaz,ăînăformatăelectronic,ăpân ăcelătârziuă
înă dataă deă 5ă aă luniiă pentruă careă seă faceă finan area,ă înso iteă deă documenteleă prev zuteă înă
anexaănr.ă 9ă laăprezenteleănormeă tehnice.ă Cererileădeăfinan areăfundamentat ăaleă direc iiloră
deă s n tateă public ă pentruă finan areaă activit iloră dină cadrulă Subprogramuluiă deă depistareă
precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă test riiă Babeş-Papanicolau la
popula iaăfeminin ăeligibil ăînăregimădeăscreening,ăprecumăşiăaleăunit iloră dinăsubordineaă
Ministeruluiă S n t iiă careă implementeaz ă activit ileă acestuiă programă seă transmită spreă
avizareă Unit iiă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă Institutuluiă Na ională deă S n tateă
Public ă Bucureşti.ă Borderoulă centralizatoră careă înso eşteă cerereaă deă finan areă vaă fiă avizată
înă prealabilă deă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă dină regiuneaă c reiaă îiă esteă
arondat ăre eauaădeăscreening.
(3)ă Unit ileă deă asisten ă tehnic ă sauă managementă ală programeloră na ionaleă deă s n tateă
public ă solicit ă Agen ieiă Na ionaleă pentruă Programeă deă S n tateă finan areaă unit iloră deă
specialitateă careă implementeaz ă programeă na ionaleă deă s n tateă public ,ă dup ă verificareaă
documenteloră prev zuteă laă alin.ă (1),ă înă bazaă uneiă situa iiă centralizatoareă întocmiteă
distinctă pentruă fiecareă program/subprogramă na ională deă s n tateă public ,ă surs ă deă finan areă
şiă titlulă bugetar,ă înso it ă deă documenteleă prev zuteă laă alin.ă (1),ă pân ă celă târziuă în data
deă10ăaăluniiăpentruăcareăseăfaceăfinan area.
(4)ă Pentruă programele/subprogrameleă na ionaleă deă s n tateă public ă înă cadrulă c roraă
coordonarea,ă monitorizarea,ă evaluareaă şiă controlulă implement riiă seă realizeaz ă directă deă
c treă Agen iaă na ional ă pentruă programeă deă s n tate,ă cererileă deă finan areă fundamentat ă aleă
unit iloră deă specialitate,ă înso iteă deă documenteleă justificative,ă seă transmită Agen ieiă
na ionaleăpentruăprogrameădeăs n tate,ăcuărespectareaăcondi iilorăprev zuteălaăalin.ă(2).
(5)ă Cererileă deă finan areă transmiseă deă c treă unit ileă deă specialitateă dup ă termenulă
stabilită înă prezentulă ordină nuă suntă avizate,ă iară sumeleă solicitateă înă cerereaă deă finan areă
seăfinan eaz ăînălunaăurm toareăceleiăpentruăcareăaăfostătransmis ăsolicitarea.
(6)ă Înă urmaă evalu riloră trimestrialeă aleă indicatoriloră specificiă şiă înă func ieă deă
realizareaă obiectiveloră şiă activit iloră propuseă seă stabileşteă şiă modulă deă alocareă aă
resurselorăr maseăneutilizate.

ART. 9
(1)ă Dină fondurileă alocateă laă titlulă 20ă "Bunuriă şiă servicii"ă şiă titlulă 51ă "Transferuriă
întreă unit iă aleă administra ieiă publice"ă seă potă finan a,ă urm toareleă categoriiă deă
cheltuieli:ă medicamente,ă materialeă sanitare,ă reactivi,ă dezinfectan i,ă materialeă deă
laborator,ă furnituriă deă birou,ă bunuriă deă naturaă obiecteloră deă inventară cuă durat ă deă
folosin ă maiă mareă de 1ă ană şiă valoareă unitar ă subă 2.500ă lei,ă carburan iă pentruă
autovehiculeleă dină dotare,ă pieseă deă schimb,ă poşt ,ă comunica ii,ă internet,ă materialeă şiă
prest riă serviciiă cuă caracteră func ional,ă bunuriă şiă serviciiă pentruă între inereă şiă
func ionare,ăhran ăpentruăoameni,ăuniformeăşiăechipamentădeăprotec ie,ădeplas riăinterneăaleă
personaluluiă propriu,ă potrivită prevederiloră legaleă înă vigoare,ă c r iă şiă publica ii,ă
preg tireă profesional ,ă protec iaă muncii,ă ticheteă deă mas ă pentruă donatoriiă deă sânge,ă
servicii medicale, alteă categoriiă deă bunuriă şiă servicii,ă cheltuieliă efectuateă pentruă
realizareaă atribu iiloră şiă activit iloră prev zuteă înă cadrulă programeloră na ionaleă deă
s n tateă public ,ă înă condi iileă prev zuteă deă art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006
privindăreformaăînădomeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(2)ă Cheltuielileă eligibileă careă facă obiectulă finan riiă suntă prev zuteă distinctă laă
titlulă "Naturaă cheltuieliloră eligibile"ă înă cadrulă fiec ruiă programă /ă subprogramă na ională deă
s n tateăpublic .
(3)ă Dină fondurileă alocateă unit iloră deă specialitateă careă implementeaz ă programeă
na ionaleă deă s n tateă public ă nuă seă potă finan aă cheltuieliă deă naturaă utilit iloră şiă deă
capital.
ART. 10
(1)ă Activit ileăpentruă careăseăutilizeaz ă personalulăprev zutălaăart.ă9ă alin.ă(1)ă suntă
urm toarele:
a)ă realizareaă activit iloră medicaleă prev zuteă înă cadrulă programeloră /ă subprogrameloră
na ionaleădeăs n tateăpublic ;
b)ăeduca iaăpentruăs n tateăpeăgrupeădeăpopula ieăcuăriscădeăîmboln vire;
c) servicii de consiliere acordate de consilierii HIV/SIDA;
d)
efectuarea
screening-uluiă
pentruă
grupeleă
deă
popula ieă
incluseă
înă
programele/subprogrameleăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
e)ăinstruireaăşiăformareaăpersonalului;
f)ă informarea,ă educareaă şiă comunicareaă înă problemeă specificeă privindă promovareaă unuiă
comportamentăs n tos;
g)ărealizareaălucr rilorălegateădeăsistemulăinforma ionalăutilizatăînăcadrulăprogrameloră
na ionaleădeăs n tate;
h) coordonarea centrelorădeăconsiliereăpentruărenun areaălaăfumat;
i)ă logisticaă aprovizion riiă şiă distribuiriiă contraceptiveloră prină re eauaă deă asisten ă
medical ă spitaliceasc ,ă ambulatorieă şiă primar ă sauă directă c treă grupuriă vulnerabileă deă
popula ie;
j) coordonarea activit iiădeătransplantădeăorganeăşiă esuturiăşiămen inereaăînăcondi iiă
fiziologiceăaădonatorilorăafla iăînămoarteăcerebral ;
k)ăcoordonareaăactivit iiăre eleiădeăTB;
l)ămanagementulăregistrelorăna ionaleăaleăbolnavilorăcronici;
m) alte activit iăprev zuteăînăcadrulăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic .
(2)ă Personalulă careă desf şoar ă activit iă medicaleă înă cadrulă programeloră na ionaleă deă
s n tateă public ă poateă fiă remunerată înă limiteleă maximeă aleă tarifuluiă orară careă corespundeă
salariuluiă deă baz ă aprobată pentruă personalulă deă specialitateă medico-sanitară şiă auxiliară
sanitară dină unit ileă sanitareă şiă aă num ruluiă deă oreă lucrateă efectivă peă perioadaă uneiă luniă
calendaristice.
(3)ăPersonalulăcareădesf şoar ăalteăactivit iădecâtăceleămedicale poate fi remunerat cu
încadrareaă înă limiteleă maximeă aleă tarifuluiă orară corespunz toră salariuluiă deă baz ă aprobată
pentruă preg tireaă profesional ă şiă aă num ruluiă deă oreă lucrateă efectivă peă perioadaă uneiă luniă
calendaristice.
ART. 11
(1) Din fondurile alocateă laă titlulă 20ă "Bunuriă şiă servicii"ă direc iileă deă s n tateă
public ă potă încheiaă contracteă pentruă implementareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă
public ,ăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă10ălaăprezenteleănormeătehnice,ăcu:
a)ă unit iă sanitareă dină subordineaă ministereloră şiă institu iiloră cuă re eaă sanitar ă
proprie, definite conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind
reformaăînădomeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
b)ăunit iăsanitareăprivate;
c)ăautorit ileăadministra ieiăpubliceălocale;
(2)ăContracteleăîncheiateăconformăprevederilorăalin.ă(1)ăreprezint ăac iuniămultianuale,ă
suntădeănatur ăcivil ăşiăauăvalabilitateăpân ălaădataăde 31 decembrie 2016.

(3)ăÎnăbazaăcontractelorăîncheiateăconformăprevederilorăalin.ă(1)ădirec iileădeăs n tateă
public ă deconteaz ă cheltuielileă efectuateă pentruă realizareaă activit iloră contractateă înă
cadrulăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ,ăînăcondi iileăprezentelorănormeătehnice.
(4)ă Decontareaă pentruă activitateaă curent ă aă aniloră 2015ă - 2016ă seă efectueaz ă înă limitaă
sumelorădisponibileăaprobateăcuăaceast ădestina ie,ăînăordineăcronologic ,ădup ăcumăurmeaz :
a)ăînătermenădeăpân ălaă60ădeăzile calendaristice de la data depunerii facturilor pentru
decontareaă activit iloră dină cadrulă programeloră na ionaleă deă s n tateă contractateă deă c treă
direc iileă deă s n tateă public ,ă institu iiă publiceă dină subordineaă Ministeruluiă S n t iiă
sau,ădup ăcaz,ăMinisterulăS n t ii;
b) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor
justificativeăpentruăsumeleădecontateădeăc treădirec iileă deăs n tateăpublic ăsauădup ăcaz,ă
institu iileă publiceă dină subordineaă Ministeruluiă S n t ii,ă înă vedereaă decont riiă sumeloră
necesareăpentruăplataădrepturilorăsalarialeăaferenteăpersonaluluiăcareădesf şoar ăactivit iă
înăcadrulăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic .
ART. 12
(1)ă Ministerulă S n t ii,ă înă calitateaă saă deă unitateă deă achizi iiă publiceă centralizat ,ă
desemnat ă înă condi iileă legii,ă efectueaz ,ă laă nivelă na ional,ă achizi iiă centralizateă deă
medicamente,ămaterialeăsanitareăşiăalteleăasemeneaăpentruăimplementarea:
a)ăProgramuluiăna ionalădeăprevenire,ăsupraveghereăşiăcontrolăalăinfec ieiăHIV;
b)ăProgramuluiăna ionalădeăprevenire,ăsupraveghereăşiăcontrolăalătuberculozei.
(2)ă Caă urmareă aă achizi iiloră centralizateă prev zuteă laă alin.ă (1)ă unitateaă deă achizi iiă
publiceă centralizat ă încheieă acorduri-cadruă înă numeleă şiă pentruă unit ileă sanitareă publiceă
dină re eauaă Ministeruluiă S n t iiă şiă re eauaă autorit iloră administra ieiă publiceă locale,ă
precumă şiă pentruă unit ileă sanitareă publiceă cuă paturiă dină subordineaă ministereloră şiă
institu iilorăcuăre eleăsanitareăproprii,ălaăsolicitarea acestora.
(3) În baza acordurilor-cadruă atribuiteă deă unitateaă deă achizi iiă publiceă centralizat ,ă
unit ileă deă specialitateă prev zuteă înă listaă unit iloră careă implementeaz ă Programulă
na ională deă prevenire,ă supraveghereă şiă controlă ală infec ieiă HIV,ă respectiv Programul
na ională deă prevenire,ă supraveghereă şiă controlă ală tuberculozei,ă încheieă şiă deruleaz ă
contracteă subsecvente,ă cuă avizulă Direc ieiă achizi iiă centralizate,ă patrimoniuă şiă
infrastructuriăsanitareădinăcadrulăMinisteruluiăS n t ii.
(4)ă Pân ă laă finalizareaă achizi iiloră centralizateă laă nivelă na ională prină semnareaă
contracteloră subsecventeă cuă ofertan iiă desemna iă câştig tori,ă medicamentele,ă materialeleă
sanitareă şiă alteleă asemenea,ă careă facă obiectulă acestoră proceduri,ă seă achizi ioneaz ă deă
unit ileă sanitareă cuă paturiă prină careă seă deruleaz ă programeleă prev zuteă laă alin.ă (1),ă cuă
respectareaă legisla ieiă înă domeniulă achizi ieiă publice,ă laă pre ulă deă achizi ie,ă care,ă înă
cazulămedicamentelor,ănuăpoateădep şiăpre ulădeădecontareăaprobatăînăcondi iileălegii.
ART. 13
Medicamenteleăcareăseăacord ăpentruătratamentulăînăambulatoriuăalăbolnavilorăcuăHIV/SIDAă
şiă tuberculoz ă seă elibereaz ă prină farmaciileă cuă circuită închisă apar inândă unit iloră
sanitareă prină careă seă deruleaz ă acesteă programe,ă peă baz ă deă prescrip ieă medical /condic ă
medical .ă Înă vedereaă justific riiă consumuriloră deă medicamenteă specificeă acordateă înă cadrulă
programelor,ă acesteă prescrip iiă /ă fileă deă condic ă seă depună laă laă direc iileă deă s n tateă
public ă sau,ă dup ă caz,ă laă unit ileă deă asisten ă tehnic ă şiă management,ă împreun ă cuă
borderoulăcentralizatorăşiărapoarteleădeăgestiuneăaleăfarmacieiăcuăcircuităînchis.
ART. 14
(1) În conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizi ieă public ,ă aă contracteloră deă concesiuneă deă lucr riă publiceă şiă aă contracteloră deă
concesiuneă deă servicii,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă Ministerulă S n t iiă
organizeaz ălaănivelăna ionalăproceduriădeăachizi ieăpublic ăpentruăachizi iaăde:
a) vaccinuri pentru realizarea vaccin rilorăconformăCalendaruluiăna ionalădeăvaccinare;
b)ălapteăprafăacordatăînăcadrulăProgramuluiăna ionalădeăs n tateăaăfemeiiăşiăcopilului;
c)ătesteărapideăşiătesteăELISAăpentruădiagnosticulăinfec ieiăHIV/SIDA;
d) medicamente, materiale sanitare,ă dispozitiveă medicaleă şiă alteleă asemenea,ă alteleă
decâtăceleăprev zuteălaălit.ăa)ă- c),ădup ăcaz.
(2)ă Urmareă finaliz riiă proceduriloră deă achizi ieă organizateă deă Ministerulă S n t ii,ă
contractele de furnizare de produse se încheie între furnizorii adjudeca iă şiă Ministerulă
S n t iiăsau,ădup ăcaz,ădirec iileădeăs n tateăpublic .
(3)ă Pentruă realizareaă activit iloră prev zuteă înă cadrulă Programuluiă na ională deă
vaccinare,ă precumă şiă aă celoră dină cadrulă Programuluiă na ională deă s n tateă aă femeiiă şiă
copiluluiă finan ateă deă laă bugetulă deă stată şi/sauă dină veniturileă propriiă aleă Ministeruluiă
S n t ii,ăpentruăcareăseăefectueaz ăachizi iiăcentralizateălaănivelăna ional,ăfurnizoriiădeă
serviciiă medicaleă careă implementeaz ă programeă na ionaleă deă s n tateă public ă pot primi
produseleă achizi ionateă înă bazaă contracteloră încheiateă cuă direc iileă deă s n tateă public ,ă
conformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă11ălaăprezenteleănormeătehnice;

(4)ăPentruărealizareaăactivit ilorăprev zuteăînăcadrulăProgramuluiăna ionalădeăs n tateă
aă femeiiă şiă copiluluiă finan ateă deă laă Ministeruluiă S n t ii,ă pentruă careă seă efectueaz ă
achizi iiă centralizateă laă nivelă na ional,ă autorit ileă administra ieiă publiceă localeă potă
primiă lapteă prafă necesară acord riiă gratuiteă pentruă copiiiă înă vârst ă deă 0-12 luni care nu
beneficiaz ă deă lapteă maternă înă bazaă contracteloră încheiateă cuă direc iileă deă s n tateă
public ,ăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă12ălaăprezenteleănormeătehnice.
ART. 15
Achizi ionareaă medicamentelor,ă materialeloră sanitareă specificeă şiă altoraă asemenea,ă
necesareă pentruă derulareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă c roraă nuă leă suntă aplicabileă
prevederileă art.ă 12ă şiă art.ă 14,ă seă realizeaz ă deă unit ileă deă specialitateă prină care se
deruleaz ă programele,ă cuă respectareaă legisla ieiă înă domeniulă achizi ieiă publice,ă laă pre ulă
deăachizi ie.
ART. 16
(1)ăMinisterulăS n t iiăpoateăîncheiaăcontracteăcuăunit ileăaflateăsubăautoritateaăsa,ă
înăcondi iileăprev zuteădeălegisla iaădinădomeniulăachizi iilorăpublice.
(2)ă Pentruă realizareaă unoră obiectiveă şiă activit iă cuprinseă înă programeleă na ionaleă deă
s n tate,ă Ministerulă S n t iiă poateă încheiaă contracteă deă serviciiă pentruă depozitarea,ă
conservareaă şiă eliberareaă produseloră achizi ionateă laă nivelă na ional,ă aă produseloră primiteă
caă dona ie/sponsorizare,ă prină negociereă cuă Companiaă Na ional ă "Unifarm"ă - S.A., cu
respectareaăobiectuluiădeăactivitateăalăacesteiaăprev zutăînăstatutulăaprobatăprinăHot râreaă
Guvernului nr. 892/1998 privind înfiin areaăCompanieiăNa ionaleă"UNIFARM"ă- S.A.
(3)ă Naturaă cheltuieliloră aferenteă serviciiloră prev zuteă laă alin.ă (2)ă esteă parteă
integrant ă dină contractulă deă prest riă deă serviciiă încheiată întreă Ministerulă S n t iiă şiă
CompaniaăNa ional ă"Unifarm"ă- S.A.
ART. 17
(1)ă Contracteleă prev zuteă laă art.ă 12ă alin.ă (2)ă şiă art.ă 14ă suntă atribuiteă deă Direc iaă
achizi iiă centralizate,ă patrimoniuă şiă infrastructuriă sanitareă dină cadrulă Ministeruluiă
S n t ii.
(2) Derularea contractelor încheiate de Ministerul S n t iiăcuăfurnizoriiăadjudeca iăînă
urmaă proceduriloră deă achizi ieă organizateă deă Ministerulă S n t iiă seă realizeaz ă deă c treă
structurileădeăspecialitateădinăcadrulăMinisteruluiăS n t ii.
ART. 18
Înă vedereaă realiz riiă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă structurileă deă
specialitateădinăMinisterulăS n t iiăauăurm toareleăatribu ii:
(1)ăAgen iaăna ional ăpentruăprogrameădeăs n tate:
a)ă particip ă laă elaborareaă strategieiă programeloră na ionaleă deă s n tate,ă parteă
integrant ăaăStrategieiăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
b)ă elaboreaz ă structuraă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă înă colaborareă cuă
direc iileă şiă comisiileă deă specialitateă aleă Ministeruluiă S n t ii,ă peă bazaă propuneriloră
formulateă deă unit ileă deă specialitateă înă structuraă c roraă func ioneaz ă unit ileă deă
asisten ătehnic ăşiămanagement;
c)ă fundamenteaz ă anuală necesarulă deă resurseă financiareă pentruă implementareaă programeloră
na ionaleă deă s n tateă public ,ă înă colaborareă direc iileă şiă comisiileă deă specialitateă aleă
MinisteruluiăS n t ii,ăpeăbazaăpropunerilorăcoordonatorilorăunit ilorădeăasisten ătehnic ă
şiă management,ă fundamentateă peă estim rileă realizateă deă unit ileă deă specialitateă careă
implementeaz ăprogramele;
d)ă propuneă spreă aprobareă ministruluiă s n t iiă normele tehnice de realizare a
programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă elaborateă înă colaborareă cuă direc iileă deă
specialitateădinăMinisterulăS n t ii;
e)ă realizeaz ă coordonareaă derul riiă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă prină
organizareaă activit iloră specifice,ă cuă încadrareaă înă limiteleă bugetuluiă aprobată şiă înă
condi iileăprev zuteădeăacteleănormativeăînăvigoare;
f)ă realizeaz ă monitorizareaă activit iloră cuprinseă înă programeleă na ionaleă deă s n tateă
public ,ăînăcondi iileăprev zuteălaăart.ă5ăalin. (2), cu referire la:
1.ămodulădeărealizareăalăindicatorilorăprev zu iăînăprezentulăordin;
2. consumurile cantitativ - valorice de bunuri înregistrate pentru realizarea
activit ilorăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
3. încadrarea în bugetul aprobat;
4.ă respectareaă destina iiloră stabiliteă pentruă fondurileă unit iloră deă specialitateă careă
deruleaz ăprogrameăna ionaleădeăs n tateăpublice;
5.ă urm rireaă respect riiă deă c treă persoaneleă implicateă aă responsabilit iloră stabiliteă
prin prezentele norme tehnice;
6.ă identificareaă unoră posibileă disfunc ionalit iă înă derulareaă programeloră na ionaleă deă
s n tateăpublic .

g)ăpropuneăspreăaprobareăministruluiăs n t iiăorganizareaăunorăactivit iădeăcontrolăînă
domeniulă implement riiă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă şiă particip ă laă efectuareaă
acesteaăînăcadrulăunorăechipeămixteăformateădinăreprezentan iăaiădirec iilorădeăspecialitateă
dină cadrulă Ministeruluiă S n t ii,ă unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă management,ă precumă şiă
ai unit iloră deă specialitateă dină subordineaă Ministeruluiă S n t iiă cuă atribu iiă deă
îndrumareămetodologic ăînădomeniulăcareăfaceăobiectulăcontrolului;
h)ă propuneă ministruluiă s n t iiă m suriă pentruă remediereaă disfunc ionalit iloră
constatate în implementarea programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă precumă şiă pentruă
îmbun t ireaăderul riiăacestora;
i)ă propuneă spreă aprobareă ordonatoruluiă principală deă crediteă reparti iaă fonduriloră peă
surseă şiă titluriă bugetare,ă programe/subprogrameă na ionaleă deă s n tateă public ,ă respectivă peă
unit iădeăspecialitate;
j)ă comunic ă unit iloră deă specialitateă careă implementeaz ă programeleă na ionaleă deă
s n tateă public ,ă precumă şiă unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă managementă sumeleă aprobateă
pentruă implementareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă precumă şiă activit ileă
pentruăcareăacesteaăseăutilizeaz ;
k) comunic ăDirec ieiăgeneraleădeăasisten ămedical ăşiăs n tateăpublic ăsumeleăaprobateă
pentruă derulareaă Programuluiă na ională deă vaccinare,ă precumă şiă pentruă realizareaă achizi ieiă
deă testeă rapideă şiă testeă ELISAă necesareă pentruă diagnosticulă infec ieiă HIV/SIDAă în cadrul
Programuluiăna ionalădeăprevenire,ăsupraveghereăşiăcontrolăalăinfec ieiăHIV;
l)ă propuneă spreă aprobareă ordonatoruluiă principală deă credite,ă peă bazaă solicit riloră
centralizateă şiă avizateă deă unit ileă deă asisten ă tehnic ă şiă management,ă referatulă privind
finan areaălunar ăaăprogramelor/subprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
m)ă transmiteă Direc ieiă generaleă bugetă şiă contabilitateă referatulă aprobată înă vedereaă
deschiderii de credite;
n)ă comunic ă lunară unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă management sumele aprobate pentru
finan areaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate;
o)ă analizeaz ă trimestrială şiă anuală gradulă deă utilizareă ală fonduriloră aprobateă pentruă
implementareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă şiă propuneă spreă aprobareă
ordonatoruluiă principală deă credite,ă laă solicit rileă unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă
managementă întocmiteă peă bazaă cereriloră fundamentateă aleă unit iloră deă specialitateă careă
implementeaz ă programe,ă modific riă aleă bugetului,ă înă sensulă diminu riiă sauă supliment rii
acestuia;
p)ă comunic ă Direc ieiă achizi iiă centralizate,ă patrimoniuă şiă infrastructuriă sanitareă
necesit ileă dină domeniulă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă înă vedereaă întocmiriiă
programuluiăanualăalăachizi iilorăpublice,ăînăcondi iileălegii;
q)ă primeşteă deă laă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă trimestrială şiă anual,ă
raportulă privindă modulă deă derulareă aă programeloră na ionaleă deă s n tateă curativeă finan ateă
dină bugetulă Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă precumă şiă indicatorii
specifici ai acestora.
(2)ăDirec iaăgeneral ădeăasisten ămedical ăşiăs n tateăpublic :
a)ă colaboreaz ă cuă Agen iaă na ional ă pentruă programeă deă s n tateă înă vedereaă elabor riiă
structuriiăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
b) colaboreaz ă cuă Agen iaă na ional ă pentruă programeă deă s n tateă înă vedereaă elabor riiă
normelorătehniceădeărealizareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
c)ă realizeaz ă fundamentareaă sumeloră necesareă pentruă implementareaă Programuluiă na ională
de vaccinare;
d)ă estimeaz ă necesarulă anuală deă vaccină pentruă implementareaă Calendaruluiă na ională deă
vaccinare,ă cuă detaliereaă acestuiaă peă tipuriă şiă cantit i,ă peă bazaă situa ieiă elaborateă deă
c treă Institutulă Na ională deă S n tateă Public ă prină centralizareaă solicit rilor direc iiloră
deăs n tateăpublic ;
e)ă coordoneaz ă activit ileă deă achizi ionare,ă depozitareă şiă distribuireă aă vaccinuriloră
necesareăpentruăimplementareaăProgramuluiăna ionalădeăvaccinareăprin:
1.ă elaborareaă şiă supunereaă spreă aprobareă ordonatoruluiă principal de credite a
referateloră deă necesitateă careă stauă laă bazaă ini ieriiă proceduriloră deă achizi ieă public ă
centralizat ă aă vaccinuriloră şiă serviciiloră deă depozitare,ă conservareă şiă eliberareă aă
produseloră achizi ionateă laă nivelă na ional,ă precumă şiă aă produselor
primite
ca
dona ie/sponsoriz riădeăMinisterulăS n t ii;
2.ă coordonareaă activit iloră aferenteă proceduriloră deă achizi ieă conformă prevederiloră
legaleă înă vigoare:ă întocmireaă caieteloră deă sarcini,ă derulareaă contracteloră deă achizi ieă
public ,ă avizareaă documenteloră careă facă dovadaă recep ion riiă vaccinuriloră şiă serviciiloră
c treă comisiaă deă recep ieă aă Ministeruluiă S n t ii,ă elaborareaă proiecteloră deă ordină pentruă
repartizareaă vaccinuriloră şiă supunereaă acestoraă spreă aprobareă ministruluiă s n t ii,ă
întocmireaă şiă semnareaă documenteleă deă angajareă şiă ordonan areă aă cheltuieliloră pentruă

efectuareaă pl iiă vaccinuriloră şiă serviciiloră achizi ionateă şiă supunereă spreă aprobareă
ordonatoruluiădeăcrediteădup ăavizareaăprealabil ădeăcontrolăfinanciarăpreventivăpropriu;
3.ă monitorizareaă stocuriloră şiă respectivă aă consumuriloră cantitativă - valorice de
vaccinuriăpeăbazaăraport rilorăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ,ăBucureşti;
f)ăestimeaz ă necesarulăanuală deătesteărapideăşiătesteă ELISAă pentruădepistareaă infec ieiă
HIV/SIDAăpeăbazaăsitua ieiăelaborateădeăc treăInstitutulăNa ionalădeăBoliăInfec ioaseă"prof.ă
dr.ăMateiăBalş"ăprinăcentralizareaăsolicit rilorădirec iilorădeăs n tateăpublic ;
g)ă realizeaz ă fundamentareaă sumeloră necesareă pentruă achizi ionareaă testeloră rapideă şiă
testelorăELISAănecesareăpentruădiagnosticulăinfec ieiăHIV/SIDA;
h)ă coordoneaz ă activit ileă deă achizi ionare,ă depozitareă şiă distribuireă aă testeloră
rapideăşiătestelorăELISAănecesareăpentruădiagnosticulăinfec ieiăHIV/SIDAăprin:
1. elaborarea şiă supunereaă spreă aprobareă ordonatoruluiă principală deă crediteă aă
referateloră deă necesitateă careă stauă laă bazaă ini ieriiă proceduriloră deă achizi ieă public ă
centralizat ăaătestelorănecesareăpentruădiagnosticulăinfec ieiăHIV/SIDA;
2.ă coordonareaă activit iloră aferenteă proceduriloră deă achizi ieă conformă prevederiloră
legaleă înă vigoare:ă întocmireaă caieteloră deă sarcini,ă derulareaă contracteloră deă achizi ieă
public ,ăavizareaădocumentelorăcareăfacădovadaărecep ion riiătestelorădeăcomisiaădeărecep ieă
a Ministerului S n t ii,ă elaborareaă proiecteloră deă ordină pentruă repartizareaă acestoraă şiă
supunereaă spreă aprobareă ministruluiă s n t ii,ă întocmireaă şiă semnareaă documenteloră deă
angajareă şiă ordonan areă aă cheltuieliloră pentruă efectuareaă pl iiă testeloră achizi ionateă şiă
supunereă spreă aprobareă ordonatoruluiă deă crediteă dup ă avizareaă prealabil ă deă controlă
financiar preventiv propriu;
3.ă monitorizareaă stocuriloră şiă respectivă aă consumuriloră cantitativă - valorice de teste
peăbazaăraport rilorăInstitutuluiăNa ionalădeăBoliăInfec ioaseă"prof.ădr.ăMateiăBalş"
(3)ăDirec iaăgeneral ăbugetăşiăcontabilitate:
a)ă elaboreaz ă proiectulă bugetuluiă Ministeruluiă S n t iiă pentruă aniiă 2016ă şiă 2017,ă înă
careă suntă cuprinseă sumeleă aferenteă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă peă bazaă
propunerilorăşiăfundament rilorăprezentateădeăAgen iaăna ional ăpentruăprogrameădeăs n tate;
b)ăcomunic ăAgen ieiăna ionaleă pentruăprogrameădeăs n tate,ă înătermenădeămaximumă 3ă zileă
lucr toareă deă laă aprobare,ă fondurileă bugetareă aprobate,ă peă surseă deă finan areă şiă titluriă
bugetare,ă înă vedereaă repartiz riiă acestoraă peă programe/subprogrameă na ionaleă deă s n tateă
public ,ărespectivăpeăunit iădeăspecialitate;
c)ă elaboreaz ă şiă supuneă spreă aprobareă ordonatoruluiă principală deă crediteă fileleă deă
buget,ă peă surseă deă finan are,ă titluriă bugetareă şiă articoleă deă cheltuieliă şiă leă comunic ă
unit ilorădeăspecialitateăcareăimplementeaz ăprogrameleăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
d)ă primeşteă lunară referatulă deă finan areă ală unit iloră deă specialitateă careă
implementeaz ă programeă na ionaleă deă s n tateă public ,ă elaborată deă Agen iaă na ional ă pentruă
programeă deă s n tate,ă verific ă încadrareaă înă disponibilulă deă crediteă bugetareă şiă propuneă
deschiderileă lunareă deă crediteă necesareă pentruă finan areaă programeloră na ionaleă deă s n tateă
public ;
e)ă efectueaz ă deschiderileă deă crediteă bugetareă necesareă pentruă finan areaă programelor
na ionaleă deă s n tateă public ,ă peă unit iă deă specialitateă careă implementeaz ă programeleă
na ionaleădeăs n tateăpublic ;
f)ă analizeaz ă trimestrială modulă deă execu ieă aă bugetuluiă aprobată pentruă programeleă
na ionaleă deă s n tateă public ,ă înă colaborare cuă Agen iaă na ional ă pentruă programeă deă
s n tate;
g)ă efectueaz ă modific riă înă structuraă şiă volumulă bugetuluiă programeloră na ionaleă deă
s n tate,ă înă reparti iaă acestuiaă peă unit iă deă specialitateă careă implementeaz ă programe,ă
precumă şiă peă titluriă bugetareă prină vir riă deă credite,ă laă propunereaă Agen ieiă na ionaleă
pentruăprogrameădeăs n tate;
h)ăorganizeaz ăşiăconduceăînregistrareaăeviden eiăanaliticeăaăstocurilorădeămedicamente,ă
materialeă sanitare,ă dispozitiveă medicaleă şiă alteleă asemeneaă achizi ionateă de Ministerul
S n t iiă şiă transferateă direc iiloră deă s n tateă public ă pentruă implementareaă fiec ruiă
program/subprogramă na ională deă s n tateă public ă şiă înă cadrulă acestoraă peă fiecareă tipă deă
produse;
i)ă asigur ă eviden iereaă distinct ă aă decont riloră privindă produseleă achizi ionateă peă
fiecareă program/subprogramă na ională deă s n tateă public ă şiă peă fiecareă direc ieă deă s n tateă
public .
(4)ă Direc iaă deă achizi iiă centralizate,ă patrimoniuă şiă infrastructuriă sanitareă
organizeaz ă procedurileă deă achizi ieă public ă centralizateă şiă propriiă aleă Ministeruluiă
S n t iiăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare.
ART. 19
Atribu iileă unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aleă programeloră na ionaleă deă
s n tateăpublic ăsuntăurm toarele:

a)ăacord ăconsultan ăşiăasisten ătehnic ăunit ilorădeăspecialitateăcareăimplementeaz ă
programeăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
b)ă planific ,ă organizeaz ă şiă coordoneaz ă desf şurareaă activit iloră dină cadrulă
programelorădeăs n tateăpublic ăînăscopulăîndepliniriiăobiectivelor programelor;
c)ă monitorizeaz ă activit ileă desf şurateă înă cadrulă programeloră na ionaleă deă s n tateă
public ;
d)ăelaboreaz ăproceduriăşiămetodologiiăpentruăproceseleăpeăcareăleădesf şoar ;
e)ă asigur ă managementulă fonduriloră alocateă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă
prin:
1.ă estimareaă şiă fundamentareaă anual ă aă necesaruluiă deă fonduriă pentruă implementareaă
programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă şiă transmitereaă acestuiaă c treă Agen iaă na ional ă
pentruăprogrameădeăs n tateăpân ăcel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul
urm tor;
2.ă propunereaă repartiz riiă fonduriloră alocateă peă unit ileă deă specialitateă careă
implementeaz ăprogrameăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
3.ă verificareaă lunar ă aă eligibilit iiă cheltuieliloră efectuateă deă unit ileă deă
specialitateăcareăimplementeaz ăprograme/subprogramăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
4.ă întocmireaă şiă avizareaă situa iiloră centralizateă privindă cererileă deă finan areă lunar ă
aă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă şiă transmitereaă acestoraă Agen ieiă na ionaleă
pentruăprogrameădeăs n tateăînăcondi iileăprev zuteădeăart.ă8ăalin.ă(1)ă- (3);
5.ă comunicareaă sumeloră aprobateă pentruă finan areaă lunar ă aă programeloră na ionaleă deă
s n tateă public ă c treă unit ileă deă specialitate careă implementeaz ă programeă na ionaleă deă
s n tateăpublic ;
6.ă solicitareaă efectu riiă vir riloră deă crediteă laă cerereaă justificat ă aă unit iloră deă
specialitateăcareăimplementeaz ăprogrameăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
7. formularea propunerilor cu privire la suplimentarea fondurilor alocate programelor
sauă subprogrameloră na ionaleă deă s n tateă public ă şiă înaintareaă acestoraă Agen ieiă na ionaleă
pentruăprogrameădeăs n tate.
f)ă centralizeaz ă trimestrial,ă cumulată deă laă începutulă anuluiă şiă anuală indicatorii
specificiă programeloră na ionaleă deă s n tateă raporta iă înă condi iileă prezenteloră normeă
tehnice;
g)ă transmiteă Agen ieiă na ionaleă pentruă programeă deă s n tate,ă trimestrial,ă cumulată deă laă
începutulă anuluiă şiă anual,ă indicatoriiă prev zu iă înă cadrulă programeloră na ionaleă deă
s n tate,ăcentraliza iălaănivelăna ional,ăînătermenădeă45ădeăzileădup ăîncheiereaăperioadeiă
pentru care se face raportarea;
h)ămonitorizeaz ăconsumulădeămedicamente,ămaterialeăsanitareăsauădispozitiveămedicaleăşiă
altele asemenea precumă şiă stocurileă raportateă deă unit ileă deă specialitateă careă
implementeaz ă programeleă na ionaleă deă s n tateă public ă şiă transmiteă Agen ieiă na ionaleă
pentruă programeă deă s n tate,ă trimestrial,ă cumulată deă laă începutulă anuluiă şiă anuală înă formaă
uneiă situa iiă centralizat ă aă stocuriloră raportate,ă înă termenă deă 45ă deă zileă dup ă încheiereaă
perioadeiădup ăcareăseăfaceăraportarea;ăsitua iaăcentralizat ăaăstocurilorăvaăînso it ăşiădeă
balan eleă deă stocuriă cantitativă - valoriceă peă depoziteă întocmiteă deă unit ileă deă
specialitateăcareăimplementeaz ăprogrameleăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
i)ă estimeaz ă cantit ileă deă medicamenteă şiă materialeă sanitareă necesareă pentruă
implementareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
j)ă elaboreaz ă şiă transmiteă Agen ieiă na ionaleă pentruă programeă deă s n tateă rapoarteă
trimestrialeăşiăanualeăcuăprivireălaăimplementareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ă
înătermenădeă45ădeăzileădup ăîncheiereaăperioadeiăpentruăcareăseăfaceăraportarea;
k)ă informeaz ă Agen iaă na ional ă pentruă programeă deă s n tateă asupraă problemeloră şiă
disfunc ionalit iloră întâmpinateă înă implementareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă şiă
formuleaz ăpropuneriădeăîmbun t ireăaămoduluiădeăderulareăaăacestora;
l)ă organizeaz ă şiă administreaz ă laă nivelă na ională sauă regional,ă dup ă caz,ă sistemulă
informa iilorădinădomeniulăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
m)ă formuleaz ă propuneriă cuă privireă laă strategiaă programeloră na ionaleă deă s n tateă
public ,ă deă organizareă şiă desf şurareă aă acestora,ă peă careă leă înainteaz ă Agen ieiă na ionaleă
pentruăprogrameădeăs n tateăpân ăcelătârziuălaădataădeă15ăiulieăaăanuluiăînăcursăpentruăanulă
urm tor;
n)ă formuleaz ă propuneriă cuă privireă laă structuraă programelor/subprogrameloră na ionaleă deă
s n tateăpublic ,ăpeăcareăleăînainteaz ăAgen ieiăna ionaleăpentruăprogrameădeăs n tateăpân ă
celătârziuălaădataădeă15ăiulieăaăanuluiăînăcursăpentruăanulăurm tor.
ART. 20
Înă vedereaă implement riiă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă direc iileă deă
s n tateăpublic ,ăauăurm toareleăatribu ii:
a)ă încheieă contracteă pentruă implementareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă
potrivită prevederiloră art.ă 10;ă monitorizeaz ă derulareaă acestoraă şiă asigur ă decontareaă

bunurilorăşiăserviciilorăcontractateăşiărealizate,ăînătermenădeămaximumă5ăzileălucr toareădeă
laădeschidereaădeăcrediteăbugetareărealizat ădeăMinisterulăS n t ii;
b)ămonitorizeaz ămodulădeăimplementareăalăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
c)ă centralizeaz ă trimestrial,ă cumulată deă laă începutulă anuluiă şiă anual,ă indicatoriiă
specificiă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă raporta iă deă unit ileă deă specialitateă
înăcondi iileăprezentuluiăordin;
d)ă transmită unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă management,ă trimestrial, cumulat de la
începutulăanuluiăşiăanual,ăsauădup ăcaz,ăAgen ieiăna ionaleăpentruăprogrameădeăs n tate,ăînă
primeleă 20ă deă zileă dup ă încheiereaă perioadeiă pentruă careă seă faceă raportarea,ă indicatoriiă
prev zu iă înă cadrulă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă centraliza iă înă conformitateă
cuă prevederileă lit.ă c);ă indicatoriiă centraliza iă înă cadrulă subprogramuluiă na ională deă
screeningă pentruă depistareaă precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină seă voră transmiteă şiă
Unit iiă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă a Institutuluiă Na ională deă S n tateă Public ă
Bucureşti;
e)ă monitorizeaz ă consumulă deă medicamenteă sauă materialeă sanitare,ă precumă şiă stocurileă
propriiă şiă celeă raportateă deă unit iloră deă specialitateă careă implementeaz ă programeleă
na ionaleădeăs n tateăpublic ;ătransmităunit ilorădeăasisten ătehnic ăşiămanagementălunar,ă
cumulatădeălaăînceputulăanului,ăsitua iaăcentralizat ăaăstocurilorăvalorice,ăînătermenădeă5ă
deă zileă dup ă încheiereaă perioadeiă pentruă careă seă faceă raportarea,ă conformă macheteiă deă
raportare prev zut ă înă anexaă nr.ă 13ă laă prezenteleă normeă tehnice;ă trimestrial,ă înă termenă deă
20ădeăzileădup ăîncheiereaă perioadeiă deăraportare,ăsitua iaăcentralizat ăaă stocurilorăvaăfiă
înso it ă deă balan aă deă stocuriă cantitativ-valoric ă dup ă pre ă întocmit ă şiă raportat ă de
fiecareă unitateă deă specialitateă careă implementeaz ă programele/subprogrameleă na ionaleă deă
s n tateă public ,ă conformă macheteiă deă raportareă prev zut ă înă anexaă nr.ă 14ă laă prezenteleă
norme tehnice;
f)ă verific ă organizareaă eviden eiă nominaleă aă beneficiariloră programeloră na ionaleă deă
s n tateă public ,ă peă baz ă deă codă numerică personală deă c treă unit ileă deă specialitateă careă
implementeaz ă programeă na ionaleă deă s n tateă public ,ă cuă respectareaă prevederiloră legaleă
referitoareă laă protec iaă persoaneloră cuă privireă la prelucrarea datelor cu caracter personal
şiăliberaăcircula ieăaăacestorădate;
g) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza
rapoarteloră deă activitateă transmiseă deă coordonatoriiă dină unit ileă deă specialitateă care
implementeaz ăprogrameleăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
h)ătransmităunit iiădeăasisten ătehnic ăşiămanagement,ăsauădup ăcazăAgen ieiăna ionaleă
pentruă programeă deă s n tate,ă înă termenă deă 20ă deă zileă dup ă încheiereaă perioadeiă pentruă careă
se face raportarea,ă raportulă deă activitateă prev zută laă lit.ă g);ă raportulă deă activitateă
centralizată cuprinde:ă stadiulă realiz riiă activit iloră prev zuteă înă cadrulă programului,ă
analizaă comparativ ă aă costuriloră mediiă realizateă raportată laă costurileă mediiă laă nivelă
na ională prev zuteă înă prezenteleă norme,ă problemeă şiă disfunc ionalit iă întâmpinateă înă
realizareaă activit ilor,ă propuneriă deă îmbun t ireă aă moduluiă deă derulareă aă programeloră
na ionaleă deă s n tateă public ;ă înă cazulă Subprogramuluiă na ională deă screeningă pentruă
depistarea precoce a cancerului de col uterin, raportul de activitate se transmite
InstitutuluiăNa ionalădeăS n tateăPublic .
i)ă transmită unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă management,ă pân ă laă dataă deă 15ă iulieă aă
anului curent, fundamentarea necesarului de resurseăpentruăanulăurm tor;
j)ă realizeaz ă publicareaă peă site-ul propriu a bugetului alocat pentru derularea
programelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ,ădetaliatăpeăsurseădeăfinan are,ătitluriăbugetare,ă
programeă /ă subprogramă şiă unit iă sanitareă careă leă implementeaz ,ă înă termenă deă maximumă 10ă
zileă deă laă comunicareaă acestuiaă deă c treă Agen iaă na ional ă pentruă programeă deă s n tate;ă
verific ă publicareaă peă site-ulă unit iloră deă specialitateă careă deruleaz ă programeleă
na ionaleă deă s n tateă aă bugeteloră alocateă detaliată peă surseă deă finan areă şiă
programe/subprogrameăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
k)ă realizeaz ă publicareaă peă site-ulă propriuă aă execu ieiă înregistrateă pentruă derulareaă
programelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ,ădetaliatăpeăsurseădeăfinan are,ătitluriăbugetare,
programeă /subprogrameă şiă unit iă sanitareă careă leă implementeaz ,ă înă termenă deă maximumă 20ă
zileă dup ă realizareaă deschideriloră deă credite;ă verific ă publicareaă peă site-ulă unit iloră deă
specialitateaă execu ieiă înregistrateă pentruă derulareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă
public ,detaliată peă surseă deă finan areă şiă programe/subprogrameă na ionaleă deă s n tateă
public ;
ART. 21
Unit ileă deă specialitateă aflateă înă rela ieă contractual ă cuă direc iileă deă s n tateă
public ă pentruă implementareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă auă urm toareleă
obliga ii:
a)ă organizeaz ă eviden aă nominal ă aă beneficiariloră programeloră na ionaleă deă s n tateă
public ,ăpeăbaz ădeăcodănumericăpersonal,ăcuărespectareaă prevederilorălegaleă referitoareălaă

protec iaă persoaneloră cuă privireă laă prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală şiă liberaă
circula ieăaăacestorădate;
b)ămonitorizeaz ămodulădeăimplementareăalăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
c) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza
rapoarteloră deă activitateă transmiseă deă coordonatoriiă fiec ruiă programă na ională deă s n tateă
public ;ă raportulă deă activitateă centralizată cuprinde:ă stadiulă realiz riiă activit iloră
prev zuteă înă cadrulă programului,ă analizaă comparativ ă aă costurilor medii realizate raportat
laă costurileă mediiă laă nivelă na ională prev zuteă înă prezentulă ordin,ă problemeă şiă
disfunc ionalit iă întâmpinateă înă realizareaă activit ilor,ă propuneriă deă îmbun t ireă aă
moduluiădeăderulareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate;
d)ă transmită direc ieiă deă s n tateă public ,ă raportulă deă activitateă prev zută laă lit.ă c),ă
pân ălaădataădeă10ăaăluniiăurm toareăperioadeiăpentruăcareăseăfaceăraportarea;
e)ă raporteaz ă direc iiloră deă s n tateă public ,ă trimestrial,ă cumulată deă laă începutulă
anuluiăşiăanual,ăînăprimeleă10ăzileălucr toareădup ăîncheiereaăperioadeiăpentruăcareăseăfaceă
raportarea,ă indicatoriiă specificiă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă înă condi iileă
prezentului ordin;
f)ă monitorizeaz ă consumulă deă medicamenteă sauă materialeă sanitare,ă precumă şiă stocurileă
existenteă laă nivelulă unit iiă sanitareă şiă raporteaz ă situa iaă valoric ă centralizat ă aă
stocuriloră deă medicamente,ă materialeă sanitare,ă dispozitiveă medicaleă şiă alteleă asemenea
achizi ionateă pentruă implementareaă fiec ruiă programă /ă subprogramă na ională deă s n tateă
public ,ă lunar,ă înă primeleă 5ă zileă dup ă încheiereaă perioadeiă pentruă careă seă faceă raportareaă
conformă macheteiă deă raportareă prev zut ă înă anexaă nr.ă 13ă laă prezenteleă norme tehnice;
trimestrial,ă înă termenă deă 10ă deă zileă dup ă încheiereaă perioadeiă deă raportare,ă situa iaă
centralizat ă aă stocuriloră vaă fiă înso it ă deă balan aă deă stocuriă cantitativ-valoric ă dup ă
pre ,ăconformămacheteiădeăraportareăprev zut ăînăanexaănr.ă14ălaăprezentele norme tehnice;
g)ăasigur ă publicareaăpeăsite-ul propriu,în termen de maximum 10 zile de la comunicarea
acestuia,ă aă bugetuluiă alocat,ă detaliată peă surseă deă finan areă şiă programe/subprogrameă
na ionaleădeăs n tateăpublic ;
h)ă asigur ă publicareaă pe site-ulă propriu,ă înă termenă deă maximumă 20ă zileă dup ă realizareaă
deschiderilorădeăcredite,ăaăexecu ieiăînregistrateăpentruăderulareaăprogramelorăna ionaleădeă
s n tateă public ă detaliată peă surseă deă finan areă şiă programe/subprogrameă na ionaleă deă
s n tateăpublic ;
i) asigurarea unor stocuri cantitativ - valoriceă adecvateă şiă continueă deă medicamente,ă
materialeăsanitareăşiădispozitiveămedicaleăşiăalteleăasemeneaănecesareăderul riiăprogrameloră
na ionaleădeăs n tateăpublic ,ădimensionateălaănivelulăconsumuluiămediu lunar înregistrat în
anulăprecedentăcorespunz torăuneiăperioadeădeă2ăluni;
ART. 22
Înă vedereaă implement riiă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă unit ileă deă
specialitate,ăalteleădecâtăceleăprev zuteălaăart.ă21,ăauăurm toareleăatribu ii:
a)ă organizeaz ă eviden aă nominal ă aă beneficiariloră programeloră na ionaleă deă s n tateă
public ,ăpeăbaz ădeăcodănumericăpersonal,ăcuărespectareaă prevederilorălegaleă referitoareălaă
protec iaă persoaneloră cuă privireă laă prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală şiă liberaă
circula ieăaăacestorădate;
b)ămonitorizeaz ămodulădeăimplementareăalăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
c)ăelaboreaz ăprinăcoordonatoriiăfiec ruiăprogramăna ionalădeăs n tateăpublic ăunăraportă
de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual; raportul de activitate centralizat
cuprinde:ă stadiulă realiz riiă activit iloră prev zuteă înă cadrulă programului,ă analizaă
comparativ ă aă costuriloră mediiă realizateă raportată laă costurileă mediiă laă nivelă na ională
prev zuteă înă prezentulă ordin,ă problemeă şiă disfunc ionalit iă întâmpinateă înă realizareaă
activit ilor,ă propuneriă deă îmbun t ireă aă moduluiă deă derulareă aă programeloră na ionaleă deă
s n tate.
d)ă transmită unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă managementă sau,ă dup ă caz,ă Agen ieiă
na ionaleă pentruă programeă deă s n tate,ă raportulă deă activitateă prev zută laă lit.ă c),ă pân ă laă
dataădeă20ăaăluniiă urm toareăperioadeiăpentruăcareăseăfaceăraportarea;ăpentruăspitaleleădină
subordineaă Ministeruluiă S n t iiă careă auă organizată re eleă deă screeningă pentruă depistarea
precoceăactiv ăaăcanceruluiădeăcolăuterinăraportulădeăactivitateăseătransmiteălaăUnitateaădeă
asisten ătehnic ăşiămanagementăaăInstitutuluiăNa ionalădeăS n tateăPublic .
e)ă raporteaz ă unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă managementă sau,ă dup ă caz,ă Agen ieiă
Na ionaleăpentruăProgrameădeăS n tate,ătrimestrial,ăcumulatădeălaăînceputulăanuluiăşiăanual,ă
înă primeleă 20ă zileă lucr toareă dup ă încheiereaă perioadeiă pentruă careă seă faceă raportarea,ă
indicatoriiă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă înă condi iileă prezentului ordin;
pentruăspitaleleădinăsubordineaăMinisteruluiăS n t iiăcareăauăorganizatăre eleădeăscreeningă
pentruă depistareaă precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterin,ă raportareaă indicatoriloră seă
realizeaz ă laă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă Institutuluiă Na ională deă
S n tateăPublic ;

f)ă monitorizeaz ă consumulă deă medicamenteă sauă materialeă sanitare,ă precumă şiă stocurileă
existenteă laă nivelulă unit iiă sanitareă şiă raporteaz ă situa iaă valoric ă centralizat ă aă
stocurilor de medicamente, materialeă sanitare,ă dispozitiveă medicaleă şiă alteleă asemeneaă
achizi ionateăpentruăimplementareaăfiec ruiăprogram/subprogramăna ionalădeăs n tateăpublic ,ă
lunar,ă înă primeleă 5ă zileă dup ă încheiereaă perioadeiă pentruă careă seă faceă raportarea,ă conformă
machetei de raportareăprev zut ăînăanexaănr.ă13ălaăprezenteleănormeătehnice;ătrimestrial,ăînă
termenă deă 20ă deă zileă dup ă încheiereaă perioadeiă deă raportare,ă situa iaă centralizat ă aă
stocuriloră vaă fiă înso it ă deă balan aă deă stocuriă cantitativă valoric ă dup ă pre ,ă conformă
machetei deăraportareăprev zut ăînăanexaănr.ă14ălaăprezenteleănormeătehnice;
g)ă asigur ă publicareaă peă site-ul propriu al bugetului alocat, detaliat pe surse de
finan areă şiă programe/subprogrameă na ionaleă deă s n tateă public ,ă înă termenă deă maximumă 10ă
zile de la comunicareaă acestuiaă sauă aă oric roră alteă modific riă surveniteă înă timpulă anuluiă
financiar;
h)ă asigur ă publicareaă peă site-ulă propriu,ă înă termenă deă maximumă 20ă zileă dup ă realizareaă
deschideriloră lunareă deă credite,ă aă execu ieiă înregistrateă pentruă derulareaă programelor
na ionaleă deă s n tateă public ă detaliată peă surseă deă finan areă şiă programe/subprogrameă
na ionaleădeăs n tateăpublic ;
i) asigurarea unor stocuri cantitativ - valoriceă adecvateă şiă continueă deă medicamente,ă
materialeăsanitareăşiădispozitiveămedicaleăşiăalteleăasemeneaănecesareăderul riiăprogrameloră
na ionaleădeăs n tateăpublic ,ădimensionateălaănivelulăconsumuluiămediuălunarăînregistratăînă
anulăprecedentăcorespunz torăuneiăperioadeădeă2ăluni;
ART. 23
Ordonatoriiă deă crediteă aiă unit iloră deă specialitateă careă implementeaz ă programeă
na ionaleădeăs n tateăpublic ăauăurm toareleăobliga ii:
a)ăutilizeaz ăfondurileăînălimitaăbugetuluiăaprobatăşiăpotrivitădestina ieiăspecificate,ă
cuărespectareaădispozi iilorălegale;
b)ăgestioneaz ăeficientămijloaceleămaterialeăşiăb neşti;
c)ă organizeaz ,ă conduceă şiă r spundeă prină directorulă financiară contabilă ală unit iiă deă
specialitate,ă eviden aă contabil ă aă cheltuieliloră peă fiecareă program/subprogram,ă peă surseă deă
finan areă şiă peă subdiviziunileă clasifica ieiă bugetare,ă atâtă înă prevederi,ă câtă şiă înă
execu ie;
d)ă organizeaz ,ă conduceă şiă r spunde,ă prină directorulă financiară contabilă ală unit iiă deă
specialitate,ă eviden aă tehnico-operativ ă pentruă implementareaă fiec ruiă program/subprogramă
na ionalădeăs n tateăpublic ,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare;
e)ă organizeaz ,ă conduceă şiă r spunde,ă prină directorulă financiară contabilă ală unit iiă deă
specialitate,ă eviden aă analitic ă aă stocuriloră deă medicamente,ă materialeă sanitare,ă
dispozitiveă medicaleă şiă alteleă asemeneaă achizi ionateă pentruă implementareaă fiec ruiă
program/subprogramă na ională deă s n tateă public ă şiă înă cadrulă acestoraă peă fiecareă tipă deă
produse;
f)ă r spundeă pentruă întocmireaă şiă raportareaă indicatoriloră specifici,ă aă situa ieiă
centralizate a stocurilorădeămedicamente,ămaterialeăsanitare,ădispozitiveămedicaleăşiăalteleă
asemeneaă careă facă obiectulă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă şiă aă balan eiă deă
stocuri cantitativ - valoric ă peă depozite,ă precumă şiă aă execu ieiă bugetareă înregistrat ă înă
derulareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ăînăcondi iileăprezentelorănormeătehnice;
g)ă organizeaz ă transmitereaă c treă unit ileă deă asisten ă tehnic ă sau,ă dup ă caz,ă Agen iaă
na ional ă pentruă programeă deă s n tate,ă aă cereriloră deă finan areă fundamentate,ă înso iteă deă
documenteleăjustificative,ăînăcondi iileăprezentelorănormeătehnice;
h)ă desemneaz ă prină actă administrativă ală conduc toruluiă institu ieiă publiceă câteă ună
coordonatorăpentruăfiecareăprogramăna ionalădeăs n tateăpublic ăpeăcareăîlăimplementeaz ;
i)ă aprob ă fişeleă deă postă aleă coordonatoriloră desemna iă cuă atribu iileă corespunz toareă
activit ilorăprev zuteăînăcadrulăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
j)ătransmităstructurilorădeăspecialitateădinăcadrulăMinisteruluiăS n t iiăşiăunit iloră
deă asisten ă tehnic ă şiă managementă oriceă alteă dateă referitoareă laă programeleă na ionaleă deă
s n tateă public ă peă careă leă implementeaz ;ă r spundă deă exactitateaă şiă realitatea datelor
raportate;
k)ă organizeaz ă procedurileă deă achizi ieă aă medicamentelor,ă materialeloră sanitare,ă
dispozitiveă medicaleă şiă alteleă asemeneaă cuă respectareaă legisla ieiă înă domeniulă achizi iiloră
publice, pentru produsele care nu fac obiectul achizi iiloră centralizateă organizateă deă
MinisterulăS n t ii;
l)ă verific ă publicareaă peă site-ulă unit iiă deă specialitateă careă deruleaz ă programeleă
na ionaleădeăs n tate,ăînătermenădeămaximumă10ăzileădeălaăcomunicareaăacestuia,ăaăbugetuluiă
alocat, detaliat pe surseă deă finan areă şiă programe/subprogrameă na ionaleă deă s n tateă
public ;,
m)ă asigur ă publicareaă peă site-ulă propriu,ă înă termenă deă maximumă 20ă zileă dup ă realizareaă
deschiderilorădeăcredite,ăaăexecu ieiăînregistrateăpentruăderulareaăprogramelorăna ionale de

s n tateă public ă detaliată peă surseă deă finan areă şiă programe/subprogrameă na ionaleă deă
s n tateăpublic ;
n)ă r spundeă deă asigurareaă unoră stocuriă cantitativă - valoriceă adecvateă şiă continueă deă
medicamente,ă materialeă sanitareă şiă dispozitiveă medicaleă şiă altele asemenea necesare
derul riiă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă dimensionateă laă nivelulă consumuluiă
mediuă lunară înregistrată înă anulă precedentă corespunz toră uneiă perioadeă deă 2ă luni;ă pentruă
Programulă na ională deă prevenire,ă supraveghereă şiă control ală infec ieiă HIVă şiă respectivă
Programulă na ională deă prevenire,ă supraveghereă şiă controlă ală tuberculozeiă stocurileă deă
medicamente,ă materialeă sanitareă şiă dispozitiveă medicaleă şiă alteleă asemeneaă voră fiă
dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrată înă anulă precedentă corespunz toră
unei perioade de 3 luni.
ART. 24
Coordonatoriiă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă desemna iă înă condi iileă
prev zuteă laă art.ă 23ă lit.ă f),ă auă urm toareleă obliga iiă cuă privireă laă monitorizareaă
activit ilorăcuprinse în cadrul acestora:
a)ă organizeaz ă eviden aă nominal ă aă beneficiariloră programeloră na ionaleă deă s n tateă
public ,ăpeăbaz ădeăcodănumericăpersonal,ăcuărespectareaă prevederilorălegaleă referitoareălaă
protec iaă persoaneloră cuă privireă laă prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală şiă liberaă
circula ieăaăacestorădate;
b)ă raporteaz ă conduceriiă institu iei,ă trimestrială şiă anual,ă înă primeleă 10ă zileă dup ă
încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici programelor
na ionaleădeăs n tateăpublic ,ăînăcondi iileăprezentuluiăordin;
c)ă monitorizeaz ă modulă deă implementareă aă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă peă
careăleăcoordoneaz ;
j)ă monitorizeaz ă permanentă consumulă deă medicamente,ă materialeă sanitare,ă dispozitiveă
medicaleă şiă alteleă asemeneaă careă seă acord ă înă cadrulă programeloră na ionaleă deă s n tateă
public ă peă careă leă coordoneaz ,ă informeaz ă conducereaă unit iiă deă specialitateă careă
implementeaz ă programulă asupraă termenuluiă estimată deă epuizareă aă stocuriloră şiă propuneă
m surileănecesare pentru reîntregirea acestora;
d) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit
conduceriiă institu ieiă pân ă laă dataă deă 10ă aă luniiă urm toareă celeiă pentruă careă raporteaz ;ă
raportul de activitate cuprinde: stadiulă realiz riiă activit iloră prev zuteă înă cadrulă
programului,ăanalizaăcomparativ ăaăcosturilorămediiărealizateăraportatălaăcosturileămediiălaă
nivelă na ională prev zuteă înă prezentulă ordin,ă problemeă şiă disfunc ionalit iă întâmpinateă înă
realizareaă activit ilor,ă propuneriă deă îmbun t ireă aă moduluiă deă derulareă aă programeloră
na ionaleădeăs n tateăpublic ;
e)ă informeaz ă permanentă conducereaă institu ieiă cuă privireă laă disfunc ionalit ileă
identificateă înă derulareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă şiă propuneă m suriă deă
solu ionareăaăacestora.
ART. 25
Raportareaăindicatorilorăprev zu iăînăprograme/subprogrameăna ionaleădeăs n tateăpublic ă
seă realizeaz ă trimestrial,ă cumulată deă laă începutulă anuluiă şiă anual,ă atâtă înă formată
electronică câtă şiă peă suportă hârtie, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin al
ministruluiăs n t ii,ălaăpropunereaăAgen ieiăna ionaleăpentruăprogrameădeăs n tate.
ART. 26
Costulă mediu/indicatoră fizică seă calculeaz ă caă raportă întreă cheltuielileă efectiveă şiă
indicatoriiă fiziciă realiza iă conformă metodologiiloră elaborateă pentruă fiecareă
program/subprogramă na ională deă s n tateă public ă deă c treă unit ileă deă asisten ă tehnic ă şiă
management,ăcuăaprobareaăacestoraădeăAgen iaăna ional ăpentruăprogrameădeăs n tate.ăÎnăcazulă
în careăauăfostăfinan ateăşiăalteăac iuniăpentruăcareănuăauăfostăstabili iăindicatoriăfiziciă
acesteaăvorăfiăeviden iateădistinct,ăindicându-seăcheltuialaăpeăfiecareăac iune.
ART. 27
Monitorizareaă activit iloră cuprinseă înă programeleă na ionaleă deă s n tateă public ă seă
refer ăla:
a)ămodulădeărealizareăalăindicatorilorăprev zu iăînăprezentulăordin;
b)ă stocurileă şiă respectivă consumurileă cantitativă - valorice de bunuri înregistrate
pentruărealizareaăactivit ilorăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
c) încadrarea în bugetul aprobat;
d)ă respectareaă destina iiloră stabiliteă pentruă fondurileă unit iloră deă specialitateă careă
deruleaz ăprogrameăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
e)ă urm rireaă respect riiă deă c treă persoaneleă implicateă aă responsabilit iloră stabiliteă
prin prezentele norme tehnice;
f)ă identificareaă unoră posibileă disfunc ionalit iă înă derulareaă programeloră na ionaleă deă
s n tateăpublic .
ART. 28

Pentruă implementareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă finan ateă dină bugetulă
Ministeruluiă S n t iiă suntă admiseă pierderiă sauă sc deriă cantitativeă deă medicamente,ă
vaccinuri,ă reactiviă şiă alteleă asemeneaă înă limiteleă maximeă deă perisabilitateă dup ă cumă
urmeaz :
a)ă5%ăînăcazulăvaccinurilorămonodoz ;
b)ă10%ăînăcazulăvaccinurilorăliofilizateăsauălichideăcareăcon ină2-6 doze;
c)ă50%ăînăcazulăvaccinurilorăliofilizateăcareăcon ină10-20 doze;
d)ă5%ăînăalteăcazuriădecâtăceleăprev zuteălaălit.ăa)ă-c).
e)ă25%ăînăcazulăvaccinurilorălichideăcareăcon ină10-20 doze.
ART. 29
(1)ă Pentruă tehnicaă deă calculă şiă programeleă informaticeă achizi ionateă înă vedereaă
derul riiă Programuluiă na ională privindă evaluareaă st riiă deă s n tateă aă popula ieiă înă
asisten aămedical ăprimar ,ă aă c roră stareătehnic ă permiteă exploatareaă loră înă continuare,ă seă
încheieă noiă contracteă deă comodată întreă direc iileă deă s n tateă public ă şiă cabineteleă deă
medicin ădeăfamilie;
(2)ă Tehnicaă deă calculă şiă programeleă informaticeă atribuiteă înă folosin ă gratuit ă
cabinetelorădeămedicin ădeăfamilieăînăcondi iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăseăutilizeaz ăpentruă
monitorizareaă persoaneloră incluseă înă programeleă na ionaleă deă s n tate,ă câtă şiă pentruă
derulareaăunorăprogrameăna ionaleădeăs n tateălaănivelulăcabinetelorădeămedicin ădeăfamilie.
(3)ă Pentruă bunurileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă aă c roră durat ă normal ă deă utilizareă esteă
îndeplinit ă iară stareaă tehnic ă nuă maiă permiteă exploatareaă loră înă continuare,ă seă ini iaz ă
procedurileădeăclasareăşiădeclasareăpotrivităprevederilor legale în vigoare.
ART. 30
Unit ileă deă specialitateă careă deruleaz ă programeă na ionaleă deă s n tateă auă obliga iaă s ă
respecteă prevederileă Legiiă nr.ă 677/2001ă pentruă protec iaă persoaneloră cuă privireă laă
prelucrarea datelor cu caracter personal şiă liberaă circula ieă aă acestoră date,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă precumă şiă prevederileă Legiiă nr.ă 506/2004ă privindă
prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală şiă protec iaă vie iiă privateă înă sectorulă
comunica iilorăelectronice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
ART. 31
Pentruă realizareaă şiă raportareaă activit iloră specificeă dină cadrulă unoră programeă
na ionaleădeăs n tateăpublic ăpotăfiăelaborateănormeămetodologice,ăcareăseăaprob ăprinăordină
alăministruluiăs n t ii.
ART. 32
Anexele nr. 1- 14ăfacăparteăintegrant ădinăprezenteleănormeătehnice.
ANEXA 1
la normele tehnice
Bugetulăalocatăprogramelorăna ionaleăde
s n tateăpublic ăaprobateăpentruăanulă2015
*T*
mii lei
┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│ăăăăăPROGRAMELEăNA IONALEăDEăS N TATEăPUBLIC ăăăăăăă│Bugetăă│Veni- │ăTotală│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă
│deăăăăă│turiăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│statăăă│proprii│ăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│I.ăProgramulăna ionalădeăboliătransmisibile,ăăăăăăăă│250.663│ă87.897│338.560│
│dinăcare:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Programulăna ionalădeăimunizareăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ă87.812│ă15.195│103.007│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Programulăna ionalădeăsupraveghereăşiăcontrolăalăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│bolilorătransmisibileăprioritareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.406│ăă1.345│ăă4.751│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Programulăna ionalădeăsupraveghereăşiăcontrolăalăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│infec ieiăHIVăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│156.333│ă63.905│220.238│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Programulăna ionalădeăsupraveghereăşiăcontrolăalăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│tuberculozeiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.112│ăă6.776│ăă9.888│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│Programulăna ionalădeăsupraveghereăşiăcontrolăalăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│infec iilorănosocomialeăşiămonitorizareaăutiliz riiă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│antibioticelorăşiăaăantibiotico-rezisten eiăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă676│ăăăă676│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│II.ăProgramulăna ionalădeămonitorizareăaăfactoriloră│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│determinan iădinămediulădeăvia ăşiămunc ăăăăăăă
│ăăăăăăă│ăă1.780│ă1.ă780│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│III.ăProgramulăna ionalădeăsecuritateătransfuzional │ă73.348│ă10.000│ă83.348│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│IV.ăProgrameleăna ionaleădeăboliănetransmisibileădin│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│care:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă36.771│ă67.474│104.245│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Programulăna ionalădeădepistareăprecoceăactiv ăaăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│canceruluiădeăcolăuterinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ă16.845│ă16.845│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Programulăna ionalădeăs n tateămintal ăşiăprofilaxie│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│înăpatologiaăpsihiatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăă1.425│ăă1.425│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Programulăna ionalădeătransplantădeăorgane,ă esuturi│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│şiăceluleădeăorigineăuman ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă36.052│ă47.206│ă83.258│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Programulăna ionalădeăboliăendocrineăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă719│ăă1.160│ăă1.879│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Programulăna ionalădeătratamentăpentruăboliărareăăăă│ăăăăăăă│ăăăă700│ăăăă700│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Programulăna ionalădeămanagementăalăregistrelorăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│na ionaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă138│ăăăă138│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│V.ăProgramulăna ionalădeăevaluareăşiăpromovareăaăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│s n t iiăşiăeduca ieăpentruăs n tateăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă459│ăă1.475│ăă1.934│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│VI.ăProgramulăna ionalădeăs n tateăaăfemeiiăşiăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│copiluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă15.321│ă12.391│ă27.712│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Totalăbugetăprogrameăna ionaleădeăs n tateăpublic ăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│2015ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│376.562│181.017│557.579│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│MSă- ac iuniăcentralizateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă41.842│ă31.687│ă73.529│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│TOTALăBUGETăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│418.404│212.704│631.108│
└────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
*ST*
ANEXA 2
la normele tehnice
I.ăPROGRAMELEăNA IONALEăDEăBOLIăTRANSMISIBILE
I.1.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăVACCINARE
A. Obiectiv:
Protejareaă s n t iiă popula ieiă împotrivaă principaleloră boliă transmisibileă careă potă fiă
prevenite prin vaccinarea:
1.ălaăvârsteleăpopula ieiăprev zuteăînăCalendarulăna ionalădeăvaccinare;
2.ăgrupelorăpopula ionaleălaărisc.
B.ă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă management:ă structuraă dină cadrulă Institutuluiă
Na ionalădeăS n tateăPublic
C.ăActivit i:
1.ăvaccinareaăpopula ieiălaăvârsteleăprev zuteăînăCalendarulăna ionalădeăvaccinare;
2.ăvaccinareaăgrupelorăpopula ionaleălaărisc.
1.ăVaccinareaăpopula ieiălaăvârsteleăprev zuteăînăCalendarulăna ionalădeăvaccinare
Calendarulăna ionalădeăvaccinare

*T*
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Vârstaăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăTipulădeăvaccinareăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăComentariiăăă│
│recomandat │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│primeleă24 │VaccinăhepatiticăBă(HepăB)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înămaternitateă│
│oreă2-7ăăăă│VaccinădeătipăCalmetteăGuerrină(BCG)ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│
│zileăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│2ăluniăăăăă│Vaccinădiftero-tetano-pertussis acelular│mediculădeăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│poliomielitic-Haemophilus B- hepatiticăBăăăăăăăă│familieăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│(DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
│ăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│Vaccinăpneumococicăconjugat*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│4ăluniăăăăă│Vaccinădiftero-tetano-pertussis
│mediculădeăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│acelular-poliomielitic-Haemophilus B│familieăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│hepatiticăBă(DTPa-VPI-Hib-Hep.ăB)ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│Vaccimăpneumococicăconjugat*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│11ăluniăăăă│Vaccinădiftero-tetano-pertussis acelular│mediculădeăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│poliomielitic-Haemophilus B- hepatiticăBăăăăăăăă│familieăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│(DTPa-VPI-Hib-Hep.ăB)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│Vaccinăpneumococicăconjugat*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│12ăluniăăăă│Vaccin rujeolic-rubeolic-oreionă(ROR)ăăăăăăăăăăă│mediculădeăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│familieăăăăăăăă│
├───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│5ăaniăăăăăă│Vaccinărujeolic-rubeolic-oreionăăăăăăăăăăăăăăăăă│mediculădeăăăăă│
│7ăaniăăăăăă│(ROR)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│familieăăăăăăăă│
├───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│6ăani*2)ăăă│Vaccinădiftero-tetano-pertussis
│mediculădeăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│acelular-poliomielitic (DTPa-VPI)/ăVPI*2)ăăăăăăă│familieăăăăăăăă│
├───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│8ăani*3)ăăă│VPI*3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mediculădeăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│familieăăăăăăăă│
├───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│14ăaniăăăăă│Vaccinădiftero-tetanicăpentruăadul i/ăvaccinăăăă│mediculădeăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│diftero-tetano-pertussisăacelularăăăăăăăăăăăăăăă│familieăăăăăăăă│
└───────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
*ST*
──────────
NOT :
*1)ă Vaccinulă pneumococică conjugată vaă fiă inclusă înă calendarulă na ional de vaccinare în
func ieădeăfondurileădisponibile.
*2)ăCopiiiăcuăvârstaădeă6ăaniăcareăauăînăantecedenteleăvaccinaleăoădoz ădeăDTPaălaă4ăaniă
vorăfiăvaccina iăcuăVPI,ăiarăceiăcareănuăauăînăantecedenteleăvaccinaleăoădoz ădeăDPTaăvorăfiă
vaccina iăcuăDTPa-VPI.
*3)ăCopiiiăcuăvârstaădeă8ăaniăcareăauăînăantecedenteleăvaccinaleăoădoz ădeăDTPaălaă4ăaniă
vorăfiăvaccina iăcuăVPIăînă2015ă(copiiiăcareănuăauăfostăşcolariza iăînăclasaăpreg titoare).
Aceast ărecuperareăseăaplic ănumaiăînăanulă2015.
Pentruă administrareaă tuturoră vaccinuriloră men ionateă seă voră utilizaă numaiă seringiă deă
unic ăfolosin .
──────────
1.1.ă Activit iă derulateă laă nivelulă Institutuluiă Na ională deă S n tateă Public ă (INSP),ă
prină Centrulă Na ională deă Supraveghereă şiă Control ală Boliloră Transmisibileă (CNSCBT)ă şiă
structurile de specialitate de la nivel regional:
1.1.1.ă coordonareaă laă nivelă na ională respectivă regională aă activit iloră desf şurateă deă
DSP;
1.1.2. centralizarea, la solicitarea DGAMSP, a necesarului de vaccinuri pe fiecare tip
deăvaccinătransmisădeăc treăDSPăşiătransmitereaăacestuiaăc treăDGAMSP;
1.1.3.ă monitorizareaă lunar ă aă consumului,ă stocuriloră deă vaccinuriă peă fiecareă tipă deă
vaccină şiă aă procentuluiă deă copiiă vaccina iă peă tipă deă vaccină şiă vârsteă prev zute în
Calendarulăna ionalădeăvaccinareăşiătransmitereaăacestoraălaăDGAMSP;

1.1.4.ă organizareaă bianual ă aă activit iiă deă estimareă aă acopeririiă vaccinaleă conformă
metodologiei;
1.1.5.ăcoordonareaăsupravegheriiăreac iilorăadverseăpostvaccinaleăindezirabileă(RAPI)ăşiă
informarea DGAMSP cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte
na ionale/interna ionaleă privindă loturiă deă vaccinuriă înă urmaă c roraă s-au înregistrat RAPI)
conform metodologiei;
1.1.6. organizarea de instruiri metodologice pentru personalul de specialitate din DSP;
1.1.7.ă întocmireaă raportuluiă anuală solicitată deă OMSă peă problemaă vaccin riloră şiă
înaintareaăacestuiălaăOMSăcuăavizareaăprealabil ăaăDGAMSP;
1.1.8.ăasigurareaămentenan eiăRENVăşiăaăpaginiiăwebăwww.vaccinnet.ro;
1.1.9.ăasigurareaătip ririiăcarnetelorădeăvaccinareăşiădistribuiriiăacestoraăc treăDSP;
1.1.10.ă organizareaă şiă efectuareaă unuiă studiuă deă evaluareă aă lan uluiă deă frig,ă peă bazaă
metodologiei OMS.
1.2.ăActivit iăderulateălaănivelulăserviciilor/birourilorădeăsupraveghereăşiăcontrolăală
bolilor transmisibile din DSP:
1.2.1.ă preluareaă şi,ă dup ă caz,ă transportulă vaccinuriloră deă laă nivelulă depozituluiă
central;
1.2.2.ădepozitarea,ădistribuireaăşi,ădup ăcaz,ătransportulăvaccinurilorăc treăfurnizorii
de servicii medicale;
1.2.3.ă supervizareaă realiz riiă catagrafiilor,ă estimareaă cantit iloră deă vaccinuriă
necesareăşiăutilizareaăeficient ăaăvaccinurilorăsolicitateăşiărepartizate;
1.2.4.ă centralizareaă laă nivelă jude eană aă necesaruluiă deă vaccinuri pe vârste pentru
fiecareătipădeăvaccinăşiătransmitereaăacestuiaălaăCNSCBT;
1.2.5.ăasigurareaăinstruiriiăpersonaluluiămedicalăvaccinatorăşiăaămediatorilorăsanitari,ă
trimestrialăşiăoriădeăcâteăoriăesteănevoie,ăcuăprivireălaămodulădeărealizareăşiăraportare a
vaccin rilor;
1.2.6.ă verificareaă condi iiloră deă p strareă aă vaccinurilor,ă moduluiă deă administrareă aă
acestoraă înă condi iiă deă siguran ă maxim ă laă nivelulă furnizoriloră deă serviciiă medicale,ă deă
înregistrareăşiăraportareăaăvaccin rilor;
1.2.7. identificareaă comunit iloră cuă acoperireă vaccinal ă suboptimal ,ă dispunereaă şiă
organizareaă campaniiloră suplimentareă deă vaccinareă pentruă recuperareaă restan ierilor,ă prină
intermediulă mediciloră deă familieă şiă cuă sprijinulă asisten iloră comunitariă şiă ală mediatoriloră
sanitari;
1.2.8.ă asigurareaă func ion riiă sistemuluiă deă supraveghereă aă reac iiloră adverseă
postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;
1.2.9.ă verificareaă şiă validareaă înregistr riiă corecteă şiă completeă aă vaccin riloră înă
RENV;
1.2.10.ăestimareaăacopeririiăvaccinale,ăpeăbazaămetodologieiăuniceăşiăraportareaădateloră
la CNSCBT;
1.2.11.ă participareaă laă sesiuniă deă instruireă organizateă deă CNSCBTă şi/sauă structurileă deă
specialitate de la nivel regional;
1.2.12.ă asigurareaă mentenan eiă şiă metrologiz riiă spa iiloră frigorificeă deă p strareă aă
vaccinurilorălaănivelăjude eanăşiăaămunicipiuluiăBucureşti;
1.2.13.ăparticipareaălaăstudiuădeăevaluareăaălan uluiădeăfrig,ăpeăbazaămetodologieiăOMS;
1.2.14. încheiereaă contracteloră cuă mediciiă deă familieă şiă asigurareaă decont riiă
vaccin rilorăefectuateăînăconformitateăcuăprevederileăpunctuluiă1.4.ăsubpunctulă1.4.2;
1.2.15.ăîncheiereaăcontractelorăcuăspitalulăînăstructuraăc ruiaăfunc ioneaz ădispensarulă
teritorială deă pneumoftiziologieă pentruă asigurareaă vaccinuluiă BCGă necesară recuper riiă laă
vaccinare,ă înă cazulă înă careă DSPă decideă efectuareaă recuper riiă laă BCGă înă cadrulă acestoră
dispensare;
1.2.16.ă raportareaă lunar ă aă consumuluiă şiă stocuriloră deă vaccinuriă laă INSP, detaliat pe
fiecareătipădeăvaccin,ăconformămetodologieiăelaborateădeăDGAMSPăşiăANPS.
1.3.ă Activit iă desf şurateă deă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă laă nivelulă
maternit i,ădinăsistemulăpublicăşiăprivat:
1.3.1.ă estimareaă cantit iloră deă vaccinuriă BCGă şiă Hepatitică Bă pediatrică necesară şiă
transmitereaăacestuiaăc treăDSP;
1.3.2.ă asigur ă respectareaă lan uluiă deă frig,ă preluareaă şiă transportulă vaccinuriloră
precumăşiăp strareaăşiăadministrareaăacestoraăînăcondi iiădeămaxim ăsiguran ;
1.3.3. depistarea,ă înregistrareaă şiă notificareaă DSPă cuă privireă laă reac iileă adverseă
postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;
1.3.4. participarea la sesiunile de instruire organizate de DSP;
1.3.5.ă informareaă p rin iloră cuă privireă laă vaccin rileă şiă calendarulă deă efectuareă aă
acestora;

1.3.6.ăînregistrareaăcorect ăşiălaătimpăaăvaccin rilorăefectuate,ăînăeviden eleămedicaleă
şiă înă RENV,ă precumă şiă consemnareaă vaccin riloră efectuateă înă biletulă deă externareă şiă înă
carnetulădeăvaccin riăalănou-n scutului;
1.3.7.ă r spundă deă utilizareaă eficient ă aă cantit iloră deă vaccinuriă solicitateă şiă
primite;
1.3.8.ăraporteaz ălaăDSP,ăvaccin rileăefectuate,ădetaliatăpeăfiecareătipădeăvaccin;
1.3.9.ă raporteaz ă lunară laă DSPă consumurileă şiă stocurileă deă vaccinuri, detaliat pe
fiecare tip de vaccin.
1.4ă Activit iă desf şurateă deă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă laă nivelulă asisten eiă
medicale primare:
1.4.1.ă realizareaă catagrafieiă şiă estimareaă cantit iloră deă vaccinuriă necesareă dină
Calendarulăna ional deăvaccin riăşiătransmitereaăacestoraăc treăDSP;
1.4.2.ă efectuareaă vaccin riiă beneficiariloră prev zu iă laă titlulă Dă punctulă 1ă cuă tipurileă
deă vaccinuriă men ionateă înă Calendarulă na ională deă vaccinareă şiă laă vârsteleă prev zuteă înă
acestaăsau,ădup ăcaz,ă laăalteă vârste,ă înă situa iaăcomplet riiă schemeiă deăvaccinare.ăMediciiă
deăfamilieăauăobligativitateaăefectu riiăvaccin riiăbeneficiarilorăînscrişiăpeălistaăproprieă
deă asigura i,ă precumă şiă aceloraă careă nuă suntă înscrişiă peă listaă unuiă medică deă familie,ă laă
solicitareaă p rin iloră copiiloră sauă aă apar in toriloră legali,ă cuă utilizareaă vaccinuriloră
achizi ionateă deă Ministerulă S n t iiă sau,ă dup ă cază achizi ionateă deă apar in toriă înă
situa iiăînăcareăpotăfiădovediteădiscontinuit iăînăaprovizionare;
1.4.3.ăasigur ăacoperireaăvaccinal ăoptim ăpentruătoateătipurileădeăvaccinuriăşiăgrupeleă
deăvârst ăpentruăbeneficiariiăprev zu iălaă1.4.,ăsubpunctulă1.4.2;
1.4.4.ă realizeaz ă înregistrareaă corect ă şiă laă timpă aă vaccin riloră efectuateă înă
eviden eleă medicaleă primare,ă înă RENV în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
s n t iiă nr.ă 1234/2011ă privindă instituireaă metodologieiă deă raportareă on-line în registrul
unică deă raport ri,ă precumă şiă înă Carnetulă deă vaccinare,ă înă conformitateă cuă prevederileă
Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă nr.ă 1147/2011ă privindă aprobareaă modeluluiă Carnetuluiă deă
vaccinare,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
1.4.5.ă asigur ă respectareaă lan uluiă deă frig,ă preluareaă şiă transportulă vaccinuriloră
precumăşiăp strareaăşiăadministrareaăacestoraăînăcondi iiădeămaxim ăsiguran ;
1.4.6.ăparticipareaălaăstudiuădeăevaluareăaălan uluiădeăfrig,ăpeăbazaămetodologieiăOMS;
1.4.7.ă depistarea,ă înregistrareaă şiă notificareaă direc ieiă deă s n tateă public ă jude eneă
şiă aă municipiuluiă Bucureştiă cuă privireă laă reac iileă adverseă postvaccinaleă indezirabileă
(RAPI) conform metodologiei;
1.4.8.ă participareaă laă sesiunileă deă instruireă organizateă deă direc iileă deă s n tateă
public ăjude eneăşiăaămunicipiuluiăBucureşti;
1.4.9.ă informareaă p rin iloră cuă privireă laă vaccin rileă şiă calendarulă deă efectuareă aă
acestora;
1.4.10.ă r spundă deă utilizareaă eficient ă aă cantit iloră deă vaccinuriă solicitateă şiă
primite;
1.4.11.ă raporteaz ă lunară laă DSPă consumurileă şiă stocurileă deă vaccinuri,ă detaliată peă
fiecare tip de vaccin.
1.5.ă Activit iă desf şurateă deă furnizoriiă deă serviciiă spitaliceştiă careă auă înă structur ă
dispensare de pneumoftiziologie:
1.5.1.ă administrareaă deă vaccină BCGă înă vedereaă recuper rii,ă înă cazulă înă careă DSPă decideă
efectuareaărecuper riiălaăvaccinareaăBCG în cadrul acestor dispensare;
1.5.2.ăinformareaămediculuiădeăfamilieăalăcopiluluiădespreăvaccinareaăBCGăefectuat ăprină
scrisoareămedical ;
1.5.3.ă înregistrareaă corect ă aă vaccin riloră efectuateă înă eviden eleă medicaleă şiă înă
Carnetul de vaccinare în conformitateă cuă prevederileă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă nr.ă
1147/2011ă privindă aprobareaă modeluluiă Carnetuluiă deă vaccinare,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;
1.5.4.ă depistarea,ă înregistrareaă şiă notificareaă direc ieiă deă s n tateă public ă jude eneă
şiă aă municipiuluiă Bucureştiă cuă privireă laă reac iileă adverseă postvaccinaleă indezirabileă
(RAPI) conform metodologiei;
1.5.5.ă r spundă deă utilizareaă eficient ă aă cantit iloră deă vaccinuriă solicitateă şiă
primite;
1.5.6.ăraportareaăvaccin rilorăefectuate la DSP;
1.5.7.ăraporteaz ălunarălaăDSPăconsumurileăşiăstocurileădeăvaccinuri.
2.ăVaccinareaăgrupelorăpopula ionaleălaărisc
*T*
┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăTipulădeăvaccinareăăăăăăă
│ăăăGrupeăpopula ionaleălaăriscăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│dTăsauăVTA,ăînăsitua iileăînăcareăăăăă│gravideăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│vaccinulădTănuăesteădisponibilăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│HPV*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│feteădinăgrupaădeăvârstaă11ă- 14ăaniă│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│vaccinulăgripalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│persoaneleădinăgrupeleăpopula ionaleă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│laăriscăstabiliteădeăOrganiza iaăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mondial ăaăS n t ii,ăconformăăăăăăăă│
│ă
│metodologieiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│RROăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│contac iiădinăfocarăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│alteăvaccin riăaprobateădeăMinisterulă│persoaneăcuăsusceptibilitateăăăăăăăăă│
│S n t iiăşiăaplicabileăînăsitua iiăăă│crescut ,ăindiferentădeăantecedentele│
│epidemiologice deosebiteăşi/sauăînăăăă│vaccinaleăsauădeăboal ăinfec ioas ăăă│
│urgen eădeăs n tateăpublic ădeăăăăăăăă│(campaniiădeătipăcatch-up, mopping-up│
│importan ăinterna ional ăăăăăăăăăăăăă│sauăfollow-up),ăimigran i,ărefugia i,│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│azilan iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
Not :
*1) vaccinarea HPV pentru prevenirea cancerului de col uterin:
a)ăincludeă4ăcohorteădeănaştere (11 - 14 ani);
b)ăseăvaăfaceăfunc ieădeăfondurileădisponibile,ăcuăoăcampanieădeăinformareăanterioar ;
c)ă seă realizeaz ă cuă acelaşiă produsă vaccinală înă vedereaă respect riiă principiuluiă
echit ii;
d)ă seă achizi ioneaz ă înă acelaşiă timpă cantitateaă corespunz toareă celoră 3ă dozeă pentruă
schemaăcomplet ădeăvaccinareăanti-HPV;
e)ă seă realizeaz ă laă solicitareaă p rin iloră /ă reprezenta iloră legaliă careă voră formulaă oă
cerereă laă mediculă deă familie;ă cererileă voră fiă centralizateă şiă trimestrială seă vaă solicitaă
direc ieiădeăs n tateăpublic ănum rulădeădozeădeăvaccinănecesare;
f)ă vaccinareaă vaă fiă disponibil ă numaiă pentruă feteleă dină grupaă deă vârst ă 11ă - 14 ani,
p rin iiăurmândăs ădecid ăindividualăcândăanumeăînăacestăintervalăseăvaăfaceăvaccinarea.
Abrevieri:
dT = vaccin diftero-tetanicăpentruăadul i
VTAăţăanatoxin ătetanic ăadsorbit
HPV = vaccinul human papilomavirus
RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion
──────────
2.1.ă Activit iă derulateă laă nivelulă Institutuluiă Na ională deă S n tateă Public ă (INSP),ă
prină Centrulă Na ională deă Supraveghereă şiă Controlă ală Boliloră Transmisibileă (CNSCBT)ă şiă
structurile de specialitate de la nivel regional:
2.1.1.ă coordonareaă laă nivelă na ională respectivă regională aă activit iloră desf şurateă deă
DSP;
2.1.2. centralizarea, la solicitarea DGAMSP, a necesarului de vaccinuri pe fiecare tip
deăvaccinătransmisădeăc treăDSPăşiătransmitereaăacestuiaălaăDGAMSP;
2.1.3.ă monitorizareaă trimestrial ă aă consumului,ă stocuriloră deă vaccinuriă peă fiecareă tipă
de vaccină şiă aă num ruluiă deă persoaneă laă riscă vaccinate,ă peă tipă deă vaccină şiă transmitereaă
acestoraă laă DGAMSP;ă înă cazulă vaccinuluiă gripal,ă acesteă activit iă seă realizeaz ă s pt mânală
în sezon;
2.1.4.ăcoordonareaăsupravegheriiăreac iilorăadverseăpostvaccinaleăindezirabileă(RAPI)ăşiă
informarea DGAMSP cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte
na ionale/interna ionaleă privindă loturiă deă vaccinuriă înă urmaă c roraă s-au înregistrat RAPI)
conform metodologiei;
2.1.5. organizarea de instruiri metodologice pentru personalul de specialitate din DSP.
2.2.ăActivit iăderulateălaănivelulăserviciilor/birourilorădeăsupraveghereăşiăcontrolăală
bolilor transmisibile din DSP:
2.2.1.ă preluareaă şi,ă dup ă caz,ă transportulă vaccinuriloră deă laă nivelulă depozitului
central;
2.2.2.ădepozitarea,ădistribuireaăşi,ădup ăcaz,ătransportulăvaccinurilorăc treăfurnizoriiă
de servicii medicale;
2.2.3.ă supervizareaă realiz riiă catagrafiilor,ă estimareaă cantit iloră deă vaccinuriă
necesareăşiăutilizareaăeficient ăaăvaccinurilorăsolicitateăşiărepartizate;

2.2.4.ăcentralizareaălaănivelăjude eanăaănecesaruluiădeăvaccinuriăpeăvârsteăşiădup ăcaz,ă
grupeălaărisc,ăpentruăfiecareătipădeăvaccinăşiătransmitereaăacestuiaălaăCNSCBT;
2.2.5. asigurarea instruirii personalului medicalăvaccinatorăşiăaămediatorilorăsanitari,ă
trimestrialăşiăoriădeăcâteăoriăesteănevoie,ăcuăprivireălaămodulădeărealizareăşiăraportareăaă
vaccin rilor;
2.2.6.ă verificareaă condi iiloră deă p strareă aă vaccinurilor,ă moduluiă deă administrareă aă
acestora în condi iiă deă siguran ă maxim ă laă nivelulă furnizoriloră deă serviciiă medicale,ă deă
înregistrareăşiăraportareăaăvaccin rilor;
2.2.7.ă identificareaă grupeloră popula ionaleă laă risc,ă înă situa iiă epidemiologiceă
deosebiteă şi/sauă înă urgen eă deă s n tateă public ă deă importan ă interna ional ă şiă organizareaă
deăcampaniiăsuplimentareădeăvaccinareă prină intermediulă mediciloră deăfamilieă şiăcuăsprijinulă
asisten ilorăcomunitariăşiăalămediatorilorăsanitari;
2.2.8.ă asigurareaă func ion riiă sistemuluiă deă supraveghereă aă reac iiloră adverse
postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;
2.2.9.ă verificareaă şiă validareaă înregistr riiă corecteă şiă completeă aă vaccin riloră înă
formularele standard;
2.2.10.ă încheiereaă contracteloră cuă mediciiă deă familieă şiă asigurareaă decont riiă
vaccin riloră efectuateă înă cadrulă programuluiă înă conformitateă cuă prevederileă punctuluiă 2.3ă
subpunctul 2.3.2.;
2.2.11.ă raportareaă trimestrial ă aă consumuluiă şiă stocuriloră deă vaccinuriă laă CNSCBT,ă
detaliată peă fiecareă tipă deă vaccin,ă cuă excep iaă vaccinului gripal, pentru care aceste
activit iă seă realizeaz ă s pt mânală înă sezon,ă conformă metodologieiă elaborateă deă DGAMSPă şiă
ANPS.
2.3.ă Activit iă desf şurateă deă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă laă nivelulă asisten eiă
medicale primare:
2.3.1. realizareaă catagrafieiă şiă estimareaă cantit iloră deă vaccinuriă op ionaleă pentruă
persoaneleălaăriscănecesareăşiătransmitereaăacestoraăc treăDSP;
2.3.2.ă administrareaă vaccinuriloră op ionaleă laă beneficiariiă prev zu iă laă titlulă Dă
punctul 2;
2.3.3. înregistrareaă corect ă şiă laă timpă aă vaccin riloră efectuateă şiă raportareaă corect ă
conformăformularuluiăstandardăaăvaccin rilorăefectuateălaăgrupeleădeărisc;
2.3.4.ă asigur ă respectareaă lan uluiă deă frig,ă preluareaă şiă transportulă vaccinuriloră
precumăşiăp strareaăşiăadministrareaăacestoraăînăcondi iiădeămaxim ăsiguran ;
2.3.5.ă depistarea,ă înregistrareaă şiă notificareaă DSPă cuă privireă laă reac iileă adverseă
postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;
2.3.6. participarea la sesiunile de instruire organizate de DSP;
2.3.7.ă r spundă deă utilizareaă eficient ă aă cantit iloră deă vaccinuriă solicitateă şiă
primite;
2.3.8.ă raporteaz ă trimestrială laă DSPă consumurileă şiă stocurileă deă vaccinuri,ă detaliată peă
fiecareă tipă deă vaccin,ă cuă excep iaă vaccinuluiă gripală careă seă raporteaz ă s pt mânal,ă înă
sezon.
D. Beneficiarii programului:
1.ă pentruă activitateaă prev zut ă laă titlulă Că punctulă 1:ă copiiiă cuă cet enieă român ă
dobândit ăconformăprevederilorăLegiiăcet enieiăromâneănr.ă21/1991;
2.ă pentruă activitateaă prev zut ă laă titlulă Că punctulă 2:ă persoaneleă încadrabileă într-una
dintreăgrupeleădeăriscăcareăîndeplinescăunaădintreăurm toareleăcerin e:
2.1.ăauădomiciliulăînăRomâniaăşiăauăcalitateaădeăasiguratăînăconformitateăcuăprevederileă
art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
2.2.ă auă domiciliulă înă Româniaă şiă nuă realizeaz ă venituriă dină munc ,ă pensieă sauă alteă
surse;
2.3.ăsuntăînătranzităpeăteritoriulăRomânieiăşiăprezint ăunăriscăepidemiologic.
E. Indicatori de evaluare:
1. Indicatori fizici:
1.1.ănum rădeăvaccin ri:ă3.000.000ăvaccin ri/an;
1.2.ănum răcarneteădeăvaccin riătip rite/ană(indicatorăINSP):ă150.000;
1.3.ănum rădeăactivit iădesf şurate/ană(indicatorăINSP):ă350.
2.ăIndicatoriădeăeficien :
2.1. cost mediu estimat / vaccinare*1): 50 lei;
──────────
Not :
*1)ă costulă mediuă estimată /ă vaccinare:ă seă calculeaz ă dreptă raportulă dintre cheltuielile
efectivă realizateă exprimateă şiă num ră deă vaccin riă efectuate.ă Cheltuielileă efectivă realizateă

reprezint ăcheltuielileăaferenteădozelorădeăvaccinăşiăseringilorăutilizateăşiăaăprest riiădeă
serviciiă pentruă administrareaă acestoraă laă careă seă adaug ă cheltuielile generale care cuprind
valoareaăbunurilorăutilizateăînăscopuriăadministrative,ăcheltuielileăcareă inădeătransportulă
vaccinurilorăşiăîntre inerea,ămentenan a,ămetrologizareaăspa iilorăfrigorifice,ăcheltuielileă
privind pierderile de produse, precumă şiă cheltuieliă rezultateă dină între inereaă sistemuluiă
informa ionalăşiăinformaticănecesarăderul riiăprogramului.
──────────
2.2.ăcostămediuăestimată/ăcarnetătip rită(indicatorăINSP):ă1ăleu;
2.3.ă costă mediuă estimată /ă activitateă desf şurat ,ă inclusivă mentenan ă RENVă (indicatoră
INSP): 970 lei;
3. Indicator de rezultat:
3.1.ăacoperireaăvaccinal ăcuăantigeneleădinăCalendarulăna ionalădeăvaccinareălaăvârsteleă
deă12ăşiă18ăluni:ă95%;
3.2.ăacoperireaă cuăantigeneleădină vaccinurileăop ionaleălaăgrupurile la risc incluse în
program: 50%.
F. Natura cheltuielilor eligibile:
1. medicamente: vaccinuri;
2.ămaterialeăsanitare:ăseringiădeăunic ăfolosin ,ăaceăpentruăseringi;
3.ăprest riădeăserviciiăpentru:
3.1.ă administrareaă vaccinuriloră deă c treă mediciiă deă familieă careă seă deconteaz ă laă ună
tarifă deă10ălei/inoculareă peăbazaăraportuluiăgenerată deăRENVăşi/sauăaă formularelorăstandardă
deăraportare,ăînăcazulăvaccin rilorăop ionale;
3.2.ăîntre inerea,ămentenan a,ămetrologizareaăspa iilorăfrigorifice;
3.3.ă între inereaă şiă exploatareaă echipamenteloră informatice,ă copiatoarelor,ă faxurilor,ă
xerox-urilorăşiămultifunc ionalelor;
3.4.ădepozitarea,ăconservareaăşiăneutralizareaădeşeurilorămedicale;
3.5. cheltuieli de transport pentru medicamente efectuate cu alte mijloace de transport
decât cele proprii;
3.6.ă procurarea,ă tip rireaă sauă multiplicareaă imprimateloră specificeă activit iiă medicosanitare,ăinclusivăeditareaăşiătip rireaăcarnetelorădeăvaccinare;
3.7.ămentenan aăRENVăşiăaăpaginiiăwebăwww.vaccinnet.ro;
4.ă furnituriă deă birou:ă creioane,ă pixuriă şiă mine,ă roller,ă hârtie,ă dosare,ă mape,ă coper iă
îndosariere,ă bibliorafturi,ă plicuri,ă etichete,ă hârtieă pentruă xeroxă şiă imprimant ,ă agrafe,ă
capse, perforator,ă capsator,ă decapsator,ă cutter,ă markere,ă toner/cartuşă pentruă imprimant ,ă
fax,ă copiator,ă multifunc ional ,ă CDă şiă DVD,ă radiere,ă ineleă îndosariere,ă foliiă protectoare,ă
past ă corectoare,ă post-it,ă scotch,ă sfoar ,ă stickă memorie,ă supor iă documente,ă calculatoră de
birou, index adeziv, foarfece;
5.ă obiecteă deă inventară cuă caracteră func ional:ă calculatoare,ă copiatoare,ă fax,ă xeroxă şiă
multifunc ionale;
6.ă pieseă deă schimbă şiă accesoriiă pentruă echipamenteleă necesareă transportuluiă
vaccinurilor, calculatoarelor, faxurilor,ăimprimantelor,ăcopiatoarelor,ămultifunc ionalelor;
7.ăpoşta:ătimbre,ăserviciiădeăpoşt ăşiăcurierat,ătaxeăpoştale;
8.ădeplas riăinterne:ăcheltuieliăcuătransportul,ăcazareaăşiădiurnaăpersonaluluiăpropriu,ă
taxe drum;
9.ăcarburan iăpentruăautovehiculele din dotarea proprie;
10.ă cheltuieliă deă personală şi/sauă pentruă contracteă deă prest riă serviciiă încheiateă
conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
G.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.ăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ;
2.ădirec iileădeăs n tateăpublic ăjude eneăşiăaămunicipiuluiăBucureşti;
3.ăcabineteădeăasisten ămedical ăprimar ;
4.ăunit ileăsanitareăcuăpaturiăcareăauăînăstructur ăsec ii/compartimenteădeăobstetric ginecologie,ădinăsistemulăpublicăşiăprivat;
5.ăunit ileăsanitareăcuăpaturiăcareăauăînăstructur ădispensareădeăpneumoftiziologie.
I.2.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăSUPRAVEGHEREăŞIăCONTROLăALăBOLILORăTRANSMISIBILEăPRIORITARE
A. Obiectiv:
Depistareaă precoceă şiă asigurareaă diagnosticuluiă etiologică ală boliloră transmisibileă înă
vedereaăimplement riiăm surilorădeălimitareăaăr spândirii acestora.

B.ă Unitateaă deă asisten
Na ionalădeăS n tateăPublic

ă tehnic ă şiă management:ă structuraă dină cadrulă Institutuluiă

C.ăActivit i:
1.ăsupraveghereaăepidemiologic ăaăbolilorătransmisibile;
2.ăinterven iaăînăfocar;
3. derularea de studiiă epidemiologiceă deă evaluareă aă inciden eiă şiă prevalen eiă boliloră
infec ioase;
4.ăcoordonareaăsistemuluiădeăalert ăprecoceăşiăr spunsărapid.
1.ă Activit iă desf şurateă laă nivelulă Institutuluiă Na ională deă S n tateă Public ă (INSP)ă
prină Centrulă Na ională deă Supraveghereă şiă Controlă ală BolilorTransmisibileă (CNSCBT)ă şiă
structurileădeăspecialitateădinăCentreleăRegionaleădeăS n tateăPublic ă(CRSP):
1.1.ă coordonareaă supravegheriiă boliloră transmisibileă prev zuteă înă reglement rileă legaleă
în vigoare precumă şiă culegerea,ă validarea,ă analiza,ă interpretareaă şiă raportareaă dateloră
epidemiologiceăc treăforurileăna ionaleăşiăinterna ionale;
1.2.ă asigurareaă coordon riiă metodologiceă aă re eleiă deă boliă transmisibileă laă nivelă
na ional,ărespectivăregional;
1.3. organizareaă deă instruiriă pentruă personalulă dină cadrulă direc iiloră deă s n tateă
public ăînădomeniulăsupravegheriiăbolilorătransmisibile;
1.4.ărecomandareaădesf şur riiăac iunilorăspecialeădeădepistareăactiv ăşiădeăprevenireăaă
bolilor transmisibile în comunit iălaărisc,ădac ăesteăcazul;
1.5.ăasigurareaădeăasisten ătehnic ăşiămetodologic ăînăsitua iiădeăurgen ăprovocateădeă
calamit iănaturale,ăinstruireaăpersonaluluiăimplicatăînăsupraveghere;
1.6.ă asigurarea,ă prină laboratoareleă proprii,ă aă test rilor necesare pentru stabilirea
diagnosticului microbiologic sau confirmarea diagnosticului etiologic în cazul bolilor
transmisibileăcuămetodologiiădeăsupraveghereăşiăpentruăcareănuăexist ăcapacitateădeătestareă
laănivelălocalăsauădac ătestareaălaănivelălocal nu este cost- eficient ;
1.7.ă încheiereaă contracteloră deă prest riă serviciiă pentruă diagnostică deă laboratoră cuă
laboratoareleă careă îndeplinescă condi iileă minimeă deă referin ă stabiliteă deă ECDCă pentruă
bolileă transmisibileă prioritareă pentruă careă exist ă supraveghereă epidemiologic ,ă dară pentruă
careă nuă exist ă capacitateă local /regional ă deă diagnostică şiă pentruă asigurareaă costeficien ei;
1.8.ăîncheiereaăcontractelorădeăprest riăserviciiăcuălaboratoareleătipăBSL3ă/BSL4ăpentruă
test rileă careă nuă seă potă realizaă laă nivelă na ională şiă asigurareaă transportuluiă probeloră
c treăacesteălaboratoare;
1.9.ă elaborareaă şiă implementareaă metodologiiloră deă supraveghereă /ă strategiiloră deă
supraveghereăşiăcontrolăaleăunorăboliătransmisibileăsauăsitua iiădeăriscăepidemiologic;
1.10.ăinformareaăDGAMSPăreferitorălaăcazurileădeăboliăinfec ioaseădeăinteresăna ionalăşiă
interna ional,ă aă m suriloră recomandateă şiă transmitereaă informa iiloră privindă situa iaă
epidemiologic ăaăbolilorătransmisibileăşiăsitua iileădeăriscăepidemiologic;
1.11.ă asigurareaă identific rii,ă interven ieiă şiă supravegheriiă boliloră transmisibileă
considerateăproblemeădeăs n tateăpublic ăna ional ,ăregional ăsauălocal ;
1.12.ă acordareaă asisten eiă tehniceă DSPă înă instituireaă şiă aplicareaă m suriloră deă
prevenire şiăcontrolăalăfocaruluiădeăboal ătransmisibil ;
1.13.ă asigurarea/men inereaă acredit riiă laboratoareloră deă microbiologieă şiă participareaă
laă realizareaă indicatoriloră deă evaluareă aă performan eloră deă laboratoră înă materieă deă
supraveghereă aă boliloră transmisibileă conformă exigen eloră Regulamentuluiă Sanitară
Interna ional;
1.14.ă coordonareaă şiă derulareaă studiiloră epidemiologiceă necesareă pentruă elucidareaă
izbucniriloră epidemice,ă identificareaă factoriloră deă riscă deă îmboln vire,ă expunereaă
grupuriloră popula ionaleă laă riscă deă îmboln vireă şiă implementareaă deă noi metodologii de
supraveghereăepidemiologic ăspecific ;
1.15.ă colaborareaă cuă re eauaă deă supraveghereă aă infec ieiă TBă şiă HIV/SIDAă înă domeniulă
supravegheriiă epidemiologiceă aă acestoră boliă şiă primireaă informa iiloră semestrialeă şiă anualeă
deălaăacesteăre eleăprivindăsitua iaăepidemiologic ăînregistrat ;
1.16.ă coordonareaă metodologic ă aă sistemuluiă deă alert ă precoceă şiă r spunsă rapidă înă
colaborareăcuăBiroulăRSIăşiădeăinformareătoxicologic ădinăstructuraăINSP.
2.ăActivit iăimplementateălaănivelulăserviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP:
2.1.ă supraveghereaă boliloră transmisibileă prev zuteă înă reglement rileă legaleă înă vigoareă
prină culegerea,ă validarea,ă analiza,ă interpretareaă şiă raportareaă dateloră epidemiologiceă înă
conformitateă cuă prevederileă Hot rârii nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de
raportareă şiă deă colectareă aă dateloră pentruă supraveghereaă boliloră transmisibile,ă aleă
Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă nr.ă 1466/2008ă pentruă aprobareaă circuituluiă informa ională ală

fişeiă uniceă deă raportareă aă boliloră transmisibileă şiă metodologiileă specificeă deă supraveghereă
elaborate de CNSCBT;
2.2.ă supraveghereaă boliloră transmisibileă considerateă problemeă deă s n tateă public ă
local ,ă subă coordonareaă structuriloră deă specialitateă dină centreleă regionaleă deă s n tate
public ;
2.3.ă instituireaă şiă aplicareaă m suriloră deă prevenireă şiă controlă aă focaruluiă deă boal ă
transmisibil ,ă inclusivă focareă deă tuberculozaă cuă maiă multă deă 3ă cazuri:ă efectuareaă ancheteiă
epidemiologice,ă depistareaă contac iloră /ă popula ieiă laă risc,ă recoltarea probelor biologice,
efectuarea tratamentului profilactic, conform metodologiilor specifice de supraveghere,
notificareaă şiă raportarea,ă efectuareaă dezinfec ieiă înă colaborareă cuă re eauaă deă asisten ă
primar ;
2.4.ă realizareaă activit iloră epidemiologiceă înă situa iiă deă urgen ă provocateă deă
calamit iă naturale,ă precumă inunda ii,ă cutremureă şiă alteleă asemenea,ă înă colaborareă cuă
re eauaădeăasisten ămedical ăprimar ăşiădeăspecialitateăşiăcuăadministra iaăpublic ălocal ,ă
conform practicilor epidemiologice curente;
2.5.ă desf şurareaă ac iuniloră specialeă deă depistareă activ ă şiă prevenireă aă boliloră
transmisibileă înă comunit iă laă risc,ă cuă colaborareaă centruluiă regională deă s n tateă public ,ă
dup ăcaz;
2.6.ă încheiereaă deă contracteă deă prest riă serviciiă medicaleă cuă mediciiă deă familieă şiă
asigurareaă decont riiă serviciiloră medicaleă deă inoculareă vaccin:ă vaccină hepatitică Aă
pediatric,ă tifoidic,ă tetanic,ă hepatitică Bă tipă adultă pentruă contac iiă cazurilor,ă înă cază deă
focară sauă înă situa iiă deă urgen ă provocateă deă calamit iă naturale,ă precumă inunda ii,ă
cutremureăşiăalteleăasemenea,
2.7. organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitară şiă aleă mediatoriloră
sanitariă cuă privireă laă prevenirea,ă depistarea,ă raportareaă şiă controlulă boliloră
transmisibile,ăprecumăşiăcuăprivireălaăvaccinareaăpopula ieiădinăgrupeleăexpuseălaărisc;
2.8.ă achizi ionareaă testeloră şiă reactiviloră necesariă pentruă diagnosticulă boliloră
transmisibile prioritare;
2.9.ă depistarea,ă verificareaă şiă raportareaă alerteloră na ionale,ă participareaă laă
verificareaăalertelorăinterna ionaleăşiăasigurareaăr spunsuluiărapid;
2.10.ă asigurarea/continuareaăactivit iloră înăvedereaă acredit rii/men ineriiă acredit riiă
laboratoareloră deă microbiologieă şiă participareaă laă realizareaă indicatoriloră deă evaluareă aă
performan elorădeălaboratorăînămaterieădeăsupraveghereăaăbolilorătransmisibile;
2.11.ă asigurareaă schimbuluiă deă informa iiă specifică şiă colaborareaă interjude ean ă înă
probleme epidemiologie;
2.12.ă organizareaă şiă participareaă laă derulareaă unoră activit iă antiepidemice solicitate
deăCNSCBTăsauădispuseădeăc treăDGAMSP;
2.13.ă participareaă laă realizareaă deă studiiă organizateă deă INSPă prină CNSCBTă şi/sauă CRSPă
conform metodologiilor de derulare a studiilor;
2.14.ă achizi ionareaă medicamentelor,ă vaccinurilor,ă dezinfectan ilor,ă materialeloră
sanitare,ă echipamenteloră deă protec ieă necesareă pentruă interven ieă înă cază deă focar/epidemieă
deă boal ă transmisibil ă sauă situa iiă deă riscă epidemiologică înă scopulă constituiriiă şiă
între ineriiărezerveiăantiepidemice.
3.ă Activit iă desf şurateă deă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă laă nivelulă asisten eiă
medicale primare:
3.1. raportarea bolilor transmisibile, inclusiv a cazurilor de ITS depistate, în
conformitateă cuă prevederileă Hot râriiă nr.ă 589/2007ă privindă stabilireaă metodologiei de
raportareă şiă deă colectareă aă dateloră pentruă supraveghereaă boliloră transmisibileă şiă Ordinuluiă
ministruluiă s n t iiă nr.ă 1466/2008ă pentruă aprobareaă circuituluiă informa ională ală fişeiă
unice de raportare a bolilor transmisibile;
3.2. participarea la activit ileădeăcontrolăaăfocarelorădeăboal ătransmisibil ;
3.3.ăefectuareaădeăvaccin riăsuplimentareădispuseădeăDSP;
3.4.ăparticipareaălaăefectuareaăancheteiăepidemiologiceăşiădup ăcaz,ăefectuareaăpropriuzis ăaăacesteiaăpentruăcazurileădeăboal ătransmisibil ,ăaplicareaădefini iilorădeăcazăpentruă
bolileă infec ioase,ă respectareaă protocoluluiă deă investigareă şiă diagnostică etiologic,ă dup ă
caz,ăindicareaăcondi iilorădeăizolareăconformămetodologiilorăelaborateădeăCNSCBT;
3.5.ă participareaă al turiă de specialiştiiă dină cadrulă DSPă laă ac iunileă deă evaluareă şiă
investigareăaăsitua iilorădeăriscăepidemiologic,ălaăidentificareaăalertelorăşiălaăraportareaă
lorăconformălegisla ieiăînăvigoare.
D. Beneficiarii programului:
Persoaneleă careă auă calitateaă deă suspec i,ă contac iă sauă simptomaticiă aiă boliloră
infec ioaseă prev zuteă înă reglement rileă legaleă înă vigoareă şiă careă îndeplinescă unaă dintreă
urm toareleăcerin e:

1.ă auă domiciliulă înă Româniaă şiă auă calitateaă deă asigurată înă conformitate cu prevederile
art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
2.ăauădomiciliulăînăRomâniaăşiănuărealizeaz ăvenituriădinămunc ,ăpensie sau alte surse;
3. sunt în tranzit pe teritoriul României.
E. Indicatori de evaluare:
1. Indicatori fizici:
1.1.ănum rădeăactivit iădesf şurateălaănivelulăINSP:ă600ăactivit i/an;
1.2.ănum rădeăactivit iădesf şurateălaănivelulăDSP:ă4.000ăactivit i/an;
1.3.ănum rădeăfocareădepistate,ăraportateăşiăinvestigate:ă1.800ăfocare/an;
1.4.ănum rădeăalerteăverificate:ă200ăalerte/an;
1.5.ănum rădeăalerteăinvestigate:ă200ăalerte/an;
1.6.ănum rădeăstudiiădesf şurate:ă1ăstudiu/an;
1.7.ănum rădeăprobeătrimiseăşiătestateăînălaboratorulăBSL3/BSL4:ă20/an;
2.ăIndicatoriădeăeficien :
2.1.ăcostămediuăestimată/ăactivitateădesf şurat ălaănivelulăINSP:ă1.200ălei/activitate;
2.2.ăcostămediuăestimată/ăactivitateădesf şurat ăla nivelul DSP: 800 lei/activitate;
2.3.ăcostămediuăestimată/ăfocarădeăboal ătransmisibil ădepistat,ăraportatăşiăinvestigat:ă
800 lei/focar;
2.4.ăcostămediuăestimată/ăalert ăverificat :ă400ălei/alert ;
2.5.ăcostămediuăestimată/ăalert ăinvestigat :ă400ălei/alert ;
2.6. cost mediu estimat / studiu realizat: 30.000 lei/studiu;
2.7.ăcostămediuăestimată /ă prob ă trimis ă şiătestat ă înălaboratoareleăBSL3/BSL4ă IV:ă 8.250ă
lei/prob .
F. Natura cheltuielilor eligibile:
1. medicamente necesare chimioprofilaxieiă şiă vaccinuri:ă vaccină tifoidic,ă hepatitică Aă
pediatric,ă hepatitică Bă adult,ă tetanic,ă precumă şiă medicamenteleă şiă vaccinurileă prev zuteă înă
rezervaăantiepidemic ;
2.ămaterialeăsanitare,ăinclusivăceleăprev zuteăînărezervaăantiepidemic ;
3. reactivi;
4.ădezinfectan i,ăinclusivăceiăprev zu iăînărezervaăantiepidemic ;
5. materiale de laborator;
6.ă echipamenteă deă protec ieă necesareă pentruă interven ieă înă cază deă focar/epidemieă deă
boal ătransmisibil ăsauăsitua iiădeăriscăepidemiologic;
7.ăfurnituriădeăbirou:ăcreioane,ăpixuriăşiămine,ămarkere,ăhârtie,ădosare,ăseparatoareădeă
dosare,ă mape,ă coper iă îndosariere,ă foliiă protectoare,ă foliiă îndosariere,ă bibliorafturi,ă
plicuri, etichete, post-it-uri,ă hârtieă pentruă xeroxă şiă imprimant ,ă agrafe, capse,
perforator,ăcapsator,ădecapsator,ăcuttere,ăsfoar ,ăscotch,ăpast ăcorectoare,ăcalculatoareădeă
birou,ăfoarfeceădeăbirou,ătonere/cartuşeăpentruăimprimant ,ăfax,ăcopiator,ămultifunc ional ,ă
CD-uriăşiăDVD-uri;
8.ăprest riăserviciiăpentru:
8.1.ă administrareaă vaccinuriloră deă c treă mediciiă deă familieă careă seă deconteaz ă laă ună
tarifădeă10ălei/inoculareăînăcazădeăfocar/situa iiădeăurgen ;
8.2.ă editareaă şiă tip rireaă deă rapoarte,ă ghiduriă şiă buletineă informative,ă multiplicareaă
şiăleg toriaădocumentelorăşiădiseminareaălor;
8.3.ăorganizareaăinstruiriiămetodologiceăşiăcursuriădeăscurt ădurat ;
8.4.ă testareaă deă laboratoră necesar ă pentruă diagnosticul/confirmareaă boliloră
transmisibile în laboratoarele INSP sau în alte laboratoare care îndeplinescă condi iileă
minimeă deă referin ă stabiliteă deă ECDC,ă înă cazulă înă careă testareaă nuă seă poateă realizaă laă
nivelăjude ean,ăprecumăşiăînălaboratoareleătipăBSL3/ăBSL4;
8.5.ăcontrolulăexternăalăcalit ii;
8.6.ă între inere,ă mentenan ,ă redeven e,ă asigur ri,ă metrologizareă şiă etalonareă aă
echipamentelor de laborator;
8.7. acreditarea laboratoarelor;
8.8.ă între inereaă şiă exploatareaă echipamenteloră informatice,ă copiatoarelor,ă faxurilor,ă
xerox-urilorăşiămultifunc ionalelor;
8.9. depozitarea, conservareaăşiăneutralizareaădeşeurilorămedicale;
8.10.ă transportă internă pentruă probe,ă precumă şiă extern,ă înă situa iiă deă alert ă
interna ional ;
9.ă c r i,ă publica iiă şiă materialeă documentare:ă procurareă deă c r iă şiă revisteă deă
specialitate, abonamente la publica iiăperiodiceădeăspecialitate;
10.ă pieseă deă schimbă şiă accesoriiă pentruă echipamenteleă deă laborator,ă calculatoare,ă
faxuri,ăimprimante,ăcopiatoare,ămultifunc ionale;

11.ă obiecteă deă inventară cuă caracteră func ional:ă calculatoare,ă copiatoare,ă fax,ă xerox şiă
multifunc ionale;
12.ăpoşta:ătimbre,ăserviciiădeăpoşt ăşiăcurierat,ătaxeăpoştale,ăabonamentăinternet;
13.ă deplas riă interne:ă cheltuieliă cuă transportul,ă cazareaă şiă diurnaă personaluluiă
propriu, taxe drum;
14.ăcarburan iăpentruăautovehiculeleădin dotare;
15.ă cheltuieliă deă personală şi/sauă pentruă contracteă deă prest riă serviciiă încheiateă
conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
G.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.ăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ;
2.ădirec iileădeăs n tateăpublic ăteritoriale;
3.ăunit ileădeăasisten ămedical ăprimar .
I.3.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăPREVENIRE,ăSUPRAVEGHEREăŞIăCONTROLăALăINFEC IEIăHIV/SIDA
A. Obiective:
1.ă reducereaă r spândiriiă infec ieiă HIVă prină depistareaă precoceă aă persoaneloră infectateă
înă rândulă celoră cuă comportamentă laă riscă pentruă infec iaă HIVă precumă şiă prină depistareaă
precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice;
2.ă reducereaă morbidit iiă asociateă cuă infec iaă HIVă prină asigurareaă tratamentuluiă
bolnavilorăcuăinfec ieăHIV/SIDA.
B.ă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă management:ă structura
Na ionalădeăBoliăInfec ioaseă"Prof.ăDr.ăMateiăBalş",ăBucureşti

din

cadrul

Institutului

C.ăActivit i:
1.ăprevenireaăşiăsupraveghereaăinfec ieiăHIV/SIDA:
1.1. efectuarea testelor specifice de screening;
1.2. confirmarea cazurilor de infec ieăHIV;
1.3.ă luareaă înă eviden ă aă persoaneloră cuă infec ieă HIVă laă nivelulă unit iloră deă boliă
infec ioaseăteritoriale;
1.4.ă asigurarea,ă înă spitală şiă înă ambulatoriu,ă aă medicamenteloră ARVă necesareă profilaxieiă
postexpunere;
1.5.
derularea
de
activit iă deă informare-educare-comunicare
pentru
promovarea
comportamentelorăcuăriscăminimădeădobândireăaăinfec ieiăHIV/SIDA;
2.ătratamentulăşiămonitorizareaăr spunsuluiăterapeuticălaăbolnaviiăcuăinfec ieăHIV/SIDA:
2.1.ăluareaăînăeviden ăaăpersoanelor cuăinfec ieăHIV/SIDAălaănivelulăunit ilorădeăboliă
infec ioaseăteritoriale;
2.2.ă asigurarea,ă înă spitală şiă înă ambulatoriu,ă aă medicamenteloră ARVă şiă aă celoră necesareă
pentruă profilaxiaă primar ă sauă secundar ă aă principaleloră infec iiă oportunisteă asociateă cu
infec iaăHIV/SIDA*1);
2.3. asigurarea managementului bolnavului HIV/SIDA;
2.4.ă efectuareaă testeloră deă rezisten ă genotipic ă laă ARVă laă bolnaviiă cuă infec ieă
HIV/SIDAăînăeşecăterapeutic*2);
──────────
Not :
*1)ăşiă*2)ăactivit ileăprev zuteălaăpunctulă2,ăsubpuncteleă2.3.ăşiă2.4.ăseărealizeaz ăînă
anul 2016.
──────────
2.5.ăcreştereaăaderen eiălaătratament.
1.ăActivit iăînădomeniulăpreveniriiăşiăsupravegheriiăinfec ieiăHIV/SIDA:
1.1.ă Activit i efectuateă laă nivelulă Ministeruluiă S n t ii:ă efectueaz ,ă laă nivelă
na ional,ă achizi iiă centralizateă pentruă dispozitiveleă medicaleă necesareă implement riiă
activit iloră dină domeniulă preveniriiă şiă supravegheriiă infec ieiă HIV/SIDAă şiă asigur ă
repartizarea acestora în teritoriu.
1.2.ăActivit iăimplementateălaănivelulăInstitutuluiăNa ionalădeăS n tateăPublic ă(INSP)ă
prină Centrulă Na ională deă Supraveghereă şiă Controlă ală Boliloră Transmisibileă (CNSCBT)ă şiă
structurile sale regionale:
1.2.1.ă colaboreaz ă înă domeniulă supravegheriiă epidemiologiceă şiă raport riiă situa ieiă
epidemiologiceă privindă infec iaă HIV/SIDAă cuă Institutulă Na ională deă Boliă Infec ioaseă "Prof.ă
Dr.ă Mateiă Balş"ă prină intermediulă CNSCBT,ă precumă şiă cuă centreleă regionaleă dină spitaleleă deă

boliă infec ioaseă prină intermediulă sec iiloră deă epidemiologieă dină centreleă regionaleă deă
s n tateăpublic ;
1.2.2.ăorganizareaăactivit ilorădeăpreg tireăaăpersonaluluiădinăre eauaădeăsupraveghereă
epidemiologic ăaăinfec ieiăHIV/SIDA;
1.2.3.ă împreun ă cuă alteă structuriă implicateă contribuieă laă îmbun t ireaă sistemuluiă deă
raportareăaăinforma iilorăon-lineăşiăformareaăpersonaluluiăcareădeserveşteăacestăsistem.
1.3.ăActivit iăimplementateălaănivelulădirec iilorădeăs n tateăpublic :
1.3.1. efectuarea screening-ului infec ieiăHIV/SIDAălaăfemeileăgravideăşiăpersoaneleădină
grupeleădeăriscăpentruăinfec iaăHIV/SIDA,ăcuăutilizareaătestelorădeăscreeningărapideăşiătipă
ELISA HIV(1+2);
1.3.2.ăasigur ăconfirmareaăinfec ieiăHIV/SIDAăpentruăgravideleăşiăpersoaneleădinăgrupeleă
de risc cu rezultat pozitiv la screening-ulăinfec ieiăHIV/SIDA;
1.3.3.ă asigur ă îndrumareaă gravideloră şiă persoaneloră dină grupeleă deă riscă cuă rezultată
rezultată pozitivă laă testareă c treă specialistulă infec ionistă dină teritoriuă înă vedereaă
evalu riiăclinico-imunologice;
1.3.4.ă realizeaz ă distribuireaă testeloră deă screeningă rapideă sauă deă tipă ELISAă HIV(1+2),ă
dup ăcaz,ăc treăunit ileăsanitareăimplicateăînătestareaăinfec ieiăHIV/SIDA;
1.3.5.ă colectareaă dină teritoriuă aă raport riloră privindă screeningulă infec ei HIV/SIDA,
analizareaă rezultateloră şiă transmitereaă indicatorilor,ă precumă şiă aă rezultateloră analizeiă
efectuateăc treăUnitateaădeăasisten ătehnic ăşiămanagement;
1.3.6.ă colectareaă fişeloră deă raportareă aă cazuriloră noiă deă HIVă şiă transmitereaă acestoraă
Compartimentuluiă deă monitorizareă şiă raportareă aă infec ieiă HIVdină cadrulă Institutuluiă
Na ionalădeăBoliăInfec ioaseă"prof.ădr.ăMateiăBalş";
1.3.7. organizarea la nivel teritorial a campaniilor de informare-educare- comunicare;
1.3.8.ă asigur ă distribuireaă seringiloră deă unic ă folosin ă şiă aceloră necesareă
activit iloră deă schimbă deă seringiă înă scopulă preveniriiă transmiteriiă infec ieiă HIV/SIDAă laă
utilizatoriiă deă droguriă injectabileă c treă unit iă sanitareă careă deruleaz ă programul;ă
desc rcareaă dină gestiuneaă direc ieiă deă s n tateă public ă aă seringiloră şiă aceloră distribuiteă
gratuită consumatoriloră deă droguriă injectabileă seă realizeaz ă înă bazaă proceselor-verbale de
predare-primireă careă suntă anexeă laă contractă şiă aă deconturiloră deă cheltuieliă înso iteă deă
tabele în care suntăînscriseăcodurileăANAăaleăbeneficiarilorăşiăsemn turaăacestora.
1.3.9.ă estimareaă anual ă aă necesaruluiă deă testeă deă screeningă rapideă şiă ELISAă HIV(1+2)ă
pentruădiagnosticulăinfec ieiăHIV/SIDAăpentruăactivitateaăproprieăşiăpentruăactivit ileădină
unit ileă sanitareă implicateă înă screening-ulă infec ieiă HIV/sidaă şiă transmitereaă acestuiaă
c treăUnitateaădeăasisten ătehnic ăşiămanagement.
1.4.ă Activit iă implementateă laă nivelulă spitaleloră deă boliă infec ioaseă sauă spitaleloră
careăauăînăstructur ăsec iiăsau compartimenteădeăboliăinfec ioase:
1.4.1. efectuarea screening-uluiă infec ieiă HIV/SIDAă laă femeileă gravideă şiă laă persoaneleă
dină grupeleă deă riscă pentruă infec iaă HIV/SIDAă sauă careă seă interneaz ă cuă simptomatologieă
sugestiv ă pentruă infec iaă HIV/SIDA,ă cuă utilizarea testelor de screening rapide sau de tip
ELISAăHIV(1+2),ădistribuiteădeădirec iileădeăs n tateăpublic ;
1.4.2.ăasigur ăconsiliereaăpreăşiăpost-testare;
1.4.3. evaluarea persoanelor cu rezultate pozitive la testele de screening pentru
infec iaăHIV/SIDAăînăvedereaăconfirm riiă/infirm riiădiagnosticului;
1.4.4. îndrumarea persoanelor cu rezultat pozitiv la screening-ulă infec ieiă HIV/SIDAă
c treă centrulă regională înă vedereaă confirm riiă infec ieiă HIV/SIDAă prină testă RNA-HIV,
încadr riiăcliniceăşi imuno-virusologiceăşiăaprecieriiăoportunit iiădeăaăini iaătratamentulă
specificăşiăprofilaxiaăinfec iilorăoportuniste;
1.4.5.ăraportareaădeăc treălaboratoareăaănum ruluiătest rilorăHIVăefectuate,ădetaliatăpeă
tipuriă deă test ri,ă categoriiă laă riscă şiă rezultate,laă direc iaă deă s n tateă public ă
teritorial ;
1.4.6.ă întocmireaă fişeloră deă raportareă aă cazuriloră noiă şiă transmitereaă acestoraă c treă
direc iaădeăs n tateăpublic ;
1.4.7.ă estimareaă anual ă aă necesaruluiă deă testeă pentruă screening-ulă infec ieiă HIV/SIDA,ă
peătipuriădeătesteăşiătransmitereaăacestuiaăc treădirec iaădeăs n tateăpublic ăteritorial ;
1.4.8.ă realizeaz ă acordareaă gratuit ă aă seringiloră deă unic ă folosin ă şiă aceloră necesareă
activit iloră deă schimbă deă seringiă înă scopulă preveniriiă transmiteriiă infec ieiă HIV/SIDAă laă
utilizatoriiă deă droguriă injectabileă prină intermediulă structuriloră propriiă sau,ă dup ă caz,ă
prinăintermediulăorganiza iilorănonguvernamentaleăînăbaza contractelor încheiate cu acestea.
Desc rcareaă dină gestiuneaă unit iiă sanitareă aă seringiloră şiă aceloră acordateă gratuită
consumatoriloră deă droguriă injectabileă seă realizeaz ă înă bazaă proceselor-verbale de predareprimireă careă suntă anexeă laă contractă şiă aă deconturiloră deă cheltuieliă înso iteă deă tabeleă înă
careăsuntăînscriseăcodurileăANAăaleăbeneficiarilorăşiăsemn turaăacestora;
1.4.9.ărealizeaz ăcolectareaăseringilorădeăunic ăfolosin ăşiăacelorăuzateărezultateădină
activitateaădeăschimbădeăseringiăşiăneutralizarea acestora;

1.5.ăActivit iăimplementateălaănivelulăspitalelorădeăpneumoftiziologieăşiăspitalelorădeă
boli dermato-venericeă sauă spitaleloră careă auă înă structur ă sec iiă sauă compartimenteă deă
pneumoftiziologie, respectiv dermato-venerologie:
1.5.1. efectuarea screening-uluiă infec ieiă HIV/SIDAă ală tuturoră bolnaviloră cuă TB,ă
respectiv ITS;
1.5.2. îndrumarea persoanelor cu rezultat pozitiv la screening-ulă infec ieiă HIV/SIDAă
c treăspecialistulăinfec ionistădinăteritoriuăînăvedereaăconfirm riiăinfec iei;
1.5.3.ăraportareaădeăc treălaboratoareăaănum ruluiătest rilorăHIVăefectuate,ădetaliatăpeă
tipuriă deă test ri,ă categoriiă laă riscă şiă rezultate,ă laă direc iaă deă s n tateă public ă
teritorial ;
1.5.4.ă estimareaă anual ă aă necesaruluiă deă testeă pentruă pentruă screening-ulă infec ieiă
HIV/SIDA,ă peă tipuriă deă testeă şiă transmitereaă acestuiaă c treă direc iaă deă s n tateă public ă
teritorial .
1.6.ăActivit iăimplementateălaănivelulămaternit ilor:
1.6.1. efectuarea screening-uluiă infec ieiă HIV/SIDAă ală gravideloră la luareaă înă eviden ă
şiăapoiălaămomentulănaşterii;
1.6.2. îndrumarea gravidelor cu rezultat pozitiv la screening-ulă infec ieiă HIV/SIDAă
c treă specialistulă infec ionistă dină teritoriuă înă vedereaă confirm riiă infec ieiă şiă pentruă
ini iereaăm surilorădeăprofilaxieăspecific ;
1.6.3.ăaplicareaăprotocoluluiădeăprevenireăaătransmiteriiăverticaleăaăinfec ieiăHIV/SIDAă
deălaămam ălaăf t:
1.6.3.1.ăini iereaăterapieiăARVălaăgravid ;
1.6.3.2.ă naştereă prină opera ieă cezarian ă dac ă RNA-HIV este detectabil la 32 - 36
s pt mâniădeăamenoree;
1.6.3.3. profilaxia cu ARV la nou-n scut;
1.6.3.4.ăasigurareaăaccesuluiălaăal ptareaăartificial .
1.6.4.ăraportareaădeăc treălaboratoareăaănum ruluiătest rilorăHIV,ădetaliatăpeătipuriădeă
test ri,ăcategoriiălaăriscăşi rezultateălaădirec iaădeăs n tateăpublic ăteritorial ;
1.6.5.ăestimareaă anual ăaă necesaruluiă deătesteă pentruăscreeningăHIV,ăpeătipuriă deătesteă
şiătransmitereaăacestuiaăc treădirec iaădeăs n tateăpublic ăteritorial .
1.7.ăActivit iăimplementateăla nivelulăcabinetelorădeămedicin ădeăfamilie:
1.7.1ă luareaă înă eviden ă aă gravideloră înă primeleă luniă deă sarcin ă şiă recomandareaă
efectu riiă testuluiă deă screeningă ală infec ieiă HIV/SIDA,ă prină laboratorulă direc ieiă deă
s n tateăpublic ăteritorial ăsauăalteălaboratoare acreditate;
1.7.2 îndrumarea gravidelor cu rezultat pozitiv la screening-ulăinfec ieiăHIV/SIDAăc treă
specialistulăinfec ionistădinăteritoriuăînăvedereaăconfirm riiăinfec ieiăşiăpentruăini iereaă
m surilorădeăprofilaxieăspecific ;
1.8. Activit iă implementateă laă nivelulă unit iloră medicaleă cuă privireă laă utilizatoriiă
de droguri IV:
1.8.1.ă implementareaă activit iloră deă schimbă deă seringiă înă colaborareă cuă direc iileă deă
s n tateăpublic ăteritoriale;
1.8.2. promovarea screening-ului infec ieiă HIV/SIDAă înă rândulă utilizatoriloră deă droguriă
IV;
1.8.3. îndrumarea utilizatorilor de droguri IV cu rezultate pozitive la testele de
screeningăc treăspecialistulăinfec ionist;
1.8.4.ă participareaă laă derulareaă studiiloră sentinel ă înă rândulă categoriiloră
popula ionaleă laă riscă crescută pentruă infec iaă HIVă înă colaborareă cuă Institutulă Na ională deă
BoliăInfec ioaseă"Prof.ăDr.ăMateiăBalş"ăşiăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic .
1.9.ăActivit iăimplementateălaănivelulătuturorăunit ilorăsanitareăcuăpaturi:
1.9.1.ăpromovareaăm surilorădeăaplicareăaăprecau iunilorăuniversal;
1.9.2.ă aplicarea,ă înă primeleă 48ă deă oreă deă laă expunereaă accidental ,ă aă protocoluluiă deă
prevenire a transmiteriiă infec ieiă HIVă laă persoaneleă expuseă laă sângeă şiă alteă secre iiă
provenindădeălaăpersoaneăinfectateăsauăcuăstatusăHIVăneprecizatăşiăcuăcomportamentălaărisc:
1.9.2.1.ăm suriăimediateădeăigien ;
1.9.2.2.ăinformareaămediculuiăŞefădeăsec ie/Şef deăgard ;
1.9.2.3.ătrimitereaăc treăspecialistulăinfec ionistădinăteritoriu.
1.10.ăAplicareaădeăc treăspecialistulăinfec ionistăaăm surilorăde:
1.10.1.ă testareă HIVă aă persoaneiă expuseă şiă aă pacientuluiă surs ă (oriă deă câteă oriă acestă
lucru este posibil)ă cuă testeă ELISAă HIV(1+2)ă deă genera iaă aă IV-a sau cu teste rapide HIV,
dup ăcaz;
1.10.2.ă asigurarea,ă înă spitală şiă înă ambulatoriu,ă aă medicamenteloră ARVă necesareă pentruă
efectuareaă profilaxieiă specificeă peă oă perioad ă deă 30ă zile,ă înă func ieă deă gravitatea
expunerii;

1.10.3.ă monitorizareaă deă laboratoră laă 1,ă 3ă şiă 6ă luniă deă laă expunere.ă Seă recomand ă
asigurarea accesului la RNA-HIVă pentruă surs ă şiă persoan ă expus ,ă acoloă undeă risculă deă
transmitereăaăinfec ieiăHIV/SIDAăesteăconsideratămare.
2.ă Activit iă înă domeniulă tratamentuluiă şiă monitoriz riiă r spunsuluiă terapeutică laă
bolnaviiăcuăinfec ieăHIV/SIDA:
2.1.ăActivit iărealizateălaănivelulăMinisteruluiăS n t ii:
2.1.1.ă efectueaz ,ă laă nivelă na ional,ă achizi iiă centralizateă pentruă medicamenteleă
specificeă pentruă tratamentulă bolnaviloră cuă infec ieă HIV/SIDAă şiă aă testeloră deă rezisten ă
genotipic ă laă ARVă prev zuteă înă Listaă medicamentelor,ă materialeloră sanitare,ă echipamenteloră
medicale,ă echipamenteloră deă protec ie,ă aă serviciilor,ă combustibililoră şiă lubrifian iloră
pentruăparculăauto,ăpentruăcareăseăorganizeaz ăproceduriă deă achizi ieă centralizateălaănivelă
na ională aprobat ă prină Ordinulă ministruluiă s n t iiă nr.ă 658/2013,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;
2.1.2.ă pân ă laă finalizareaă achizi iilor centralizateă laă nivelă na ională prev zuteă laă
punctulă 2.1.1.ă prină semnareaă contracteloră subsecventeă cuă ofertan iiă desemna iă câştig tori,ă
dispozitiveleă medicaleă şiă medicamenteleă specificeă careă seă acord ă bolnavilor,ă seă
achizi ioneaz ă deă unit ileă sanitareă cuă paturiă prină careă seă deruleaz ă programul,ă cuă
respectareaă legisla ieiă înă domeniulă achizi ieiă publice,ă laă pre ulă deă achizi ie,ă care,ă înă
cazulămedicamentelor,ănuăpoateădep şiăpre ulădeădecontareăaprobatăînăcondi iileălegii.
2.2.ăActivit iăimplementateălaănivelul centrelor regionale HIV/SIDA*1):
2.2.1.ă evaluareaă clinic ă şiă imuno-virusologic ă aă bolnaviloră confirma iă cuă infec ieă HIVă
din teritoriul arondat centrului regional, în regim de spitalizare;
2.2.2.ă formulareaă recomand riloră pentruă bolnaviiă cuă infec ieă HIVă dină teritoriulă arondată
centrului regional privind:
2.2.2.1.ă ini iereaă tratamentuluiă cuă medicamenteă ARVă şiă schemaă deă utilizat,ă conformă
Ghiduluiăna ionalădeătratamentăARV;
2.2.2.2.ă schimb rileă deă tratamentă înă cazurileă cuă reac iiă adverseă sauă cuă eşecă prină
rezisten ălaăARV;
2.2.2.3.ăprofilaxiaăpentruăprincipaleleăinfec iiăoportuniste*2);
2.2.3.ăefectuareaămonitoriz riiăperiodice,ăînăregimădeăspitalizare,ădup ăcumăurmeaz *3);
2.2.3.1.ă laă 1ă lun ă deă laă ini iereaă tratamentuluiă ARV:ă determinarea nivelului
limfocitelorăCD4ăşiăaăvaloriiăRNA-HIV;
2.2.3.2.ălaăunăintervalădeăminimumă6ăluni:ădeterminareaăniveluluiălimfocitelorăCD4ăşiăaă
valorii RNA-HIV;
2.2.3.3.ă laă bolnaviiă cuă eşecă terapeutic:ă evaluareaă prezen eiă muta iiloră primareă de
rezisten ălaăARV;
2.2.4.ă realizareaă ini ieriiă şiă continu riiă tratamentuluiă ARVă laă bolnaviiă confirma iă cuă
infec ieăHIV/SIDAăafla iăînăeviden ăactiv ăproprie,ăînăspitalăşiăînăambulatoriu;
2.2.5.ărealizareaăprofilaxieiăprimar ăsauăsecundar ăaăprincipalelorăinfec iiăoportunisteă
asociateăcuăinfec iaăHIV/SIDA,ăînăspitalăşiăînăambulatoriu;
2.2.6.ă monitorizareaă niveluluiă deă aderen ă laă tratamentă pentruă bolnaviiă cuă infec ieă HIVă
din teritoriul arondat centrului regional;
2.2.7.ă monitorizareaă şiă evaluareaă laă nivelă regională aă implement riiă activit iloră
specificeădeăc treăspitaleleădeăboliăinfec ioaseădinăteritoriulăarondat;
2.2.8.ă organizareaă înă colaborareă cuă Institutulă Na ională deă Boliă Infec ioaseă "Prof.ă Dr.ă
MateiăBalş"ăaăactivit ilorădeăpreg tireăaăpersonaluluiăcuăresponsabilit iăînădomeniu;
2.2.9.ădezvoltareaăşiăaplicareaălaănivelulăunit ilorămedicaleădinăteritoriulăarondatădeă
programeăintegrateădeăserviciiămedicaleăşiădeăconsiliere;
2.2.10.ăestimareaăanual ăaănecesaruluiădeămedicamenteăARVăpentruăactivit ileăpropriiăşiă
pentruă activit ileă dină unit ileă sanitareă dină teritoriulă arondată şiă transmitereaă acestuiaă
c treăUnitateaădeăasisten ătehnic ăşiămanagement;
2.2.11. raportareaă c treă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă şiă Comisiaă
na ional ă deă lupt ă antiă HIV/SIDAă aă Ministeruluiă S n t iiă aă dateloră legateă deă controlulă
infec ieiăHIV.
──────────
Note:
Notaă*1)ăCentreleăregionaleăşiăarondareaăjude elorălaăacesteaăesteăurm toarea:
1.ăCentrulăregionalăBucureşti:ăInstitutulădeăBoliăInfec ioaseă"Prof.ădr.ăMateiăBalş"*):
a)ăjude ulăArgeş;
b)ăjude ulăBuz u
c)ăjude ulăDâmbovi a;
d)ăjude ulăGala i;
e)ăjude ulăIalomi a;
f)ăjude ulăIlfov.
g)ăjude ulăPrahova;

h)ăjude ulăVâlcea;
i)ăjude ulăVrancea;
*)ăInstitutulădeăBoliăInfec ioaseă"Prof.ădr.ăMateiăBalş"ăasigur :
a)ă coordonareaă tehnic ă şiă metodologic ă aă centreloră regionaleă HIV/SIDAă înă domeniulă deă
competen ;
b)ă afişareaă peă paginaă deă internetă aă institutuluiă aă dateloră privindă situa iaă
epidemiologic ă HIV/SIDA,ă situa iaă test riloră HIV,ă alteă dateă şiă informa iiă rezultateă dină
evalu riăepidemiologice,ăcliniceăsauădeăcomportamentălegateădeăHIV/SIDA.
2.ă Centrulă regională Bucureşti:ă Spitalulă Clinică deă Boliă Infec ioaseă şiă Tropicaleă "Dr.ă
VictorăBabeş"ăBucureşti":
a)ăjude ulăBr ila
b)ăjude ulăC l raşi;
c)ăjude ulăGiurgiu;
d)ăjude ulăTeleorman.
3.ă Centrulă regională Craiova:ă Spitalulă Clinică deă Boliă Infec ioaseă şiă Pneumoftiziologieă
"VictorăBabeş"ăCraiova:
a)ăjude ulăDolj;
b)ăjude ulăGorj;
c)ăjude ulăMehedin i;
d)ăjude ulăOlt.
4.ă Centrulă regională Timişoara:ă Spitalulă Clinică deă Boliă Infec ioaseă "Victoră Babeş"ă
Timişoara:
a)ăjude ulăArad;
b)ăjude ulăCaraş-Severin;
c)ăjude ulăHunedoara;
d)ăjude ulăTimiş.
5.ăCentrulăregionalăTârguăMureş:ăSpitalulăClinicăJude eanăMureş:
a)ăjude ulăAlba;
b)ăjude ulăBistri a-N s ud;
c)ăjude ulăMureş;
d)ăjude ulăSibiu.
6.ăCentrulăregionalăBraşov:ăSpitalulădeăBoliăInfec ioaseăBraşov:
a)ăjude ulăBraşov;
b)ăjude ulăCovasna;
c)ăjude ulăHarghita.
7. Centrul regional Cluj-Napoca: Spitalul Clinic de Boli Infec ioaseăCluj-Napoca:
a)ăjude ulăBihor;
b)ăjude ulăCluj;
c)ăjude ulăMaramureş;
d)ăjude ulăSatuăMare;
e)ăjude ulăS laj.
8.ăCentrulăregionalăIaşi:ăSpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseă"Sf.ăParascheva"ăIaşi:
a)ăjude ulăBac u;
b)ăjude ulăBotoşani;
c)ăjude ulăIaşi;
d)ăjude ulăNeam ;
e)ăjude ulăSuceava
f)ăjude ulăVaslui.
9.ăCentrulăregionalăConstan a:ăSpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăConstan a:
a)ăjude ulăConstan a
b)ăjude ulăTulcea;
*2)ă şiă *3)ă activit ileă prev zuteă laă puncteleă 2.1.2,ă subpunctulă 2.1.2.3.ă şiă 2.1.3ă seă
realizeaz ăîncepândăcuăanulă2016.
──────────
2.3.ă Activit iă implementateă laă nivelulă spitaleloră deă boliă infec ioaseă sauă spitaleloră
careăauăînăstructur ăsec iiăsauăcompartimenteădeăboliăinfec ioase:
2.3.1.ărealizareaăini ieriiăşiăcontinu rii,ăînăspitalăşiăînăambulatoriu,ăaătratamentuluiă
cuă medicamenteă ARVă laă bolnaviiă cuă infec ieă HIVă afla iă înă eviden ă activ ,ă conformă
recomand rilorăefectuateădeăcentrulăregionalăc ruiaăîiăeste arondat teritorial;
2.3.2.ă asigur ă colaborareaă cuă bolnavulă şiă cuă întreagaă echip ă medical ă aflat ă laă
dispozi ieăpentruăpromovareaăuneiăaderen eălaătratamentulăARVă>95%;
2.3.3.ă evaluareaă evolu ieiă boliiă prină efectuareaă periodic ă aă testeloră deă laborator, în
regimădeăspitalizare,ădup ăcumăurmeaz :

2.3.3.1.ă bianual:ă hemoleucogram ,ă testeă enzimaticeă hepatice,ă glicemie,ă colesterol,ă
trigliceride,ăLDL,ăHDL,ăuree,ăcreatinin ,ălipaz ;
2.3.3.2.ăanual:ămarkeriădeăhepatit ăviral ăşiădeăsifilis;
2.3.4.ă îndrum ă bolnaviiă cuă infec ieă HIV/SIDAă c treă centrulă regională c ruiaă îiă esteă
arondatăpentruămonitorizareaăperiodic ăcareăseăefectueaz ăînăcondi iileăprev zuteălaăpunctulă
2.2. subpunctul 2.2.3.;
2.3.5.ă aplicareaă recomand riloră specialiştiloră deă laă nivelulă centruluiă regională c ruiaă
îi este arondat teritorial;
2.3.6.ă estimeaz ă anuală necesarulă deă medicamenteă ARVă şiă îlă trimiteă centruluiă regională
c ruiaăîiăesteăarondatăteritorial.
D. Beneficiarii programului:
Persoanele care au domiciliul în Româniaăşiăauăcalitateaădeăasiguratăînăconformitateă cuă
prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înădomeniulă s n t ii,ă
cuămodific rileăşiă complet rileăulterioareă sauă nuărealizeaz ăvenituriădină munc ,ăpensieăsauă
alteăsurseăpotăfiăincluseăînăprogramăînăcondi iileăîndepliniriiăurm toarelorăcriterii:
1.ăînădomeniulăpreveniriiăşiăsupravegheriiăinfec ieiăHIV/SIDA:
1.1. pentru efectuarea testelor de screening HIV/SIDA:
1.1.1.ăfemeiaăgravid ;
1.1.2. persoane din grupele la risc:
1.1.2.1. persoane cu TB;
1.1.2.2. persoane cu ITS;
1.1.2.3. donatori de sânge;
1.1.2.4. personal medico-sanitar;
1.1.2.5.ăhemodializa i;
1.1.2.6.ătransfuza i;
1.1.2.7. nou-n scu iădinămame seropozitive HIV;
1.1.2.8.ăde inu i;
1.1.2.9. utilizatori de droguri IV;
1.1.2.10. homosexuali;
1.1.2.11.ăpersoaneăcareăpractic ăsexăcomercial;
1.1.2.12.ăcontac iăcuăpersoaneăinfectateăHIV;
1.1.2.13. persoane cu parteneri sexuali multipli;
1.1.2.14. victime ale violului sau abuzurilor sexuale;
1.1.2.15.ăŞoferiădeătransportăinterna ional;
1.1.2.16.ămarinariădeăcurs ălung ;
1.1.2.17.ăpersoaneăcuăsejură>ă6ăluniăînăstr in tate;
1.1.2.18. persoane care au lucrat > 6 luniăînăstr in tate;
1.1.2.19.ăpersoaneăcareăurmeaz ăs ăseăc s toreasc ;
1.2. pentru efectuarea profilaxiei postexpunere:
1.2.1. gravide HIV-pozitiveăşiănou-n scu iăpân ălaăvârstaădeă6ăs pt mâni;
1.2.2.ă persoaneă expuseă accidentală laă sângeă şiă alteă secre iiă provenindă deă laă persoaneă
infectateăsauăcuăstatusăHIVăneprecizatăşiăcuăcomportamentălaărisc.
2.ă înă domeniulă tratamentuluiă şiă monitoriz riiă r spunsuluiă terapeutică ală bolnaviloră cuă
infec ieăHIV/SIDA:
2.1.ă pentruă efectuareaă tratamentuluiă ARV:ă persoaneă confirmateă cuă infec ieă HIV/SIDA,ă
aflateă înă supraveghereă activ ,ă careă îndeplinescă criteriileă deă eligibilitateă prev zuteă înă
Ghiduluiăna ionalădeătratamentăARV:
2.1.1.ăinfec ieăHIVăsimptomatic ;
2.1.2.ăinfec ieăHIVăasimptomatic ă+ăcriteriiăimunologice:
2.1.2.1. limfocite CD4 < 500/mmc;
2.1.2.2.ălimfociteăCD4ă>ă500/mmc,ădarăcuăoărat ămareădeăsc dere;
2.1.3.ăinfec ieăHIVăasimptomatic ă+ăcriteriiăvirusologice;
2.1.3.1.ănivelulăînc rc turii virale (RNA-HIV plasmatic) peste 100.000 copii/ml;
2.1.3.2.ă nivelulă înc rc turiiă viraleă (RNA-HIV plasmatic) < 100.000 copii/ml, dar cu o
rat ămareădeăcreştere.
2.2.ă pentruă efectuareaă profilaxieiă infec iiloră oportunisteă asociateă cuă infec iaă
HIV/SIDA:
2.2.1. CD4 < 200/mmc: profilaxie PCP cu Cotrimoxazol;
2.2.2.ăCD4ăŢă100/mmc:ăprofilaxieăToxoplasmoz ăcuăCotrimoxazol;
2.2.3.ă CD4ă Ţă 50/mmc:ă profilaxiaă pentruă infec iiă cuă Mycobacteriiă atipiceă cuă
Azithromycinum sau Clarithromycinum;
2.2.4.ăbolnaviăcuămeningit ăcriptococic :ăprofilaxieăcuăFluconazolum;
2.2.5.ăbolnavăHIVăcuăinfec ieăTB:ăprofilaxieăcuăIsoniazidumăşiăRifampicinum.

2.3.ă pentruă efectuareaă testeloră deă rezisten ă genotipic ă laă ARV:ă bolnaviă HIV/SIDAă înă
eşecăterapeutic.
Persoaneleă aflateă înă tranzită peă teritoriulă Românieiă careă prezint ă ună riscă epidemiologică
sauăoăsitua ieădeăurgen ăpotăfiăbeneficiaăactivit ileăprogramuluiăpentruăperioadaălimitat ă
înăcareătranziteaz ăteritoriulă rii.
E. Indicatori de evaluare:
1. Indicatori fizici:
1.1.ănum rădeătesteăHIVăefectuateă(peătipuriădeăteste):
1.1.1. teste rapide HIV: 170.000 teste, din care 120.000 de teste efectuate la gravide;
1.1.2. teste ELISA HIV(1+2): 200.000 teste, din care 120.000 de teste efectuate la
gravid ;
1.2.ănum rădeăpersoaneălaăcareăs-a realizat profilaxia postexpunere: 400 persoane;
1.3.ănum rădeăbolnaviăHIV/SIDAăbeneficiariădeătratamentulăcuăARV:ă10.200ăbolnavi;
1.4.ănum rădeăbolnaviăHIV/SIDAăbeneficiariădeăprofilaxieăcuănon-ARV-uri 500;
1.5.ă num ră deă bolnaviă HIV/SIDAă înă eşecă terapeutică beneficiariă deă efectuareaă testuluiă
rezisten ăgenotipic ălaăARV:ă3.500ăteste;
2.ăIndicatoriădeăeficien :
2.1.ăcostămediuăestimată/ătestareărapid ăHIV:ă4,70ălei;
2.2. cost mediu estimat / testare ELISA HIV(1+2): 9,50 lei;
2.3.ăcostămediuăARVăestimată/ăpersoan ălaăcareăs-a realizat profilaxia postexpunere: 688
lei
2.4. cost mediu estimat / bolnav HIV/SIDA beneficiar de tratament cu ARV / an: 27.500
lei
2.5. cost mediu estimat / bolnav HIV/SIDA beneficiar de profilaxie cu non- ARV-uri:
2.000 lei
2.6.ăcostămediuăestimată/ătestădeărezisten ăgenotipic ălaăARV:ă1.300ălei
3. Indicatori de rezultat:
3.1.ăînădomeniulăpreveniriiăşiăsupravegheriiăinfec ieiăHIV:
3.1.1.ăefectuareaătest riiăHIVălaăminimumă60%ăgravideădinătotalulăgravidelor;
3.1.2.ăefectuareaătest riiăHIVălaăminimumă1%ăpersoaneădinăpopula iaăgeneral ;
3.1.3. efectuarea profilaxiei pentru reducerea transmiterii verticale a infec ieiă
HIV/SIDA la minimum 95% din femeile gravide cu rezultat pozitiv la screening-ul HIV/SIDA;
3.1.4.ăefectuareaăprofilaxieiăpentruăreducereaătransmiteriiăverticaleăaăinfec ieiăHIVălaă
minimumă95%ădinăcopiiiăn scu iădinămameăHIVăpozitive;
3.1.5. efectuarea profilaxiei postexpunere la 100% din persoanele expuse accidental care
auăindica ieădeătratamentăARV;
3.2.ăînădomeniulătratamentuluiăşiămonitoriz riiăpersoanelorăcuăinfec ieăHIV/SIDA:
3.2.1. efectuarea tratament ARV la minimum 80% din bolnaviiă HIV/SIDAăafla iă înăeviden ă
activ ;
3.2.2.ă efectuareaă profilaxieiă pentruă infec iiă oportunisteă laă minimumă 5%ă dină totalulă
bolnaviăHIV/SIDAăafla iăînătratamentăARV;
3.2.3.ăefectuareaă test riiădeărezisten ă genotipic ălaăARVă laă70%ă dinăbolnaviiă HIV/SIDA
afla iăînăeşecăterapeutic.
F. Natura cheltuielilor eligibile:
1.ăînădomeniulăpreveniriiăşiăsupravegheriiăinfec ieiăHIV:
1.1.ă reactivi:ă testeă HIVă rapideă şiă testeă ELISAă HIV(1+2)ă achizi ionateă deă Ministerulă
S n t iiăprinăachizi ieăpublic ăcentralizat ;
1.2. medicamente specifice ARV*1) necesare profilaxiei postexpunere;
1.3.ă materialeă sanitare:ă seringi,ă ace,ă vacutainereă cuă ace,ă m nuşiă deă unic ă folosin ,ă
vat ,ă alcool,ă cutiiă colectoareă pentruă seringiă şiă ace,ă recipienteă pentruă depozitare transport de probe;
1.4.ădezinfectan i;
1.5. materiale de laborator: eprubete, criotuburi;
1.6.ăprest riăserviciiăpentru:
1.6.1.ăneutralizareaădeşeurilorămedicale;
1.6.2.ă organizareaă instruiriloră metodologiceă şiă aă campaniiloră deă informare-educarecomunicare;
1.7.ă contracteă încheiateă înă condi iileă prev zuteă deă art. 49 alin. (3) - (6) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioareă pentruă activitateaă desf şurat ă deă consilieriiă HIV/SIDAă careă facă dovadaă
parcurgeriiă uneiă formeă deă preg tire;ă aceast ă cheltuial ă esteă eligibil ă pân ă laă trecereaă laă
sistemul de testare opt-out.

2. pentruă activit ileă dină domeniulă tratamentuluiă şiă monitoriz riiă persoaneloră cuă
infec ieăHIV/SIDA:
2.1.ă medicamenteă specificeă ARV*1)ă şiă medicamenteă anti-infec ioaseă pentruă tratamentulă
infec iilorăasociate*2);
──────────
*1) medicamentele specifice ARVăşi:
*2)ămedicamenteleăantiinfec ioaseăpentruătratamentulăinfec iilorăasociateăsuntăprev zuteă
laă punctulă P1ă dină sec iuneaă C2ă dină anexaă laă HGă nr.ă 720/2008ă pentruă aprobareaă Listeiă
cuprinzândă denumirileă comuneă interna ionaleă corespunz toareă medicamentelor
de
care
beneficiaz ă asigura ii,ă cuă sauă f r ă contribu ieă personal ,ă peă baz ă deă prescrip ieă medical ,ă
înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare;ă
decontareaă loră seă realizeaz ,ă conformă prevederiloră art. 54 din Legea nr. 95/2006 privind
reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă laă pre ulă deă
achizi ie,ăcareănuăpoateădep şiăpre ulădeădecontare,ăaprobatăprinăordinăcomunăalăministruluiă
s n t iiăşiăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riăSocialeădeăS n tate.
──────────
2.2.ă testeă deă rezisten ă genotipic ă laă ARV,ă înă condi iileă achizi ion riiă acestoraă deă
MinisterulăS n t iiăprinăachizi ieăpublic ăcentralizat .
G.ăUnit iădeăspecialitateăcare implementeaz :
1.ăînădomeniulăpreveniriiăşiăsupravegheriiăinfec ieiăHIV:
1.1.ăInstitutulăNa ionalădeăBoliăInfec ioaseă"Prof.ăDr.ăMateiăBalş"ăBucureşti;
1.2.ăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ;
1.3.ădirec iileădeăs n tateăpublic ;
1.4.ă spitaleă deă boliă infec ioaseă şiă spitaleă careă auă înă structur ă sec iiă sauă
compartimenteădeăboliăinfec ioase;
1.5.ăspitaleăcuăsec iiădeăobstetric -ginecologieă(maternit i);
1.6.ă spitaleă deă pneumoftiziologieă şiă spitaleă careă auă înă structur ă sec iiă sau
compartimente de pneumoftiziologie;
1.7. spitale de boli dermato - venericeă şiă spitaleă careă auă înă structur ă sec iiă sauă
compartimente de boli dermato - venerice;
1.8.ăcabineteădeămedicin ădeăfamilie,ăcabineteădeăplanificareăfamilial ;
2. în domeniulă tratamentuluiă şiă monitoriz riiă r spunsuluiă terapeutică ală bolnaviloră cuă
infec ieăHIV/SIDA:
2.1.ăInstitutulăNa ionalădeăBoliăInfec ioaseă"Prof.ăDr.ăMateiăBalş";
2.2.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăAlbaăIulia;
2.3.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăArad;
2.4.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăPiteşti;
2.5.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăBac u;
2.6. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea;
2.7.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăBistri a;
2.8.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Mavromati"ăBotoşani;
2.9.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăBr ila;
2.10.ăSpitalulădeăBoliăInfec ioaseăBraşov;
2.11.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăBuz u;
2.12.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăC l raşi;
2.13.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăReşi a;
2.14.ăSpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăCluj-Napoca
2.15.ăSpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăConstan a;
2.16.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Dr.ăF.ăKristof"ăSfântuăGheorghe;
2.17.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăTârgovişte;
2.18.ăSpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăşiăPneumoftiziologieă"VictorăBabeş"ăCraiova;
2.19.ăSpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseă"Sf.ăParascheva"ăGala i;
2.20.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăGiurgiu;
2.21.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăTârguăJiu;
2.22.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăMiercurea-Ciuc;
2.23.ăSpitalulădeăUrgen ăPetroşani;
2.24.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăDeva;
2.25. Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara;
2.26. Spitalul Jude eanădeăUrgen ăSlobozia;
2.27.ăSpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseă"Sf.ăParascheva"ăIaşi;
2.28.ăSpitalulădeăBoliăInfec ioaseăşiăPsihiatrieăBaiaăMare;
2.29.ăSpitalulăMunicipalăSighetuăMarma iei;
2.30.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăDrobeta-Turnu Severin;

2.31.ăSpitalulăClinicăJude eanăMureş;
2.32.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăPiatra-Neam ;
2.33.ăSpitalulăMunicipalădeăUrgen ăRoman;
2.34.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăSlatina;
2.35.ăSpitalulădeăBoliăInfec ioaseăPloieşti;
2.36.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăZal u;
2.37.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăSatuăMare;
2.38.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăSibiu;
2.39. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;
2.40. SpitalulăMunicipalăMediaş;
2.41.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăIoanăcelăNou"ăSuceava;
2.42.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăAlexandria;
2.43.ăSpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseă"VictorăBabeş"ăTimişoara;
2.44.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Louisă urcanu"ăTimişoara;
2.45.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăTulcea;
2.46.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăVâlcea;
2.47.ăSpitalăJude eanădeăUrgen ăVaslui;
2.48.ăSpitalulăMunicipalădeăUrgen ă"ElenaăBeldiman"ăBârlad;
2.49. Spitalul Jude eanădeăUrgen ă"Sf.ăPantelimon"ăFocşani;
2.50.ăSpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăşiăTropicaleă"Dr.ăVictorăBabeş"ăBucureşti;
2.51.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăIlfov;
2.52. Spitalul Penitenciar Jilava.
I.4.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăPREVENIRE,ăSUPRAVEGHEREăŞIăCONTROLăALăTUBERCULOZEI
A. Obiective:
1.ăreducereaăprevalen eiăşiăaămortalit iiăTB;
2.ă men inereaă uneiă rateă deă depistareă aă cazuriloră noiă deă TBă pulmonar ă pozitiv ă laă
microscopie;
3. tratamentulăbolnavilorăcuătuberculoz ;
4.ămen inereaărateiădeăsuccesăterapeuticălaăcazurileănoiăpozitiveădeăTBăpulmonar .
B.ă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă management:ă structuraă deă specialitateă dină cadrulă
InstitutuluiăNa ionalădeăPneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta"
C.ăActivit i:
a)ădepistareaăşiăsupraveghereaăcazurilorădeăTB;
b) diagnosticul cazurilor de TB;
c) tratamentul bolnavilor TB;
d)ămonitorizareaăr spunsuluiăterapeutic.
1.ăActivit iăefectuateălaănivelulăMinisteruluiăS n t ii:
1.1.ăefectueaz ,ălaănivelăna ional,ăachizi iiăcentralizateăpentruădispozitiveleămedicaleă
şiă medicamenteleă specificeă pentruă tratamentulă bolnaviloră TB,ă prev zuteă înă Listaă
medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale,ăechipamentelorădeăprotec ie,ă
aă serviciilor,ă combustibililoră şiă lubrifian iloră pentruă parculă auto,ă pentruă careă seă
organizeaz ă proceduriă deă achizi ieă centralizateă laă nivelă na ională aprobat ă prină Ordinulă
ministruluiăs n t iiănr.ă658/2013,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
1.2.ă pân ă laă finalizareaă achizi iiloră centralizateă laă nivelă na ională prev zuteă laă
punctulă 1.1.ă prină semnareaă contracteloră subsecventeă cuă ofertan iiă desemna iă câştig tori,ă
dispozitiveleă medicaleă şiă medicamenteleă specificeă careă seă acord ă bolnavilor,ă seă
achizi ioneaz ă deă unit ileă sanitareă cuă paturiă prină careă seă deruleaz ă programul,ă cuă
respectareaă legisla ieiă înă domeniulă achizi ieiă publice,ă laă pre ulă deă achizi ie,ă care,ă înă
cazulămedicamentelor,ănuăpoateădep şiăpre ulădeădecontareăaprobatăînăcondi iileălegii.
1.3.ă achizi ionareaă dispozitiveloră medicale,ă materialeloră sanitareă şiă altoraă asemenea,ă
necesareă pentruă derulareaă programuluiă c roraă nuă leă suntă aplicabileă prevederileă punctuluiă
1.1.,ă seă realizeaz ă deă unit ileă sanitareă cuă paturiă prină careă seă deruleaz ă programul,ă cuă
respectareaă legisla ieiă înă domeniulă achizi ieiă publice,ă laă pre ulă deă achizi ie,ă care,ă înă
cazulămedicamentelor,ănuăpoateădep şiăpre ulădeădecontareăaprobatăînăcondi iileălegii.
2.ăActivit iădesf şurateăînădomeniulăasisten eiătehniceăşiămanagementului:
2.1.ă Activit iă desf şurateă laă nivelulă Institutuluiă deă Pneumoftiziologieă "Prof.ă Dr.ă
MariusăNasta"ăBucureşti:
2.1.1.ă asigur ă asisten aă tehnic ă şiă managementulă programuluiă laă nivelă na ională înă
conformitate cu prevederile art. 19 din normele tehnice, în colaborare cu medicii pneumologi
desemna iăcoordonatoriătehniciăjude eniăcuăavizulăANPS;

2.1.2.ăasigur ăinstruireaăpersonaluluiămedicalăpentruăaplicareaăprevederilorăprogramuluiă
înăcolaborareăcuădirec iileădeăs n tateăpublic ăjude eneăşiăaămunicipiuluiăBucureşti;
2.1.3.ăverific ăefectuareaăcontroluluiăinternăşiăexternădeăcalitateăalălaboratoarelorădeă
bacteriologieă BK,ă inclusivă pentruă determinareaă tulpiniloră chimiorezistente;ă asigur ă
reactivii necesari determin riloră MTBă prină metodeă fenotipiceă lichideă şiă genetice,ă precumă şiă
aămediilorăcuăantibiogram ădeăliniaăaăII-aăprinămetodeăfenotipiceăclasiceăpân ălaăepuizareaă
stocurilorărezultateăcaăurmareăaăproceduriiădeăachizi ieăpublic ăorganizat ăînătrimestrulă I
al anului 2015;
2.1.4.ă asigur ă organizareaă şiă func ionareaă unuiă sistemă informa ională şiă informatică
coerentă şiă eficientă pentruă supraveghereaă şiă controlulă morbidit iiă specifice,ă precumă şiă aă
cazurilor de TB - MDRăşiăTBă- XDR;
2.1.5.ă asigur ă coordonareaă na ional ă înă vedereaă realiz riiă depist rii,ă evalu riiă şiă
administr riiătratamentuluiăcazurilorădeăîmboln vireăTB-MDRăşiăTB-XDR;
2.1.6.ăasigur ărealizareaăvizitelorădeăsupervizareăînăteritoriu.
2.2.ăActivit iădesf şurateădeăc treăcoordonatorulătehnicăjude ean:
2.2.1.ă coordoneaz ă implementareaă Programuluiă na ională deă prevenire,ă supraveghereă şiă
controlăalătuberculozeiălaănivelăjude ean/deăsector;
2.2.2.ă colaboreaz ă cuă direc iaă deă s n tateă public ă şiă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă
managementăînăvedereaăimplement riiăprogramului;
2.2.3.ă colaboreaz ă cuă alteă institu iiă înă vedereaă implement riiă programuluiă (CJAS,ă
autorit iălocale,ăorganiza iiănonguvernamentaleăcuăactivitateăînădomeniu);
2.2.4.ăorganizeaz ăactivitateaădeăîndrumareămetodologic ăaăPNPSCTăînăteritoriuă(inclusivă
vizite de îndrumare în teritoriu);
2.2.5.ă organizeaz ,ă supravegheaz ă şiă r spundeă deă colectareaă datelor,ă stocareaă
informa iilor,ă prelucrareaă şiă raportareaă acestora,ă laă nivelă jude ean/sector;ă analizeaz ă
trimestrialăşiăanualădateleăcolectateăşiăidentific ăproblemeleăspecificeăpeăcareăleăcomunic ă
Unit iiădeăasisten ătehnic ăşiămanagement;
2.2.6.ă colaboreaz ă cuă direc iaă deă s n tateă public ă pentruă întocmireaă machetei de
raportareă aă indicatoriloră specificiă şiă aă macheteiă privindă execu iaă programuluiă laă nivelă
jude eană/ăsectorăşiăîşiăasum ăr spundereaăprinăsemnareaăacestora;
2.2.7.ă particip ă laă întocmireaă registruluiă jude eană pentruă tuberculoz ,ă atâtă peă suport
hârtie,ăcâtăşiăelectronic;
2.2.8.ă coordoneaz ,ă controleaz ă şiă avizeaz ă comenzileă lunareă deă medicamenteă laă nivelulă
unit ilorădeăprofilădinăjude ;
2.2.9.ă colaboreaz ă cuă direc iaă deă s n tateă public ă pentruă realizareaă programeloră deă
evaluareăşiăpromovareăaăs n t iiăşiăeduca ieăpentruăs n tateăînădomeniu;
2.2.10.ăparticip ălaăac iunileădeăinstruireăînăcadrulăprogramuluiălaănivelulăUnit iiădeă
asisten ătehnic ăşiămanagement;
2.2.11.ămonitorizeaz ăşiăevalueaz ăactivit ileăprogramuluiălaănivelulăjude ului.
3.ă Activit ileă derulateă laă nivelulă Institutuluiă Na ională deă S n tateă Public ă (INSP)ă
prinăCNSCBTăşiăstructurileăsaleăregionale
3.1.ămonitorizeaz ăşiăevalueaz ătendin aădeăevolu ieăaătuberculozeiălaănivelăna ionalăpeă
baza indicatorilor epidemiologiciă trimestrialiă şiă anualiă transmişiă deă c treă Institutulă
Na ionalădeăPneumoftiziologieă"Prof.ăDr.ăMariusăNasta"
3.2.ă gestioneaz ă alerteleă primiteă dină alteă
ri,ă privindă persoaneă româneă - cazuri
/contac iă deă tuberculoz ,ă înă colaborareă cuă direc iileă deă s n tateă public ă şiă cuă re eauaă deă
pneumoftiziologie,ă prină coordonareaă activit iiă deă primireă /ă verificare/retroinformareă aă
datelorăşiăinforma iilor;
3.3.ă monitorizeaz ,ă laă nivelă na ional,ă focareleă cuă minimumă 3ă cazuriă dină colectivit iă
comunicateădeăc treădirec iileădeăs n tateăpublic ăpeăformularulăfurnizatădeăCNSCBT;
3.4.ă realizeaz ă anuală analizaă epidemiologic ă descriptiv ă aă focareloră prev zuteă laă
punctulă 3.3.ă şiă oă trimite,ă spreă informare,ă Ministeruluiă S n t iiă - DGAMSP, Institutului
Na ională deă Pneumoftiziologieă "Prof.ă Dr.ă Mariusă Nasta"ă Bucureşti,ă CRSPă şi,ă caă feed-back
informa ional,ădirec iilorădeăs n tateăpublic .
4.ăActivit iăderulateălaănivelulădirec iilorădeăs n tateăpublic :
4.1.ă efectueaz ,ă înă cadrulă programuluiă deă prevenireă şiă controlă ală infec ieiă cuă HIV,ă
testareaă HIVă pentruă pacien iiă suspec i/confirma iă cuă tuberculoz ,ă pentruă unit iă medicaleă
care nu au posibilitatea de testare HIV;
4.2.ă coordoneaz ă investiga iaă epidemiologic ă şiă aplicareaă m suriloră înă focareleă cuă
minimumă 3ă cazuri,ă depistateă înă colectivit iă precumă şiă m surileă deă controlă înă focară înă
conformitateă cuă prevederileă tiltuluiă Că punctulă 2ă subpunctulă 2.3.ă dină Programulă na ională deă
supraveghereăşiăcontrolăalăbolilorătransmisibileăprioritare;
4.3. raporteaz ălaăINSPă- CNSCBTăfocareleăcuăminimă3ăcazuri,ădepistateăînăcolectivit i,ă
pe formularul furnizat de CNSCBT;

4.4.ă colaboreaz ă cuă re eauaă deă pneumoftiziologieă laă instruireaă personaluluiă medicală
pentru aplicarea prevederilor programului;
4.5. monitorizeaz ă laă nivelă jude eană derulareaă activit iloră acestuiă domeniu,ă înă
colaborareăcuămediculăcoordonatorăjude eanăTB;
4.6.ă asigur ă împreun ă cuă coordonatorulă tehnică jude eană reparti iaă fonduriloră alocateă
programului,ăpentruăunit ileăsanitareădeăpneumoftiziologieădinăjude ;
4.7.ăasigur ,ăîmpreun ăcuăcoordonatorulătehnicăjude ean,ăcorectitudineaăînăînregistrareaă
şiă raportareaă dateloră epidemiologiceă privindă infec iaă TB,ă precumă şiă aă indicatoriloră
specifici programului.
5.ăActivit iăderulateălaănivelulă unit ilorăsanitareădeăspecialitateăTBăsauăcareăauăînă
structuraăorganizatoric ăsec iiăsauădispensareădeăpneumoftiziologie:
5.1. depistarea cazurilor de TB la nivelul dispensarelor pneumoftiziologie prin
realizarea urm toarelorăactivit i:
5.1.1.ă controlulă simptomaticiloră respiratoriă şiă suspec iloră TBă prină examenă clinic,ă
radiografieă pulmonar ă şi,ă dup ă caz,ă examenă bacteriologică bK:ă microscopieă şiă culturiă şiă
tehnici rapide de diagnostic;
5.1.2. controlul contac iloră TBă şiă altoră grupuriă cuă riscă crescută deă tuberculoz ă prină
examenă clinic,ă radiografieă pulmonar ă şiă dup ă cază examenă bacteriologică bK,ă dac ă suntă
identificateă modific riă radiologiceă sugestiveă pentruă TB,ă iară laă copiiă suplimentară prină
testareăcutanat ălaătuberculin .
5.1.3.ă asigur ,ă înă colaborareă cuă mediculă deă familie,ă chimioprofilaxiaă prină
autoadministrareăpentruăcontac iiăcazurilorăcontagioase,ăpentruăgrupaădeăvârst ă0ă - 19 ani,
precumăşiăpentruăalteă categoriiă deăpersoaneă cuăriscăcrescutădeăîmboln vireă prinătuberculoz ă
(cuă infec ieăHIV,ăimunodeficien eăcongenitale,ă boliăsauă st riă cuădeficită imunăpermanentă oriă
temporar, tratamente imunosupresive, cortizonice, citostatice),
5.1.4.ă colaboreaz ă cuă mediciiă deă familieă şiă supervizeaz ă activitateaă acestoraă în
depistarea tuberculozei;
5.1.5.ă efectueaz ,ă înă colaborareă cuă mediculă deă familie,ă investiga iaă epidemiologic ă şiă
asigur ăimplementareaăm surilorănecesareăatunciăcândăseădescoper ăunăcazădeătuberculoz ;
5.1.6.ă particip ,ă înă colaborareă cuă mediculă epidemiologă dină direc iaă deă s n tateă public ă
şiăcuămediculădeăfamilie,ălaăinvestiga iaăepidemiologic ăşiăimplementareaăm surilorănecesareă
înăfocareleădeătuberculoz ăcuăminimumă3ăcazuri,ădepistateăînăcolectivit i;
5.1.7.ă realizeaz ă achizi iaă deă PPDă şiă materiale sanitare necesare pentru testarea
cutanat ălaătuberculin ;
5.1.8.ă asigur ă materialeleă sanitareă specificeă pentruă exameneă bacteriologiceă şiă
radiologiceăşiăaăaltorămaterialeănecesareăderul riiăactivit ilorăprogramului;
5.1.9.ă asigur ă eviden a activ ă aă st riiă deă s n tateă specific ă laă bolnaviiă deă
tuberculoz ,ă transmiteă informa iiă şiă recomand riă prină scrisoareă medical ă privindă stareaă deă
s n tateă aă bolnaviloră atâtă spreă mediculă deă familieă careă gestioneaz ă cazulă câtă şiă spreă
registrulă na ională deă eviden ă dină Institutulă deă Pneumoftiziologieă "Prof.ă Dr.ă Mariusă Nasta"ă
Bucureşti;
5.1.10.ă raporteaz ,ă conformă reglement riloră înă vigoare,ă dateleă statisticeă specificeă şiă
indicatorii programului;
5.1.11.ă efectueaz ă viziteă deă monitorizareă aă activit iloră din cadrul programului la
cabinetele medicilor de familie din teritoriul arondat.
5.2.ăasigurareaătratamentuluiăbolnavilorăTBăşiămonitorizareaăr spunsuluiăterapeuticăprină
realizareaăurm toarelorăactivit i:
5.2.1. definitivarea diagnosticului cazurilor de TB;
5.2.2.ă asigurareaă medicamenteloră specifice,ă înă spitală şiă înă ambulatoriu,ă pentruă
tratamentulă chimioprofilactică ală infec ieiă tuberculoaseă latenteă şiă tratamentulă continuu,ă
completăşiădeăcalitateăpentruăpacien iiăcuăTBăşiăTBăMDR/↓DR;
5.2.3. asigur ,ă prină intermediulă dispensareloră deă penomoftiziologieă colaborareaă cuă
mediciiă deă familieă şiă supervizareaă activit iiă acestoraă înă administrareaă tratamentuluiă subă
directa observare;
5.2.4. asigurarea materialelor sanitare specifice pentru examene bacteriologiceă şiă
radiologiceăşiăaăaltorămaterialeănecesareăderul riiăprogramului.
5.2.5.ămonitorizareaăevolu ieiăsubătratamentăaăpacien ilorăcuăTB,ăTBăMDR/↓DR;
5.2.6.ămonitorizareaăaderen eiălaătratamentăînăteritoriileădinăsubordine;
5.2.7. asigur ă elaborareaă şiă implementareaă Planuluiă na ională deă prevenireă şiă controlă ală
tuberculozeiălaănivelulăunit iiăsanitare.
6.ă Activit iă derulateă laă nivelulă cabineteloră deă medicin ă deă familieă şiă ală cabineteloră
medicaleădinăunit ileădeăînv
mânt:
6.1.ă identific ă şiă trimită cazurileă suspecteă deă tuberculoz ă pentruă controlă deă
specialitateă laă dispensarulă deă pneumoftiziologieă laă careă esteă arondată pacientulă dup ă
domiciliulăs uăreal,ăconformăreglement rilorălegaleăînăvigoare;

6.2.ă înregistreaz ă într-un registruă specială cazurileă suspecteă deă tuberculoz ă şiă
urm reşteă efectuareaă deă c treă acesteaă aă controluluiă deă specialitateă indicată laă dispensarulă
de pneumoftiziologie;
6.3.ă particip ,ă înă colaborareă cuă mediculă specialistă dină dispensarulă deă
pneumoftiziologie,ă laă efectuareaă investiga ieiă epidemiologiceă şiă implementareaă m suriloră
necesareă laă depistareaă cazuriloră deă tuberculoz ,ă iară înă cazulă focareloră cuă celă pu ină 3ă
cazuriă dină colectivit i,ă împreun ă şiă cuă mediculă epidemiologă dină cadrulă direc ieiă deă
s n tateăpublic ăcareăcoordoneaz ăinvestiga iaăepidemiologic ăşiăaplic ăm surileăînăfocar;
6.4.ă efectueaz ă citireaă cicatriciiă vaccinaleă BCGă laă vârstaă deă 6ă - 10 luni; la copiii
f r ăcicatriceăsauălaăcopiiiăcuăcicatriceăsubă3ămmăefectueaz ărecuperareaăvaccin riiăBCG cu
consultareaă prealabil ă aă mediculuiă pneumologă sau,ă dup ă caz,ă îiă îndrum ă laă cabinetulă deă
pneumologieă teritorial;ă recuperareaă vaccin riiă seă faceă numaiă dup ă testareaă cutanat ă laă
tuberculin ;
6.5.ăasigur ăînăcolaborareăcuămediculăpneumolog,ăchimioprofilaxiaăprinăautoadministrareaă
pentruăcontac iiăcazurilorăcontagioase,ăpentruăgrupaădeăvârst ă0ă - 19ăani,ăprecumăşiăpentruă
alteăcategoriiădeăpersoaneăcuăriscăcrescutădeăîmboln vireăprinătuberculoz :ăcuăinfec ieăHIV,ă
imunodeficien eă congenitale,ă boliă sauă st riă cuă deficită imună permanentă sauă temporar,ă
tratamente imunosupresive, cortizonice, citostatice;
6.6.ă asigur ă administrareaă tratamentuluiă subă direct ă observareă laă bolnaviiă cuă
tuberculoz ă înscrişiă peă listeleă saleă sauă afla iă înă teritoriulă peă careă îlă areă arondată
epidemiologic;
D. Beneficiarii programului:
Persoaneă careă auă calitateaă de:ă simptomaticiă respiratori,ă suspec iă TB,ă contac iă TBă şiă
altoră grupuriă cuă riscă crescută deă tuberculoz ,ă bolnaviă cuă tuberculoz ă pulmonar ă sauă
extrapulmonar ,ă confirmat ă oriă nuă bacteriologic,ă laă careă mediculă pneumologă sau,ă pentruă
tuberculoz ă extrarespiratorie,ă specialistulă deă organă dină jude eă aă decisă ini iereaă unuiă
tratamentăantituberculosăşiăîndeplinescăunaădintreăurm toareleăcerin e:
1.ă auă domiciliulă înă Româniaă şiă auă calitateaă deă asigurată înă conformitateă cuă prevederileă
art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rile ulterioare;
2.ăauădomiciliulăînăRomâniaăşiănuărealizeaz ăvenituriădinămunc ,ăpensieăsauăalteăsurse;
3.ă suntă înă tranzită peă teritoriulă Românieiă şiă prezint ă ună riscă epidemiologică sauă oă
situa ieădeăurgen ămedical .
E. Indicatori de evaluare:
1. indicatori fizici:
1.1.ă num rulă persoaneloră examinateă pentruă depistareaă cazuriloră deă infec ie/îmboln vireă
deă tuberculoz ă (suspec i,ă simptomatici,ă contac i,ă grupuriă cuă riscă crescut):ă 350.000ă
persoane;
1.2.ă num ră deă persoaneă examinateă c roraă li s-au efectuat examene radiologice: 230.000
persoane;
1.3.ă num ră deă persoaneă examinateă c roraă liă s-au efectuat examene bacteriologice bK:
100.000 persoane;
1.4.ă num ră deă persoaneă laă careă s-aă efectuată testă cutanată laă tuberculin ă (TCT):ă 45.000ă
persoane;
1.5.ănum rădeăpersoaneălaăcareăs-a efectuat test IGRA (QuantiferonTB): 1.000 persoane;
1.6.ănum rulădeăpersoaneălaăcareăs-aăini iatăchimioprofilaxia:
1.6.1.ă num rulă persoaneloră infectateă cuă TB-DS la care s-a administrat tratament
profilactic: 17.000 persoane;
1.6.2.ă num ră persoaneă infectateă cuă TB-M/XDR la care s-a administrat tratament
profilactic: 1.000 persoane;
1.7.ă num ră ancheteă epidemiologiceă efectuate:ă 20.000ă (cazuriă noiă şiă retratamenteă
notificate).
1.8.ă num ră bolnaviă TBă monitoriza iă prină exameneă radiologice:ă 27.000ă bolnaviă (seă
efectueaz ă3ăexamin riăradiologice/bolnavăTB-DSăşiă4/examin riăradiologice/bolnavăTB-M/XDR);
1.9.ănum ră bolnaviă TBăc roraăliăs-au efectuat ex. bacteriologice bK: 39.000 bolnavi (se
efectueaz ă 4ă examin riă bacteriologiceă bK/bolnavă TB-DSă şiă 12ă examin riă bacteriologiceă
bK/bolnav TB-M/XDR)
1.10.ănum răbolnaviăTBătrata i:
1.10.1.ănum răbolnaviăTBătrata i:ă27.000/an;
1.10.2.ănum răbolnaviăcuăTB-M/↓DRăînăfazaăintensiv ătrata i:ă600/an;
1.10.3.ănum răbolnaviăcuăTB-M/↓DRăînăfazaădeăcontinuareătrata i:ă800/an;
2.ăindicatoriădeăeficien :
2.1. cost mediu estimat / examen radiologic: 27 lei;

2.2.ă costă mediuă estimată /ă examenă bacteriologică bK:ă 68ă leiă (microscopieă şiă cultur ă
conven ional );
2.3.ăcostămediuăestimată/ăantibiogram ăseriaăI:ă101ălei;
2.4.ăcostămediuăestimată/ăantibiogram ăserieălung :ă441ălei;
2.5. cost mediu estimat / tratament chimioprofilactic persoane infectate cu TB-DS: 15
leiă/ălun
2.6. cost mediu estimat /tratament chimioprofilactic persoane infectate cu TB-MDR/XDR:
35ăleiă/ălun
2.7.ăcostămediuăestimată/ătestăcutanatălaătuberculin ă(TCT):ă20ălei
2.8. cost mediu estimat / test IGRA (QuantiferonTB): 220 lei
2.9.ăcostămediuăestimată/ăanchet ăepidemiologic :ă100ălei
2.10. cost mediu estimat / bolnav TB tratat / an: 247 lei (terapie standard);
2.11. cost mediu estimat / bolnav TB tratat / an: 360 lei (E / STR);
2.12. cost mediu estimat / bolnav TB tratat/an: 550 lei (regim II individualizat);
2.13. cost mediu estimat / bolnav cu TB-M/↓DRăînăfazaăintensiv ătratat:ă9.000ălei;
2.14. cost mediu/pacient cu TB-M/XDR în faza de continuare tratat: 5.280 lei.
3. indicatori de rezultat:
3.1.ă procentulă cazuriloră noiă deă tuberculoz ă cuă anchet ă epidemiologic ă dină totalulă
cazurilor noi înregistrate: 90%;
3.2.ă procentulă persoaneloră cuă chimioprofilaxieă dină celeă cuă indica ieă pentruă
chimioprofilaxie: 90%;
3.3. procentul tuturor cazurile noi de TB, confirmate bacteriologic plus diagnosticate
clinic (vindecate sau tratament complet) din toate cazurile noi TB înregistrate: 87%;
3.4. procentul tuturor cazurile la retratament de TB, confirmate bacteriologic plus
diagnosticate clinic (vindecate sau tratament complet) din toate cazurile noi TB
înregistrate: 65%.
F. Natura cheltuielilor eligibile:
1. medicamente utilizate în scop profilactic: Izoniazida, Rifampicina, Pirazinamida,
Etambutol, fluoroquinolone - orice individualizare a tratamentului profilactic va fi
efectuat ănumaiăcuăacordulăcolectivuluiămedicalăjude ean,ăprecumăşiămedicamenteăutilizateăînă
scop curativ, conform prevederilor HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând
denumirileă comuneă interna ionaleă corespunz toareă medicamenteloră deă careă beneficiaz ă
asigura ii,ăcuăsauă f r ăcontribu ieăpersonal ,ăpeăbaz ădeă prescrip ieămedical ,ăînăsistemulă
deăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăprecumăşiădenumirileăcomuneăinterna ionaleăcorespunz toareă
medicamentelorăcareăseăacord ăînăcadrulăprogramelorăna ionaleădeăs n tate;
2.ămaterialeăsanitare:ăPPD,ăseringiădeăunic ăutilizareăcuăac,ăace,ăvat ,ăalcoolăsanitar,ă
m nuşi,ă m Şti,ă recipienteă pentruă colectareaă seringiloră folosite,ă vacutainere, seringi de 2,
5ăşiă10ăml,ăpahareădeăunic ăfolosin ;
3. teste ELISA de tip IGRA - QuantiferonTBă Gold,ă reactiviăşiăsolu iiă pentruălaboratorulă
deă bacteriologieă înă vedereaă efectu riiă examenuluiă microscopică şiă cultur :ă mediiă solideă şiă
lichide pentruă diagnosticăprecoceă şiămediiăcuăantibiogrameăpentruă medicamenteă deăliniaă Iă şiă
a II-a,ă metodeă fenotipiceă solideă şiă lichide,ă metodeă geneticeă pentruă decelareaă cazuriloră deă
chimiorezisten ăşiătulpiniădeăidentificareăAgMPT64);
4. materiale de laborator;
5.ă filmeă radiograficeă pentruă aparatur ă clasic ă şiă digital ,,ă solu ieă deă developareă (setă
fixatorăşiărevelator);
6.ădezinfectan i;
7.ăprest riăserviciiăpentru:
7.1.ă organizareaă activit iloră deă formareă aă personalului,ă dezvoltareaă resurseloră umane:ă
organizareaăşiădesf şurareaădeăcursuriădeăperfec ionare,ăsimpozioane,ămeseărotunde;
7.2.ă editareă şiă tip rireă deă rapoarte,ă formulareă tipizateă şiă registre,ă ghiduri
metodologiceă şiă materialeă informative,ă multiplicareaă şiă leg toriaă documenteloră şiă
diseminarea lor;
7.3.ăîntre inere,ăautorizare,ămentenan ,ămetrologizareăşiăetalonareăaăechipamentelorădeă
laboratorădeăbacteriologieăşiăradiologie;
7.4.ă între inereaă şiă exploatareaă echipamenteloră informatice,ă copiatoarelor,ă faxurilor,ă
xerox-urilorăşiămultifunc ionalelor;
7.5.ă între inereaă şiă exploatareaă mijloaceloră deă transportă specială destinateă efectu riiă
activit iloră înă cadrulă programului:transportă contac i,ă suspec i,ă bolnaviă cuă tuberculoz ,ă
materiale biologice, medicamente la cabinetele medicilor de familie sau la domiciliul
pacien ilor,ă mediciă înă cadrulă activit iloră programului,ă asigur riă auto,ă rovinet ,ă reviziiă
tehnice,ărepara ii;
8. furnituri de birou: creioane,ăpixuriăşiămine,ămarkere,ăhârtie,ădosare,ăseparatoareădeă
dosare,ă mape,ă coper iă îndosariere,ă foliiă protectoare,ă foliiă îndosariere,ă bibliorafturi,ă

plicuri, etichete, post-it-uri,ă hârtieă pentruă xeroxă şiă imprimant ,ă agrafe,ă capse,ă
perforator, capsator,ădecapsator,ăcuttere,ăsfoar ,ăscotch,ăpastaăcorectoare,ăcalculatoareădeă
birou,ă foarfeceă deă birou),ă tonere/cartuşeă pentruă imprimant ,ă fax,ă copiator,ă
multifunc ional ,ăCD-uriăşiăDVD-uri;
9.ă pieseă deă schimbă şiă accesoriiă pentruă echipamenteleă deă laborator
de
bacteriologie/radiologie,ăcalculatoare,ăfaxuri,ăimprimante,ăcopiatoare,ămultifunc ionale
10.ă obiecteă deă inventară deă mic ă valoare:ă caseteă radiograficeă deă diferiteă dimensiuni,ă
diferiteă recipienteă pentruă laborator,ă stativeă pentruă laborator,ă l mpiă UV,ă calculatoare,
copiatoare,ăfax,ăxeroxăşiămultifunc ionale;
11.ăechipamenteădeăprotec ieănecesareăpreveniriiătransmiteriiăinfec ieiăTB;
12.ă deplas riă interne:ă cheltuieliă cuă transportul,ă cazareaă şiă diurn ă pentruă personalulă
propriu, taxe drum;
13.
carburan iă pentruă autovehiculeleă dină dotareaă proprieă destinateă efectu riiă
activit ilorăînăcadrulăprogramului;
14.ă cheltuieliă deă personală şi/sauă pentruă contracteă deă prest riă serviciiă încheiateă
conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
G.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz ăprogramul:
1. Spitalul de Boli Cronice Câmpeni;
2. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud;
3.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăAlba;
4. Spitalul Municipal Blaj;
5.ăSpitalulăOr şenescăCugir;
6.ăSpitalulăMunicipalăSebeş;
7.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăArad;
8.ăSpitalulăOr şenescăLipova;
9. Spitalul de BoliăCroniceăSebiş;
10.ăSpitalulăOr şenescăIneu;
11.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăPiteşti;
12. Spital 1 de Pneumoftiziologie Câmpulung;
13. Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni;
14.ăSpitalulă"Sf.ăAndrei"ăValeaăIaşului;
15.ăSpitalulăMunicipală"CarolăI"ăCosteşti
16.ăSpitalulădeăPneumoftiziologieăBac u;
17.ăSpitalulăMunicipalăOneşti;
18.ăSpitalulăMunicipalădeăUrgen ăMoineşti;
19.ăSpitalulăOr şenescăBuhuşi;
20. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea;
21.ăSpitalulăOr şenescăAleşd;
22. Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita;
23.ăSpitalulăMunicipală"Ep.ăN.ăPopoviciu"ăBeiuş;
24. Spitalul Municipal Salonta;
25. Spitalul de Psihiatrie Nucet;
26.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăBistri a;
27.ăSpitalulăOr şenescă"Dr.ăG.ăTrifon"ăN s ud;
28.ăSpitalulădeăPneumoftiziologieăBotoşani;
29. Spitalul Municipal Dorohoi;
30.ăSpitalulădeăPneumoftiziologieăBraşov;
31.ăSpitalulădeăPneumoftiziologieăBr ila;
32.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăBuz u;
33.ăSpitalulăMunicipalăRâmnicuăS rat;
34.ăSpitalulăOr şenescăNehoiu;
35.ăSpitalulăMunicipalădeăUrgen ăCaransebeş;
36.ăSpitalulăOr şenescăOravi a;
37.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăReşi a;
38.ăSpitalulăOr şenescăMoldovaăNou ;
39.ăSpitalulădeăPneumoftiziologieăC l raşi;
40.ăSpitalulăMunicipalăOlteni a;
41.ăSpitalulăOr şenescăLehliu-Gar ;
42. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo" Cluj-Napoca;
43. Spitalul Municipal Dej;
44. Spitalul Municipal Turda;
45. Spitalul Municipal Câmpia Turzii;
46.ăSpitalulăOr şenescăGherla;

47.ăSpitalulăOr şenescăHuedin;
48.ăSpitalulădeăPneumoftiziologieăConstan a;
49.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăApostolăAndrei"ăConstan a;
50.ăSpitalulăOr şenescăCernavod ;
51.ăSpitalulăOr şenescăHârşova;
52. Spitalul Municipal Mangalia;
53. Spitalul Municipal Medgidia;
54.ăSpitalulăMilitarăConstan a;
55.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Dr.ăF. Kristof" Sf. Gheorghe;
56. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc;
57.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăTârgovişte;
58.ăSpitalulăOr şenescăPucioasa;
59.ăSpitalulăOr şenescăG ieşti;
60.ăSpitalulăOr şenescăMoreni;
61. Spitalul Clinic de BoliăInfec ioaseăşiăPneumoftiziologieă"V.ăBabeş"ăCraiova;
62. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna;
63. Spitalul Municipal Calafat;
64.ăSpitalulăMunicipalăB ileşti;
65.ăSpitalulăFilişanilorăFiliaşi;
66.ăSpitalulăOr şenescăSegarcea;
67.ăSpitalulăOr şenescă"Aşez minteleăBrâncoveneşti"ăD buleni;
68.ăSpitalulădeăPneumoftiziologieăGala i;
69. Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru;
70.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăGiurgiu;
71.ăSpitalulăOr şenescăBolintinăVale;
72. SpitalulăJude eanădeăUrgen ăTârguăJiu;
73. Spitalul de Pneumoftiziologie "T. Vladimirescu" Runcu;
74.ăSpitalulăOr şenescădeăUrgen ăTârguăC rbuneşti;
75. Spitalul Municipal Motru;
76.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăMiercurea-Ciuc;
77. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc;
78. Spitalul Municipal Gheorghieni;
79.ăSpitalulăMunicipalăTopli a;
80. Spitalul Municipal "Dr. A. Simionescu" Hunedoara;
81.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăDeva;
82.ăSpitalulădeăUrgen ăPetroşani;
83. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
84. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;
85.ăSpitalulăOr şenescăHa eg;
86.ăSpitalulăMunicipalăOr ştie;
87. Spitalul Municipal Vulcan;
88. Spitalul Municipal Brad;
89.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăSlobozia;
90. Spitalul Municipal Urziceni;
91.ăSpitalulăMunicipală"AnghelăSaligny"ăFeteşti;
92.ăSpitalulăClinicădeăPneumoftiziologieăIaşi;
93.ăSpitalulăMunicipalădeăUrgen ăPaşcani;
94. Spitalul ClinicăJude eanădeăUrgen ăIlfov;
95. Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. N. Rusdea" Baia Mare;
96.ăSpitalulăMunicipalăSighetuăMarma iei;
97.ăSpitalulăOr şenescăVişeuădeăSus;
98.ăSpitalulăOr şenescăTârguăL puş;
99.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăTurnuăSeverin;
100.ăSpitalulăOr şenescăBaiaădeăAram ;
101.ăSpitalulăMunicipalăOrşova;
102.ăSpitalulăClinicăJude eanăMureş;
103.ăSpitalulăMunicipalăSighişoara;
104.ăSpitalulăOr şenescă"Dr.ăV.ăRussu"ăLuduş;
105. Spitalul Municipal "Dr.ăE.ăNicoar "ăReghin;
106.ăSpitalulăMunicipală"Dr.ăGh.ăMarinescu"ăTârn veni;
107. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani;
108.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăPiatra-Neam ;
109.ăSpitalulăMunicipalădeăUrgen ăRoman;
110.ăSpitalulăOr şenesc Târgu-Neam ;
111. Spitalul Municipal Caracal;

112.ăSpitalulăOr şenescăBalş;
113.ăSpitalulăOr şenescăCorabia;
114.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăSlatina;
115.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăPloieşti;
116. Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna;
117.ăSpitalulădeăPneumoftiziologieăFloreşti;
118. Spitalul Municipal Câmpina;
119.ăSpitalulăOr şenescăV leniiădeăMunte;
120.ăSpitalulăOr şenescăMizil;
121. Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare;
122.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăZal u;
123.ăSpitalulăOr şenescăJibou;
124.ăSpitalulăOr şenescă"Prof.ăDr.ăI.ăPuşcaş"ăŞimleuăSilvaniei;
125. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu;
126.ăSpitalulăMunicipalăMediaş;
127. Spitalul Jude eanădeăUrgen ă"Sf.ăIoanăcelăNou"ăSuceava;
128.ăSpitalulăMunicipală"Sf.ăDoctoriăCosmaăşiăDamian"ăR d u i;
129.ăSpitalulăMunicipalăF lticeni;
130.ăSpitalulăOr şenescăGuraăHumorului;
131. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc;
132. Spitalul Municipal Vatra Dornei;
133.ăSpitalulădeăPneumoftiziologieăRoşioriădeăVede;
134.ăSpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăşiăPneumoftiziologieă"V.ăBabeş"ăTimişoara;
135. Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj;
136.ăSpitalulăOr şenescăF get;
137.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Louisă urcanu"ăTimişoara;
138.ăSpitalulăOr şenescă"Dr.ăKarlăDiel"ăJimbolia;
139.ăSpitalulăOr şenescăDeta;
140.ăSpitalulăOr şenescăSânnicolauăMare;
141.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăTulcea;
142.ăSpitalulăOr şenescăM cin;
143.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăVaslui;
144. Spitalul Municipal "Elena Beldiman" Bârlad;
145. Spitalul de Pneumoftiziologie "C-tinăAnastasatu"ăMih eşti;
146. SpitalulăJude eanădeăUrgen ăVâlcea;
147.ăSpitalulăMunicipală"CostacheăNicolescu"ăDr g şani;
148.ăSpitalulăOr şenescăHorezu;
149.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăPantelimon"ăFocşani;
150. Spitalul Municipal Adjud;
151.ăSpitalulăOr şenesc Panciu;
152.ăSpitalulăN.N.ăS vescuăVidra;
153.ăInstitutulăNa ionalădeăPneumoftiziologieă"MariusăNasta";
154.ăSpitalulăClinicăBoliăInfec ioaseăşiăTropicaleă"VictorăBabeş"ăBucureşti;
155.ăSpitalulăClinicădeăPneumoftiziologieă"Sf.ăŞtefan";
156.ăSpitalulăUniversitarădeăUrgen ăMilitarăCentrală"Dr.ăCarolăDavila"ăBucureşti;
157.ăSpitalulădeăUrgen ă"Prof.ăDr.ăDimitrieăGerota";
158.ăSpitalulădeăOrtopedie,ăTraumatologieăşiăTBCăOsteoarticularăFoişor;
159.ăCentrulădeăDiagnosticăşi TratamentăBucureştiă- Roma;
160.ă Centrulă deă Diagnostic,ă Tratamentă Ambulatoră şiă Medicin ă Preventiv ă Bucureştiă Washington;
161.ăSpitalulădeăRecuperareăBorşaă- Maramureş;
162.ăSpitalulăMilitarădeăUrgen ăCluj-Napoca;
163. Spitalul Penitenciar Târgu Ocna;
164. Spitalul Penitenciar Jilava.
I.5.ă PROGRAMULă NA IONALă DEă SUPRAVEGHEREă ŞIă CONTROLă ALă INFEC IILORă NOSOCOMIALEă ŞIă
MONITORIZAREăAăUTILIZ RIIăANTIBIOTICELORăŞIăAăANTIBIOTICO-REZISTEN EI
A. Obiectiv:
Creştereaă calit iiă serviciiloră medicaleă înă unit
risculuiădeăaădezvoltaăoăinfec ieănosocomial .

ileă sanitareă cuă paturiă prină reducereaă

B.ă Unitateă deă asisten ă tehnic ă şiă management:ă structuraă deă specialitateă dină cadrulă
InstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic

C.ăActivit i:
a)ăsupraveghereaăinfec iilorănosocomialeăînăsistemăsentinel ;
b)ăsupraveghereaărezisten eiălaăantibioticeăşiăutilizareaăprudent ăaăantibioticelor.
1.ăActivit iăimplementateălaănivelulăInstitutuluiăNa ionalădeăS n tateăPublic ă(INSP)ăCentrulăRegionalădeăS n tateăPublic (CRSP):
1.1.ă coordoneaz ă supraveghereaă infec iiloră nosocomialeă şiă rezisten aă microbian ă
prev zuteă înă reglement rileă legaleă înă vigoare,ă respectiv:ă culegerea,ă validarea,ă analiza,ă
interpretareaăşiăraportareaădatelorăepidemiologiceăc treăforurileăna ionaleăşiăeuropene;
1.2.ă asigur ă coordonareaă metodologic ă aă supravegheriiă infec iiloră nosocomialeă şiă
rezisten aămicrobian ălaănivelăna ionalăşiăregional;
1.3.ăpreg teşteăbazaămaterial ăşiăinstruieşteădirec iileădeăs n tateăpublic ăteritorialeă
şiăunit ileăsanitareăcareăvorăfiăselec ionateăpentruăaăfiăsentinele;
1.4.ă preg teşteă bazaă material ă şiă instruieşteă direc iileă deă s n tateă public ă privindă
supraveghereaăinfec ieiăcuăClostridiumădifficile laănivelăna ional
1.5.ă ini iaz ă şiă coordoneaz ă studiiă epidemiologiceă necesareă implement riiă deă noiă
metodologiiăînăsupraveghereaăinfec iilorănosocomialeăşiărezisten eiămicrobiene;
1.6.ă raporteaz ă laă DGAMSP,ă înă conformitateă cuă sistemulă informa ional, sau ori de câte
oriă esteă nevoie,ă informa iileă privindă situa iaă infec iiloră nosocomialeă raportate,ă precumă şiă
rezisten aămicrobian ăşiăconsumulădeăantibiotice;
1.7.ăpreg teşteăbazaămaterial ăşiăinstruieşteădirec iileădeăs n tateăpublic ;
1.8. asigur ă culegerea,ă evaluareaă şiă comunicareaă informa iiloră privindă supraveghereaă şiă
controlulă infec iiloră nosocomiale,ă aă rezisten eiă microbiene,ă consumuluiă deă antibioticeă înă
conformitate cu metodologiile specifice, cu respectarea prevederilor legale, privind
sistemulăinforma ionalădeăraportareăşiănotificareăspecific ;
1.9.ăorganizeaz ăinstruiriămetodologiceălaănivelăregionalăşiăna ional;
1.10.ă editeaz ă dup ă caz,ă buletineă informativeă trimestrialeă sauă anuale,ă alteă materiale,ă
ghiduri.
2.ăActivit iăimplementateălaănivelulădirec iilorădeăs n tateăpublic :
2.1.ă particip ă laă implementarea,ă derulareaă şiă evaluareaă activit iloră specificeă
Programuluiă na ională deă supraveghereă şiă controlă ală infec iiloră nosocomialeă şiă rezisten eiă
microbiene în conformitate cu metodologiile specifice;
2.2.ă centralizeaz ă dateleă deă supraveghereă aă infec iiloră nosocomialeă înă sistemă sentinel ă
deălaănivelulăunit ilorăsanitareăselectateăînăconformitateăcuămetodologiaăspecific ;
2.3.ăasigur ăinstruireaămetodologic ăînăconformitateăcuămetodologiaătransmis ;
2.4.ă acord ă asisten ă deă specialitateă unit iloră sanitareă sentinel ,ă înă vedereaă
implement riiăactivit ilorădinăprogramulăna ionalădeăsupraveghereăşiăcontrolăalăinfec iiloră
nosocomialeăşiărezisten eiămicrobiene;transmitălunarăbazeleădeădateăaleăunit ilorăsentinel ă
c treăINSPă- CentreleăRegionaleădeăS n tateăPublic ăBucureşti,ăCluj,ăIaşi,ăTimişoara;
2.5.ărecolteaz ătrimestrialăprobeăpentruăcontrolulăsalubrit ii;
2.6.ă realizeaz ă activit iă deă monitorizareă aă situa ieiă infec iiloră nosocomialeă înă
unit ileăsanitare.
3.ăActivit iăimplementateălaănivelulăunit ilorăsanitareăsentinel :
3.1.ă asigur ă realizareaă activit iloră programuluiă înă conformitateă cuă cerin eleă
metodologiei specifice;
3.2.ăparticip ălaăstudiileăpropuse;
3.3.ătransmităbazaădeădateăc treăDSP;
D. Indicatori de evaluare:
1. Indicatori fizici:
1.1.ăINSP:ănum rulădeăac iuniădeălaănivelăINSP:ă240ăac iuni/an
1.2.ă direc iiă deă s n tateă public :ă num rulă deă ac iuniă înă vedereaă implement riiă
activit iloră specificeă programului:ă 160ă /ă an,ă câteă 4ă /ă ană pentruă fiecareă direc ieă deă
s n tateăpublic ;
1.3.ăunit ileăsentinel :
1.3.1.ănum răinfec iiănozocomialeădepistateăînăsistemăsentinel :ă1.000ă/an;
1.3.2.ănum răinfec iiănosocomialeăinvestigateăcuălaboratorul:ă1.000/an;
1.3.3.ă num ră tulpiniă microbieneă izolateă deă sentinel ă cuă confirmareă şiă caracterizareă aă
rezisten eiămicrobiene:ă1.000/an
2.ăIndicatoriădeăeficien :
2.1. INSP: cost mediu estimat/activitate: 400 lei;
2.2.ădirec iiădeăs n tateăpublic :ăcostămediuăestimată/ăactivitate:ă250ălei;
2.3.ăunit iăsentinel :
2.3.1.ă costă mediuă estimată /ă ac iuneă deă depistareă infec ieă nosocomial :ă costă mediuă
estimat / investigareaăinfec iilorănosocomialeăcuălaboratorul:ă200ălei;

2.3.2.ă costă mediuă estimată /ă confirmareă deă tulpin ă şiă caracterizareaă rezisten eiă
microbiene: 100 lei;
3. Indicatori de rezultat:
3.1.ărataădeăinciden ăpentruăinfec iiănosocomialeădetectateăînăsistemăsentinel :ă3%;
3.2.ă procentă deă tulpiniă microbieneă izolateă şiă caracterizateă dină punctă deă vedereă ală
rezisten eiălaăantibioticeădinăîntreagaăunitateăsanitar :ă80%
E. Natura cheltuielilor:
1. reactivi;
2.ămediiădeăcultur ăpentruăizolareaătulpinilorăşiăefectuareaăantibiogramelor
3.ă materialeă sanitareă şiă deă laboratoră necesareă desf Şur riiă activit iloră deă izolareă aă
tulpinilorăşiăefectuareăaăantibiogramei;
4. furnituri de birou: creioane, pixuri şiămine,ămarkere,ăhârtie,ădosare,ăseparatoareădeă
dosare,ă mape,ă coper iă îndosariere,ă foliiă protectoare,ă foliiă îndosariere,ă bibliorafturi,ă
plicuri, etichete, post-it-uri,ă hârtieă pentruă xeroxă şiă imprimant ,ă agrafe,ă capse,ă
perforator, capsator, decapsator, cuttere,ăsfoar ,ăscotch,ăpastaăcorectoare,ăcalculatoareădeă
birou,ă foarfeceă deă birou),ă tonere/cartuşeă pentruă imprimant ,ă fax,ă copiator,ă
multifunc ional ,ăCD-uriăşiăDVD-uri
5.ăprest riăserviciiăpentru:
5.1.ădiagnosticul/confirmareaăinfec iilorănosocomiale;
5.2.ă confirmareaă şiă caracterizareaă rezisten eiă laă antibioticeă aă tulpiniloră izolateă înă
unit ileăsanitareăsentinel ;
5.3.ăcontrolulăexternăalăcalit ii;
5.4. transport intern pentru probe;
5.5.ădepozitarea,ăconservareaăşiăneutralizareaădeşeurilorămedicale;
5.6.ă între inere,ă mentenan ,ă redeven e,ă asigur ri,ă metrologizareă şiă etalonareă aă
echipamentelor de laborator;
5.7.ă editareă şiă tip rireă deă rapoarte,ă ghiduriă şiă buletineă informative,ă multiplicareaă şiă
leg toriaădocumentelorăşiădiseminarea lor;
5.8.ă între inereaă şiă exploatareaă echipamenteloră informatice,ă copiatoarelor,ă faxurilor,ă
xerox-urilorăşiămultifunc ionalelor;
6.ăpieseădeăschimbăşiăaccesoriiăpentruăechipamenteleădeălaborator,ăcalculatoare,ăfaxuri,ă
imprimante, copiatoare,ămultifunc ionale
7.ă obiecteă deă inventară cuă caracteră func ional:ă calculatoare,ă copiatoare,ă fax,ă xeroxă şiă
multifunc ionale;
8.ă c r i,ă publica iiă şiă materialeă documentare:ă procurareă deă c r iă şiă revisteă deă
specialitate,ăabonamenteălaăpublica iiăperiodice de specialitate;
9.ăpreg tireăprofesional ăşiăformareăpersonal;
10.ăpoşta:ătimbre,ăserviciiădeăpoşt ăşiăcurierat,ătaxeăpoştale,ăabonamentăinternet;
11.ă deplas riă interne:ă cheltuieliă cuă transportulă şiă cazareaă personaluluiă propriu,ă taxeă
drum;
12.ă cheltuieliă deă personală şi/sauă pentruă contracteă deă prest riă serviciiă încheiateă
conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rile ulterioare.
F.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz ăprogramul:
1.ăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ;
2.ădirec iileădeăs n tateăpublic ;
3.ăUnit ile/sec iileăsentinel ănominalizate:
1.1. Institutul de Boli Cardiovasculare "prof. Dr. C.C. Iliescu";
1.2.ăInstitutulădeăBoliăInfec ioaseă"prof.ădr.ăMateiăBalş"ă(laboratorulămicrobiologie);
1.3. Institutul de Gastroenterologie Fodor;
1.4.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiăGrigoreăAlexandrescu;
1.5.ă Spitalulă Clinică deă Boliă Infec ioaseă şiă Tropicaleă "Dr.ă Victoră Babeş"ă Bucureştiă
(laboratorul microbiologie);
1.6.ăSpitalulăUniversitarădeăUrgen ăBucureşti;
1.7.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"M.ăS.ăCurie";
1.8. Spitalul UniversitarădeăUrgen ăElias;
1.9.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăCluj;
1.10.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăSpiridon"ăIaşi;
1.11.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârguăMureş;
1.12.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăTimişoara.
ANEXA 3

la normele tehnice
II.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăMONITORIZAREăAăFACTORILOR
DETERMINAN IăDINăMEDIULăDEăVIA ăŞIăMUNC
A. Obiectiv:
Protejareaă s n t iiă publiceă prină prevenireaă îmboln viriloră asociateă factoriloră deă riscă
determinan iădinămediulădeăvia ăşiămunc
B.ă Unitateaă deă asisten
Na ionalădeăS n tateăPublic

ă tehnic ă şiă management:ă structuraă dină cadrulă Institutuluiă

C. Domenii specifice:
1.ă protejareaă s n t iiă şiă prevenireaă îmboln viriloră asociateă factorilor de risc din
mediulădeăvia ;
2.ăprotejareaăs n t iiăşiăprevenireaăîmboln virilorăasociateăradia iilorăionizante;
3.ă protejareaă s n t iiă şiă prevenireaă îmboln viriloră asociateă factoriloră deă riscă dină
mediulădeămunc ;
4.ă protejareaă s n t iiă publiceă prină prevenireaă îmboln viriloră asociateă factoriloră deă
riscăalimentariăşiădeănutri ie;
5.ăactivit iăcomplementare.
1.ă Protejareaă s n t iiă şiă prevenireaă îmboln viriloră asociateă factoriloră deă riscă dină
mediul de via
1.1.ăActivit i:
1.1.1.ăProtejareaăs n t iiăpubliceăînărela ieăcuăigienaăapei:
1.1.1.1.ă supraveghereaă calit iiă apeiă potabileă distribuiteă înă sistemă centralizată înă
zonele de aprovizionare mari;
1.1.1.2.ăevaluareaăcalit iiăapeiădeăîmb iere;
1.1.1.3.ă supraveghereaă cazuriloră deă methemoglobinemieă acut ă infantil ,ă generateă deă apaă
deăfântân ;
1.1.1.4. monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale
sau decât apele de izvor;
1.1.1.5. supravegherea calit iiă apeiă potabileă distribuiteă înă sistemă centralizată înă
zonele de aprovizionare mici;
1.1.1.6.ăprogramădeăcompar riăinterlaboratoareăînădomeniulăcalit iiăapeiăpotabile.
1.1.2.ăProtejareaăs n t iiăpubliceăînărela ieăcuăigienaăaerului:
1.1.2.1.ăevaluareaăimpactuluiăasupraăs n t iiăaăpoluan ilorădinăaerulăambiantăînămediulă
urbanăşiăaăaeruluiăinteriorăînăinstitu iiăpublice;
1.1.2.2.ăimpactulăschimb rilorăclimaticeăasupraăs n t iiăpopula iei.
1.1.3.ăProtejareaăs n t iiăpubliceăînărela ieăcuăexpunereaălaăcontamina iăchimici:
1.1.3.1.ăsupraveghereaăproduselorăcosmeticeăînărela ieăcuăs n tateaăuman ;
1.1.3.2.ămonitorizareaăintoxica iilorăacuteăneprofesionaleăcuăproduseăchimice;
1.1.4.ăProtejareaăs n t iiăpubliceăînărela ieăcu igiena habitatului uman:
1.1.4.1.ă evaluareaă efecteloră induseă deă expunereaă organismuluiă laă alergeni,ă prezen iă înă
mediulădeăvia ăşiămunc ;
1.1.4.2.ă aprovizionareaă cuă apa,ă sanita iaă şiă helmintiazeleă transmiseă prină solă laă copiiă
institu ionaliza i;
1.1.4.3.ă monitorizareaă sistemuluiă deă gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină activitateaă
medical .
1.2. Indicatori de evaluare:
1.2.1.ăindicatoriăfizici:ănum rădeăinterven iiăspecifice:ă1.190;
1.2.2.ă indicatoriă deă eficien :ă costă mediuă estimate/interven ie/ană pentruă ac iuniă
specificeădeăevaluareăaăfactorilorădeăriscădinămediuăpentruăstareaădeăs n tate:ă500;
1.2.3. indicatori de rezultat: 13 rapoarte specifice domeniului/an;
1.3. Unit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.3.1.ăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ;
1.3.2.ădirec iileădeăs n tateăpublic .
2.ăProtejareaăs n t iiăşiăprevenireaăîmboln virilorăasociateăradia iilorăionizante
2.1.ăActivit i:
2.1.1. Radioprotec iaăînăexpunereaămedical ălaăradia iiăionizante:

2.1.1.1.ă monitorizareaă radioprotec ieiă pacientuluiă înă expunereaă medical ă laă radia iiă
ionizante*1);
2.1.1.2.ăsupraveghereaăexpuneriiăpersonaluluiămedicalălaăradia iiăionizante;
2.1.1.3.ăauditulăclinicăalăactivit iiămedicaleăcuăradia iiăionizante*2);
2.1.1.4.ăinformareaăşiăeducareaăpentruăs n tateăînădomeniulăradia iilorăionizante*3);
2.1.1.5.ă supraveghereaă niveluriloră deă referin ă înă diagnostică înă expunerileă medicaleă laă
radia ii ionizante*4).
2.1.2.ă Protejareaă st riiă deă s n tateă aă popula ieiă împotrivaă expuneriiă laă surseă naturaleă
deăradia ii:
2.1.2.1.ă supraveghereaă con inutuluiă radioactivă naturală ală alimenteloră şiă ală apeiă
potabileăconformăRecomand riiă2000/ă473/EUROATOM;
2.1.2.2.ămonitorizareaăradioactivit iiăapeiăpotabileăconformăLegiiănr.ă458/2002ăprivindă
calitateaăapeiăpotabile,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
2.1.2.3.ăsupraveghereaăcon inutuluiăradioactivăalăapelorăminerale;
2.1.2.4. monitorizarea expunerii naturale la radon.
2.1.2.5.ă informareaă şiă educareaă pentruă s n tateă înă domeniulă radia iiloră ionizanteă
naturale;
2.1.3.ăSupraveghereaăst riiădeăs n tateăînărela ieăcuăradioactivitateaăantropic :
2.1.3.1.ăsupraveghereaăst riiădeăs n tateăaăpopula ieiădinăjurulăobiectivelorănucleare
──────────
Not :ă *1),ă*2),ă*3),ă*4)ă activit ileă prev zuteă seărealizeaz ăpeăbazaădateloră raportateă
deăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăradiologiceădinăsistemulădeăs n tateăpublic .
──────────
2.2. Indicatori de evaluare:
2.2.1.ăindicatoriăfizici:ănum rădeăinterven iiăspecifice:ă500;
2.2.2.ă indicatoriă deă eficien :ă costă mediuă estimat/interven ie/ană pentruă ac iuniă
specificeădeăevaluareăaăefectelorăradia iilorăionizanteăpentruăstareaădeăs n tate:ă800ălei;
2.2.3. indicatori de rezultat:
2.2.3.1.ăelaborareaăunuiănum rădeă11ărapoarteărapoarteăspecificeădomeniului/an;
2.2.3.2.ă elaborareaă unuiă raportă privindă rezultateleă campanieiă deă IECă privindă radonulă şiă
protec iaăradiologic ăaăgravidelor.
2.3.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
2.3.1.ăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ;
2.3.2.ădirec iileădeăs n tateăpublic .
3.ă Domeniulă privindă protejareaă s n t iiă şiă prevenireaă îmboln viriloră asociateă
factorilor deăriscădinămediulădeămunc
3.1.ăActivit i:
3.1.1.ă Protejareaă s n t iiă şiă prevenireaă îmboln viriloră asociateă factoriloră deă riscă
ocupa ionali:ăchimici,ăfizico-chimiciăşiăbiologici:
3.1.1.1.ă supraveghereaă efecteloră asupraă s n t iiă asociateă expunerii profesionale la
agen iiăcancerigeni;
3.1.1.2.ă bolileă musculoscheletaleă înă expunereaă laă efortă fizică ridicată şiă manipulareaă deă
greut i;
3.1.1.3.ă identificareaă şiă evaluareaă factoriloră deă riscă ocupa ionaliă înă unit iă
spitaliceştiă şiă apreciereaă impactuluiă acestoraă asupraă st riiă deă s n tateă aă angaja iloră înă
scopulăpropuneriiădeăm suriăpreventiveăadecvate;
3.1.1.4.ă elaborareaă unuiă ghidă deă termeniă şiă no iuniă deă toxicologieă industrial ă
utilizabileăînăevaluareaăriscurilorădeăexpunereăprofesional ;
3.1.1.5.ăevaluareaăexpunerilorăprofesionaleălaăsolven iăcuăefectăneuropatică(nhexan);
3.1.1.6.ă cuantificareaă niveluluiă deă stressă ocupa ională şiă influen aă acestuiaă asupraă
comportamentului socio-profesional;
3.1.2.ă Protejareaă s n t iiă şiă prevenireaă îmboln viriloră înă expunereaă laă radia iiă
ionizante:
3.1.2.1.ăexpunereaăprofesional ălaăradia iiăionizante;
3.1.3.ăValorificareaărezultatelorărapoartelorăprivindăcazurileănoiădeăboal ăprofesional ă
laănivelăna ional:
3.1.3.1. monitorizarea inciden eiă boliloră profesionaleă şiă aă absenteismuluiă medicală prină
boal ăprofesional .
3.2. Indicatori de evaluare:
3.2.1.ăindicatoriăfizici:ănum rădeăinterven iiăspecifice:ă500

3.2.2.ă indicatoriă deă eficien :ă costă mediuă estimat/interven ie/ană pentruă evaluareaă
efecteloră factoriloră deă riscă dină mediuă asupraă st riiă deă s n tateă aă expuşiloră profesional:ă
500 lei
3.2.3. indicatori de rezultat: 8 rapoarte specifice domeniului/an.
3.3.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
3.3.1.ăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ;
3.3.2.ădirec iileădeăs n tateăpublic .
4.ăDomeniulăprivindăprotejareaăs n t iiăpubliceăprinăprevenireaăîmboln virilorăasociateă
factorilor de riscăalimentariăşiădeănutri ie
4.1.ăActivit i:
4.1.1.ăEvaluareaăst riiădeănutri ieăşiăaătipuluiădeăalimenta ieăalăpopula iei:
4.1.1.1.ăsupraveghereaăst riiădeănutri ieăşiăaăalimenta ieiăpopula iei;
4.1.1.2. evaluarea statusului de iod în rândulă popula ieiă prină determinareaă TSHuluiă
neonatalăşiăaăioduriilorălaăcopilulăşcolar;
4.1.1.3. monitorizarea consumului de aditivi alimentari.
4.1.2.ă Monitorizareaă calit iiă şiă valoriiă nutritiveă aă alimenteloră (suplimenteă
alimentare,
alimentelor
tratateă cuă radia iiă ionizante,ă alimenteloră cuă adaosă deă
vitamine,mineraleă şiă alteă substan e,ă apeă mineraleă naturaleă îmbuteliate,ă con inutulă deă
zaharuriă şiă gr simiă saturate,ă alimenteă cuă destina ieă nutri ional ă special ,ă concentra iaă deă
iodădinăsareaăiodat ăpentru consumul uman):
4.1.2.1.ămonitorizareaăcalit iiăsuplimentelorăalimentare;
4.1.2.2.ămonitorizareaăalimentelorătratateăcuăradia ii;
4.1.2.3.ămonitorizareaăalimentelorăcuăadaosădeăvitamine,ămineraleăşiăalteăsubstan e;
4.1.2.4. monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN);
4.1.2.5.ămonitorizareaăniveluluiădeăiodădinăsareaăiodat ăpentruăconsumulăuman;
4.1.2.6. evaluarea valorii nutritive a alimentelor;
4.1.2.7.ă evaluareaă risculuiă chimică şiă bacteriologică ală alimentelor cuă destina ieă
nutri ional ăspecial ;
4.1.2.8.ărolulăalimentuluiăînăizbucnirileădeătoxiinfec iiăalimentareădinăRomânia;
4.1.3.ă evaluareaă factoriloră deă riscă dină materialeă şiă obiecteă careă vină înă contactă cuă
alimentele:
4.1.3.1.ă verificareaă respect riiă limiteloră deă migrareă pentruă materialeleă şiă obiecteleă
care vin în contact cu alimentele.
4.2. Indicatori de evaluare:
4.2.1.ăindicatoriăfizici:ănum rădeăinterven iiăspecifice:ă1.000;
4.2.2. indicatori de eficien :ă costă mediuă estimate/interven ie/ană pentruă evaluareaă
efectelorăfactorilorădeăriscăalimentariăpentruăstareaădeăs n tate:ă500ălei
4.2.3. indicatori de rezultat: 12 rapoarte anuale.
4.3.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
4.3.1. InstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ;
4.3.2.ădirec iileădeăs n tateăpublic .
5.ăActivit iăcomplementare
5.1.ăActivit i:
5.1.1. identificarea de noi factori de risc din domeniul mediului ambiant, al
radia iiloră ionizante,ă alimenta ieiă şiă nutri iei,ă s n t iiă ocupa ionaleă şiă propunereaă deă
m suriăpreventiveăprinăstudiiăşiăcercet ri;
5.1.2.ă educa ieă continu ,ă instruireaă şiă formareaă profesional ă înă domeniulă s n t iiă înă
rela ieă cuă mediul;ă ală radia iiloră ionizante;ă alimenta ieiă şiă nutri ieiă şiă s n t iiă
ocupa ionale;
5.1.3.ăvalorificareaăşiădiseminareaărezultatelor;
5.1.4.ă activit iă deă informare,ă educare,ă comunicareă privindă s n tateaă înă rela ieă cuă
domeniileăspecifice;ăinstruireaăşiăformareaăpersonaluluiădirec iilorădeăs n tateăpublic ,ădeă
c treăspecialiştiiăINSP,ăpentruăaplicareaăunitar ăaămetodologiilorăna ionale;
5.1.5.
elaborarea
de
proiecte
de
acte
normative
în
domeniile
specifice
de
responsabilitateăşiăarmonizareaăacestoraăcuălegisla iaăeuropean ădinădomeniu;
5.1.6. activit iă suportă înă vedereaă realiz riiă componenteiă deă evaluareă deă riscă pentruă
s n tateăînărela ieăcuăproduseleădeăprotec ieăaăplantelor;
5.1.7.ă activit iă suportă înă vedereaă realiz riiă componenteiă deă evaluareă deă riscă pentruă
s n tateăînărela ieăcuăprodusele biocide;
5.1.8.ăactivit iădeăaudităinternăînădomeniulăsiguran eiăalimentului.

5.2. Indicatori de evaluare:
5.2.1.ă indicatoriă fizici:ă num ră deă ac iuniă specificeă corespunz toareă activit iloră
complementareăaleăprogramuluiăna ional:ă32;
5.2.2.ă indicatoriă deă eficien :ă costă mediuă estimat/ac iune/ană corespunz toareă
activit ilorăcomplementareăprogramului:ă2.500ălei;
5.2.3. indicatori de rezultat:
5.2.3.1.ăcelăpu ină1ăinstruire/an;
5.2.3.2.ă activit iă deă audită înă domeniulă siguran eiă alimentuluiă /ană - celă pu ină 10ă
activit i/an;
5.2.3.3.ăorganizareaăuneiăconferin eăna ionale/an;
5.2.3.4.ăelaborareaăunuiăraportăna ionalăpentruăs n tateăşiămediu/an.
5.3.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
5.3.1.ăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic .
D. Natura cheltuielilor eligibile:
1. materiale sanitare;
2. reactivi, etaloane;
3.ădezinfectan i;
4. materiale de laborator;
5. echipamente de protec ie;
6.ăfurnituriădeăbirou:ăcreioane,ăpixuriăşiămine,ămarkere,ăhârtie,ădosare,ăseparatoareădeă
dosare,ă mape,ă coper iă îndosariere,ă foliiă protectoare,ă foliiă îndosariere,ă bibliorafturi,ă
plicuri, etichete, post-it-uri,ă hârtieă pentruă xeroxă şiă imprimant ,ă agrafe, capse,
perforator,ăcapsator,ădecapsator,ăcuttere,ăsfoar ,ăscotch,ăpast ăcorectoare,ăcalculatoareădeă
birou,ă foarfeceă deă birou),ă tonere/cartuşeă pentruă imprimant ,ă fax,ă copiator,ă
multifunc ional ,ăCD-uriăşiăDVD-uri;
7.ăprest riăserviciiăpentru:
7.1.ăeditareăşiătip rireădeăsinteze,ărapoarte,ăghiduriăşiăbuletineăinformative,ăpostere,ă
multiplicareaăşiăleg toriaădocumentelor,ădiseminareămateriale;
7.2.ăorganizareaăinstruiriiămetodologiceăşiăcursuriădeăscurt ădurat ;
7.3. testarea de laborator necesar ă pentruă determinareaă TSH-uluiă neonatală şiă aă
ioduriilorălaăcopilulăşcolar;
7.4. transport intern pentru probe;
7.5. intercomparare laboratoare;
7.6.ă între inere,ă mentenan ,ă redeven e,ă asigur ri,ă metrologizareă şiă etalonareă aă
echipamentelor de laborator;
7.7. acreditarea laboratoarelor;
7.8.ă între inereaă şiă exploatareaă echipamenteloră informatice,ă copiatoarelor,ă fax-urilor,
xerox-urilorăşiămultifunc ionalelor;
7.9.ădepozitarea,ăconservareaăşiăneutralizareaădeşeurilorămedicale;
8.ăachizi ionareăprobe;
9.ă c r i,ă publica iiă şiă materialeă documentare:ă procurareă deă c r iă şiă revisteă deă
specialitate,ăabonamenteălaăpublica iiăperiodiceădeăspecialitate;
10.ă pieseă deă schimbă şiă accesoriiă pentruă echipamenteleă deă laborator,ă calculatoare,ă
faxuri,ăimprimante,ăcopiatoare,ămultifunc ionale;
11.ă obiecteă deă inventară cuă caracteră func ional:ă calculatoare,ă copiatoare,ă fax,ă xeroxă şiă
multifunc ionale;
12. poşta:ătimbre,ăserviciiădeăpoşt ăşiăcurierat,ătaxeăpoştale,ăabonamentăinternet;
13.ă deplas riă interne:ă cheltuieliă cuă transportul,ă cazareaă şiă diurnaă personaluluiă
propriu, taxe drum;
14.ăcarburan iăpentruăautovehiculeleădinădotare;
15. cheltuieli deă personală şi/sauă pentruă contracteă deă prest riă serviciiă încheiateă
conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
ANEXA 4
la normele tehnice
III.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăSECURITATEăTRANSFUZIONAL
A. Obiectiv:
Asigurareaă cuă sângeă şiă componenteă sanguine,ă înă condi iiă deă maxim ă siguran
eficien

ă şiă costă -

B.ăAsisten aătehnic ăşiămanagement:
Agen iaăNa ional ăpentruăProgrameădeăS n tateădinăMinisterulăS n t

ii

C.ăActivit i:
1.ă colectareaă deă sângeă şiă derivateă sanguineă laă nivelulă centreloră deă recoltareă sauă prină
unit iămobile;
2.ă controlulă imunohematologic,ă biologică şiă bacteriologic
al
sângelui,
conform
prevederilor legislative în vigoare;
3.ăasigurareaătichetelorădeămas ăpentruădonatori;
4.ă asigurareaă derul riiă activit iloră deă colect ă mobil ,ă înă colaborareă cuă unit ileă
sanitare,ă autorit ileă administra ieiă publiceă locale,ă organiza iiă neguvernamentale,ă
societ iăprofesionale.
D. Indicatori de evaluare:
1.ăIndicatoriăfizici:ănum rădon ri/unit iărecoltateăşiătestateăpeăan:ă430.000ădon ri.
2.ă Indicatoriă deă eficien :ă costă mediuă estimat/unitateă deă sângeă recoltat ă şiă testat :ă
285 lei.
3.ăIndicatoriădeărezultat:ămen inereaănum ruluiădeădonatoriălaănivelulăanuluiăprecedent.
E. Natura cheltuielilor eligibile:
1. pungi de recoltare a sângelui;
2. reactivi;
3.ămaterialeăsanitareăşiădeălaboratorănecesareăactuluiădeădonare;
4.ăticheteămas ăpentruădonatori;
5.ăcarburan i.
F.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.ăInstitutulăNa ionalădeăHematologieăTransfuzional ă"Prof.ăDr.ăC.T.ăNicolau"ăBucureşti;
2.ăcentreleăregionaleădeătransfuzieăsanguin ;
3.ăcentreleădeătransfuzieăsanguin ăjude ene.
ANEXA 5
la normele tehnice
IV.ăPROGRAMELEăNA IONALEăDEăBOLIăNETRANSMISIBILE
IV.1.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăDEPISTAREăPRECOCEăACTIV ăA
CANCERULUI PRIN SCREENING ORGANIZAT
A. Obiective:
Reducereaă poveriiă canceruluiă înă popula ieă prină depistareaă înă fazeă incipienteă deă boal ă
prinăinterven iiădeăscreeningăorganizat.
B.ăStructur :
1.ă Subprogramulă deă depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă
test riiăBabeş-Papanicolaouălaăpopula iaăfeminin ăeligibil ăînăregimădeăscreening;
2.ăSubprogramulădeădepistareăprecoceăactiv ăaăcanceruluiăcolorectal*1);
3.ăSubprogramulădeădepistareăprecoceăactiv ăaăcanceruluiădeăsân*1).
──────────
Not :ă *1)ă Subprogrameleă prev zuteă laă puncteleă 2ă şiă 3ă voră fiă implementateă caă proiecteă
pilot în conformitateă cuă Planulă multianuală privindă activit ileă deă prevenire/depistareă
precoceă aă cancerului,ă parteă integrant ă aă Planuluiă na ională integrată deă controlă ală
cancerului.
──────────
VI.1.1.ăSUBPROGRAMULăDEăDEPISTAREăPRECOCEăACTIV ăA
CANCERULUIăDEăCOLăUTERINăPRINăEFECTUAREAăTEST RII
BABEŞ-PAPANICOLAOUăLAăPOPULA IAăFEMININ ăELIGIBIL ăÎN
REGIM DE SCREENING
A. Obiective:
1.ă reducereaă poveriiă canceruluiă deă colă uterină înă popula iaă feminin ă prin depistarea în
faz ăincipienteădeăboal ăprinăscreeningăorganizat;

2.ă îndrumareaă pacienteiă cuă leziuniă precursoareă sauă incipienteă c treă serviciiă medicaleă
specializateădeădiagnosticăşiătratament;
3.ă creştereaă graduluiă deă informareă aă popula ieiă pentru utilizarea serviciilor de
screeningă caă metod ă deă depistareă precoceă aă canceruluiă deă colă uterină laă persoaneă
asimptomatice.
B.ăUnit iădeăasisten ătehnic ăşiămanagement*1):
1.ă laă nivelă na ional:ă structuraă dină cadrulă Institutuluiă Na ională deă S n tateă Public ,ă
denumit ăînăcontinuareăUATMă- INSP;
2. la nivel regional: denumite în continuare UATM - R, structurile din cadrul
urm toarelorăunit iăsanitare:
2.1.ă Institutuluiă Oncologică "prof.ă dr.ă I.ă Chiricu ":ă asigur ă asisten aă tehnic ă şiă
managementul pentru regiunea Nord-Vestă careă grupeaz ă jude eleă Bihor,ă Bistri a-N s ud,ă Cluj,ă
S laj,ăSatuăMareăşiăMaramureş;
2.2.ă Institutuluiă Regională deă Oncologieă Iaşi:ă asigur ă asisten aă tehnic ă şiă managementulă
pentru regiunea Nord-Estă careă grupeaz ă jude ele Bac u,ă Botoşani,ă Iaşi,ă Neam ,ă Suceavaă şiă
Vaslui;
2.3.ă Institutuluiă Oncologică "prof.ă dr.ă Al.ă Trestioreanu":ă asigur ă asisten aă tehnic ă şiă
managementulă pentruă regiuneaă Bucureşti-Ilfovă careă grupeaz ă municipiulă Bucureştiă şiă jude ulă
Ilfov;
2.4. în cadrulă Spitaluluiă Clinică Jude eană deă Urgen ă Târguă Mureş:ă asigur ă asisten aă
tehnic ăşiămanagementulăpentruăregiuneaăCentruăcareăgrupeaz ăjude eleăAlba,ăBraşov,ăCovasna,ă
Harghita,ăMureşăşiăSibiu.
2.5.ă Spitaluluiă Clinică Jude eană deă Urgen ă Timişoara:ă asigur ă asisten aă tehnic ă şiă
managementulă pentruă regiuneaă Vestă careă grupeaz ă jude eleă Arad,ă Caraş-Severin,ă Hunedoaraă şiă
Timiş;
2.6.ă Spitaluluiă Clinică Jude eană deă Urgen ă Craiova:ă asigur ă asisten aă tehnic ă şiă
managementul pentru regiunea Sud-Vestă careă grupeaz ă jude eleă Dolj,ă Gorj,ă Mehedin i,ă Oltă şiă
Vâlcea;
2.7.ă Spitaluluiă Clinică deă Urgen ă "Sf.ă Pantelimon"ă Bucureşti:ă asigur ă asisten ă tehnic ă
şiă managementulă pentruă regiuneaă Sud-Est care grupeaz ă jude eleă Br ila,ă Buz u,ă Constan a,ă
Gala i,ăVranceaăşiăTulcea;
2.8.ă Institutuluiă pentruă Ocrotireaă Mameiă şiă Copiluluiă "prof.ă Dr.ă A.ă Rusescu":ă asigur ă
asisten ă tehnic ă şiă managementulă pentruă regiuneaă Sud(1)ă careă grupeaz ă jude eleă Argeş,ă
C l raşi,ăDâmbovi a,ăGiurgiu,ăIalomi a,ăPrahovaăşiăTeleorman
2.9.ă Spitaluluiă Universitară deă Urgen ă Bucureşti:ă asigur ă asisten ă tehnic ă şiă
managementulă pentruă regiuneaă Sud(2):ă grupeaz ă jude eleă Argeş,ă C l raşi,ă Dâmbovi a,ă Giurgiu,ă
Ialomi a,ăPrahovaăşiăTeleorman;
Pân ălaăînfiin areaăcomitetuluiăna ionalămultidisciplinarăşiămultisectorialăcuăatribu iiă
înă elaborareaă Planuluiă na ională integrată deă controlă ală cancerului,ă coordonareaă metodologic ă
na ional ă aă subprogramuluiă esteă asigurat ă deă Comisiaă na ional ă pentruă prevenirea cancerului
deă colă uterin*2),ă denumit ă înă continuareă Comisie,ă înfiin at ă prină ordină ală ministruluiă
s n t ii.
──────────
Not :
*1)ă atribu iileă specificeă unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă managementă suntă prev zuteă
în anexa nr. IV.1 la prezentaăanex ăcareăfaceăparteăintegrant ădinăaceasta;
*2)ăatribu iileăComisieiăna ionaleăpentruăprevenireaăcanceruluiădeăcolăuterin,ăprecumăşiă
modalitateaă deă înfiin areă şiă func ionareă aă acesteiaă suntă prev zuteă înă anexaă nr.ă IV.2ă laă
prezentaăanex ăcareăfaceăparteăintegrant ădinăaceasta.
──────────
C.ăActivit i
1.ăactivit iămanagerialeăşiăadministrative:
1.1.ăevaluareaăbienal ăaăperforman elorăUnit ilorăregionaleădeămanagementăînfiin ateăînă
anulă2012ăşiăcorectareaădeficien elorăconstatate;
1.2.ă evaluareaă bienal ă aă performan eloră Unit iloră sanitareă careă auă organizată re eleă deă
screening;
1.3.ă informareaă şiă comunicareaă privindă condi iileă deă desf şurareă aă subprogramuluiă deă
screening;
1.4.ă elaborareaă raportuluiă preliminară privindă desf şurarea subprogramului de screening
peăbazaăraport rilorăprimite;
1.5.ă constituireaă bazeiă deă dateă popula ionaleă cuprinzândă popula iaă feminin ă deă vârst ă
eligibil ;

1.6.ă constituireaă bazeiă deă dateă cuprinzândă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă implica iă în
program;
1.7.ă identificareaă şiă selectareaă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă înă vedereaă derul riiă
subprogramului.
2.ăactivit iăspecifice:
2.1.ă informareaă şiă consiliereaă femeiloră privindă m surileă deă prevenireă aă canceruluiă deă
colăuterinăşiămobilizareaăpopula ieiăeligibileăpentruătestareaăBabeş-Papanicolaou;
2.2.ărecoltarea,ăetalareaăşiăfixareaămaterialuluiăcelularăcervical;
2.3.ă colorareaă Babeş-Papanicolaou,ă citireaă rezultatuluiă înă sistemă Bethesdaă 2001ă şiă
interpretarea rezultatului testuluiăBabeş-Papanicolaou;
2.4.ă stabilireaă conduiteiă corespunz toareă rezultatuluiă testuluiă Babeş-Papanicolaou
finalizat ăprinăscrisoareămedical ;
2.5.ă îndrumareaă femeiloră depistateă cuă leziuniă precursoareă sauă incipienteă c treă
serviciileă deă specialitateă pentruă continuareaă investiga iiloră şiă stabilireaă conduiteiă
terapeutice;
2.6.ăeduca iaămedical ăcontinu ăaăpersonaluluiăimplicatăînăscreeningul pentru depistarea
precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă înă conformitateă cuă ghidurileă europeneă deă asigurareă aă
calit iiăînăscreeningulăpentruăcancerulădeăcolăuterin;
2.7. verificarea îndeplinirii standardelor de calitate conform normelor europene;
2.8.ă asigurareaă circuituluiă informa iiloră înă cadrulă subprogramuluiă privindă colectarea,ă
centralizareaăşiăraportareaădatelorăînăcondi iileăprezentelorănorme;
2.9.ă colectarea,ă înregistrareaă şiă prelucrareaă dateloră privindă persoaneleă testateă BabeşPapanicolaou.
D. Beneficiarii subprogramului:
1.ă femeileă înă vârst ă deă 25-64 ani care au calitatea de asigurat în conformitate cu
prevederile art. 211 alin (1) din Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă
cu modific rileăşiă complet rileăulterioare,ăprecumăşiăfemeileăcareăauădomiciliulăînăRomâniaă
şiă careă nuă realizeaz ă venituriă dină munc ,ă pensieă sauă alteă surseă şiă careă îndeplinescă
urm toareleăcondi ii:
1.1. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;
1.2. sunt asimptomatice;
1.3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.
2. nu sunt eligibile femeile care:
2.1.ăprezint ăabsen aăcongenital ăaăcoluluiăuterin;
2.2.ăprezint ăhisterectomieătotal ăpentruăafec iuni benigne;
2.3. au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;
2.4. au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.
Înă sensulă prezenteloră norme,ă cazulă testată Babeş-Papanicolaouă reprezint ă cazulă eligibilă
care a beneficiat de acordareaăserviciilorămedicaleăspecificeăprev zuteălaătitlulăC,ăpunctulă
2. subpunctele 2.1.-2.3., justificate prin formularul FS1 completat în integralitate.
E.ăListaăunit ilorădeăspecialitateăcareăimplementeaz ăsubprogramul
1. Furnizorii de servicii medicaleă înă cadrulă subprogramuluiă suntă reprezenta iă deă
unit ileă sanitareă cuă paturiă careă auă înă structuraă proprieă cabineteă deă specialitateă înă
obstetric -ginecologieă şiă laboratoră deă analizeă medicaleă înă domeniulă citologieiă şiă careă facă
dovadaăorganiz riiăuneiăre eleădeăscreeningăpentruădepistareaăprecoceăactiv ăaăcanceruluiădeă
colăuterin,ăconstituit ădinăurm toareleăstructuriăsanitare:
1.1.ă centreă deă informareă şiă consiliereă aă femeiloră privindă m surileă deă prevenireă aă
canceruluiă deă colă uterină şiă deă mobilizareă a popula ieiă eligibileă pentruă testareaă BabeşPapanicolaou;
1.2. centre de recoltare a materialului celular cervical;
1.3. laboratoare de analize medicale în domeniul citologiei cervicale;
1.4.ă centreă deă diagnostică şiă tratamentă ală leziuniloră precursoare sau incipiente
depistate în cadrul subprogramului.
2.ă Proceduraă deă constituireă aă re elei,ă proceduraă deă selectareă aă unit iloră sanitareă cuă
paturiăcareăorganizeaz ăoăre eaădeăscreening,ăprecumăşiăatribu iileăfurnizorilorădeăserviciiă
medicale prev zu iălaăpunctulă1ăsuntăprev zuteăînăanexaănr.ăIV.3ălaăprezentaăanex ăcareăfaceă
parteăintegrant ădinăaceasta.
3.ă Implementareaă activit iloră subprogramuluiă seă realizeaz ă dină sumeleă alocateă dină
bugetulăMinisteruluiăS n t iiăastfel:
3.1.ă institu iiloră publiceă şiă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă dină subordineă careă auă
organizatăoăre eaădeăscreeningăpentruădepistareaăprecoceăactiv ăaăcanceruluiădeăcolăuterin;
3.2.ă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă dină re eauaă autorit iloră administra ieiă publiceă
localeăşiăaă ministereloră şiăinstitu iilorăcuăre eaă sanitar ă proprie,ăprecumăşiă furnizoriloră

deăserviciiămedicaleăpriva i,ăpentruădepistareaăprecoceăactiv ăaăcanceruluiădeăcolăuterinăînă
bazaă contracteloră încheiateă cuă direc iileă deă s n tate public *1)ă sau,ă dup ă caz,ă cuă
institu iileăpubliceădinăsubordineaăMinisteruluiăS n t ii.
──────────
Not :ă*1)ăatribu iileăspecificeădirec iilorădeăs n tateăpublic ăînăcadrulăSubprogramuluiă
deă depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă test riiă BabeşPapanicolaouă laă popula iaă feminin ă eligibil ă înă regimă deă screeningă suntă prev zuteă înă anexaă
nr.ăIV.4ălaăprezentaăanex ăcareăfaceăparteăintegrant ădinăaceasta
──────────
F. Indicatori de evaluare:
1. indicatori fizici:
1.1.ă indicatoriă raporta iă deă centreleă deă informareă şiă consiliereă aă femeiloră privindă
m surileă deă prevenireă aă canceruluiă deă colă uterină şiă deă mobilizareă aă popula ieiă eligibileă
pentruătestareaăBabeş-Papanicolaouăc treăunitateaăsanitar ădinăre eauaăc reiaăfacăparte:
1.1.1.ănum rădeăformulareăeliberate;
1.1.2.ănum rădeăfemeiăinformateăşiăconsiliateăcareăauăprimităformularăFS1ăşiăpentruăcareă
s-au primit rezultatele din care:
1.1.2.1.ănum rădeăfemeiăcuătestăBabeş-Papanicolaouănegativ,ăreprogramateădup ă5ăani;
1.1.2.2.ănum rădeăfemeiăcuătestăBabeş-Papanicolaou pozitiv;
1.1.2.3.ă num ră deă femeiă cuă testă Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de
eliberareaăunuiăbiletădeătrimitereăpentruăcontinuareaăinvestiga iilor;
1.2.ă indicatoriă raporta iă deă centreleă deă recoltareă c treă unitateaă sanitar ă dină re eauaă
c reiaă facă parte:ă num ră deă femeiă laă careă s-a realizat recoltarea materialului celular
cervical;
1.3.ă indicatoriă raporta iă deă laboratorulă deă analizeă medicaleă şi/sauă laboratorulă deă
anatomopatologieăc treăunitateaăsanitar ădinăre eauaăc reiaăfaceăparte:
1.3.1.ănum rătotalădeăfrotiuriăcervicaleăprelucrate;
1.3.2.ănum rădeăfrotiuriănesatisf c toareăcareăimpunăretestarea;
1.4.ăindicatoriăraporta iădeăunitateaăsanitar ăc treăUATMă- R,ăşiăde UATM - Răc treăUATMă
- INSP:
1.4.1.ănum rădeăformulareăeliberate;
1.4.2.ănum rădeăfemeiăinformateăşiăconsiliateăcareăauăprimităformularăFS1ăşiăpentruăcareă
s-au primit rezultatele din care:
1.4.2.1.ănum rădeăfemeiăcuătestăBabeş-Papanicolaou negativ,ăreprogramateădup ă5ăani;
1.4.2.2.ănum rădeăfemeiăcuătestăBabeş-Papanicolaou pozitiv;
1.4.2.3.ă num ră deă femeiă cuă testă Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de
eliberareaăunuiăbiletădeătrimitereăpentruăcontinuareaăinvestiga iilor;
1.4.3.ănum rădeăfemeiălaăcareăs-a realizat recoltarea materialului celular cervical;
1.4.4.ănum rătotalădeăfrotiuriăcervicaleăprelucrate;
1.4.5.ănum rădeăfrotiuriăcervicaleăprelucrate,ăpeătipuriădeăleziuni;
1.4.6.ănum rădeăfrotiuriănesatisf c toareăcareăimpunăretestarea;
1.5.ăindicatoriăraporta iădeăunitateaăsanitar ăcareăaăorganizatăre eauaăc treădirec iileă
deă s n tateă public ă sauă dup ă cază laă UATMă - INSPă şiă deă direc iileă deă s n tateă public ă c treă
UATM - INSP:ă num ră deă cazuriă testateă Babeş-Papanicolaou cu formular FS1 completat în
integralitate;
2.ăindicatoriădeăeficien :
2.1.ăcostămediuăestimat/cazătestatăBabeş-Papanicolaou: 73 lei*1);
2.2. cost mediu estimat/management caz la nivelul Unit iiă regionaleă deă management:ă 10ă
lei;
2.3.ă costă mediuă estimat/managementă cază laă nivelulă unit iloră sanitareă careă auă organizată
oăre eaădeăscreeningăpentruădepistareaăprecoceăactiv ăaăcancerulădeăcolăuterin:ă10ălei;
2.4. cost mediu estimat/managementă laă nivelulă Unit iiă na ionaleă deă management:ă 160.000ă
lei/an;
3. indicatori de rezultat:
3.1.ărataădeăacoperireăaăpopula ieiăfeminineăeligibileăîntr-oăperioad ădeă5ăani:ă50%;
3.2.ăcalitateaărecolt rii:ăminimumă80%ăfrotiuriăsatisf c toare/total frotiuri.
──────────
Not :ă *1)ă contravaloareaă costuluiă pentruă cazulă testată Babeş-Papanicolaou în cadrul
subprogramuluiă seă finan eaz ă laă ună tarifă deă 73ă lei/cază testată Babeş-Papanicolaou numai în
condi iileă efectu riiă tuturoră activit iloră prev zuteă laă titlul C punctul 2, subpunctele
2.1. - 2.3.ă demonstrateă prină formularulă FS1ă validateă şiă raportateă prină borderoulă
centralizator.
──────────

G. Natura cheltuielilor eligibile:
1.ă serviciiă pentruă testareaă Babeş-Papanicolaou a cazurilor eligibile cu formular FS1
completatăînăintegralitateăşiăraportatălaăunătarifădeă73ălei/cazăvalidatăşiăraportat*1)ădină
care:
1.1.ă informareaă şiă consiliereaă femeiloră privindă m surileă deă prevenireă aă canceruluiă deă
colă uterină şiă mobilizareaă popula ieiă eligibileă pentruă testareaă Babeş-Papanicolaou: 15
lei/caz;
1.2.ărecoltare,ăetalareăşiăfixareămaterialăcelularăcervical:ă18ălei/caz;
1.3.ă colorareaă Babeş-Papanicolaou,ă citireaă rezultatuluiă înă sistemă Bethesdaă 2001ă şiă
interpretareaărezultatuluiătestuluiăBabeş-Papanicolaou: 40 lei/caz;
2.ă serviciiă pentruă activit ileă deă managementă regional:ă 10ă lei/cază validată şiă raportată
deăc treăUATM-R, pe baza documentelor justificative aferente:
2.1.ăcheltuielilorădeămanagementăpentruăunit ileă sanitareă careăauăorganizatăoă re ea de
screeningăpentruădepistareaăprecoceăactiv ăaăcanceruluiădeăcolăuterin;
2.2.ă cheltuieliloră pentruă organizareaă instruiriiă metodologiceă şiă cursuriloră deă formareă
profesional ădeăscurt ădurat ăaăpersonaluluiăimplicatăînăasisten ătehnic ăşiămanagementăsau
înă implementareaă activit iloră subprogramului:ă transportă intern,ă cazare,ă închiriereaă s lii,ă
furnituriădeăbirouăşiămaterialeădeăcursăpentruăparticipan iiălaămanifestare;
2.3.ă cheltuieliloră pentruă timbre,ă serviciiă deă poşt ă şiă curierat,ă abonamentă telefon, fax
şiăinternet;
2.4.ă furnituriloră deă birou:ă creioane,ă pixuriă şiă mine,ă markere,ă hârtie,ă dosare,ă
separatoareă deă dosare,ă mape,ă coper iă îndosariere,ă foliiă protectoare,ă foliiă îndosariere,ă
bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xeroxă şiă imprimant ,ă agrafe,ă
capse,ă perforator,ă capsator,ă decapsator,ă cuttere,ă sfoar ,ă scotch,ă past ă corectoare,ă
calculatoareă deă birou,ă foarfeceă deă birou),ă tonere/cartuşeă pentruă imprimant ,ă fax,ă copiator,ă
multifunc ional ,ăCD-uriăşiăDVD-uri;
2.5.ă cheltuieliloră pentruă editareaă şiă tip rireaă deă rapoarte,ă ghiduri,ă protocoale,ă
standarde, proceduri sau metodologii, formulare tipizate, inclusiv formularul FS1, de
raportareă aă dateloră înă cadrulă subprogramuluiă necesareă pentruă regiuneaă teritorial ă arondat ,ă
suporturiă deă cursă şiă materialeă informativeă pentruă personalulă medicală şiă popula iaă feminin ă
eligibil ,ăprecumăşiămultiplicarea,ăleg toriaăşiădiseminareaălor;
2.6.ăcheltuielilorădeădeplasareăintern ăpentruăviziteleădeămonitorizare/evaluare,ăpentru
desf şurareaă altoră activit iă pentruă managementulă programeloră sauă pentruă participareaă laă
întrunirileăComisiei:ătransport,ăcazareăşiădiurn ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare;
2.7.ă cheltuieliă pentruă activitateaă deă constituireă şiă între inereă aă bazei de date a
programului
2.8. cheltuieli pentru organizarea campaniilor de IEC la nivel regional;
2.9.ă cheltuieliă deă personală şi/sauă încheiereaă contracteloră deă prest riă serviciiă conformă
prevederilor art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
s n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
3.ă serviciiă pentruă activit ileă deă managementă laă nivelulă unit iloră sanitareă careă auă
organizată oă re eaă deă screening:ă 10ă lei/cază validată şiă raportată deă c treă UATM-R, pe baza
documentelor justificative aferente:
3.1.ă cheltuieliloră pentruă organizareaă instruiriiă metodologiceă şiă cursuriloră deă formareă
profesional ădeăscurt ădurat ăaăpersonaluluiăimplicatăînăasisten ătehnic ăşiămanagementăsauă
în implementareaă activit iloră subprogramului:ă transportă intern,ă cazare,ă închiriereaă s lii,ă
furnituriădeăbirouăşiămaterialeădeăcursăpentruăparticipan iiălaămanifestare;
3.2.ă cheltuieliloră pentruă timbre,ă serviciiă deă poşt ă şiă curierat,ă abonamentă telefon,ă fax
şiăinternet;
3.3.ă furnituriloră deă birou:ă creioane,ă pixuriă şiă mine,ă markere,ă hârtie,ă dosare,ă
separatoareă deă dosare,ă mape,ă coper iă îndosariere,ă foliiă protectoare,ă foliiă îndosariere,ă
bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri,ă hârtieă pentruă xeroxă şi imprimant ,ă agrafe,ă
capse,ă perforator,ă capsator,ă decapsator,ă cuttere,ă sfoar ,ă scotch,ă past ă corectoare,ă
calculatoareă deă birou,ă foarfeceă deă birou),ă tonere/cartuşeă pentruă imprimant ,ă fax,ă copiator,ă
multifunc ional ,ăCD-uriăşiăDVD-uri;
3.4. cheltuielilor deă deplasareă intern ă pentruă viziteleă deă monitorizare/evaluareă sauă
pentruă desf şurareaă altoră activit iă pentruă managementulă programelor:ă transport,ă cazareă şiă
diurn ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare;
3.5.ă cheltuieliloră aferenteă activit iiă deă constituireă şiă între inereă aă bazeiă deă dateă
informatice a subprogramului;
3.6.ă cheltuieliloră deă personală şi/sauă încheiereaă contracteloră deă prest riă serviciiă
conform prevederilor art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
4.ă cheltuielileă aferenteă func ion riiă UATMă - INSP pe baza documentelor justificative
aferente:

4.1.ă cheltuieliloră pentruă organizareaă instruiriiă metodologiceă şiă cursurilor de formare
profesional ădeăscurt ădurat ăaăpersonaluluiăimplicatăînăasisten ătehnic ăşiămanagementăsauă
înă implementareaă activit iloră subprogramului:ă transportă intern,ă cazare,ă închiriereaă s lii,ă
furnituriădeăbirouăşiămaterialeădeăcursăpentruăparticipan iiălaămanifestare;
4.2.ă cheltuieliloră pentruă timbre,ă serviciiă deă poşt ă şiă curierat,ă abonamentă telefon,ă faxă
şiăinternet;
4.3.ă furnituriloră deă birou:ă creioane,ă pixuriă şiă mine,ă markere,ă hârtie,ă dosare,ă
separatoareă deă dosare,ă mape,ă coper iă îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere,
bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri,ă hârtieă pentruă xeroxă şiă imprimant ,ă agrafe,ă
capse,ă perforator,ă capsator,ă decapsator,ă cuttere,ă sfoar ,ă scotch,ă past ă corectoare,ă
calculatoare de birou, foarfece de birou),ă tonere/cartuşeă pentruă imprimant ,ă fax,ă copiator,ă
multifunc ional ,ăCD-uriăşiăDVD-uri;
4.4.ă cheltuieliă pentruă între inereaă şiă exploatareaă echipamenteloră informatice,ă
copiatoarelor, fax-urilor, xerox-urilorăşiămultifunc ionalelor;
4.5. piese de schimbă şiă accesoriiă pentruă echipamenteleă deă laborator,ă calculatoare,ă
faxuri,ăimprimante,ăcopiatoare,ămultifunc ionale
4.6.ăobiecteădeăinventarăcuăcaracterăfunc ional:ăcalculatoare,ăcopiatoare,ăfax,ăxeroxăşiă
multifunc ionale;
4.7. cheltuielilor de deplasareă intern ă pentruă viziteleă deă monitorizare/evaluareă pentruă
desf şurareaă altoră activit iă pentruă managementulă programeloră sauă pentruă participareaă laă
evenimenteă careă auă caă obiectă activit ileă subprogramului:ă transport,ă cazareă şiă diurn ă
potrivit prevederilor legale în vigoare;
4.8.ă cheltuieliă pentruă activitateaă deă constituireă şiă între inereă aă bazeiă deă dateă aă
programului;
4.9.ăcheltuieliăpentruăorganizareaăcampaniilorădeăIECălaănivelăregionalăşiăna ional;
4.10.ă cheltuieliloră pentruă editareaă şiă tip rireaă deă materialeă informativeă pentruă
personalulă medicală şiă popula iaă feminin ă eligibil ,ă precumă şiă multiplicarea,ă leg toriaă şiă
diseminarea lor;
4.11.ăcheltuieliădeăpersonalăşi/sauăîncheiereaăcontractelorădeăprest riăserviciiăconformă
prevederilor art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
s n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
──────────
Not :ă *1)ă pentruă motivareaă implic riiă personaluluiă medicală înă activit ileă
subprogramului,ă unit ileă sanitareă careă auă organizată oă re eaă deă screening,ă precumă şiă celeă
careăparticip ă prinădiverseă structuriă laăacesteaă auăobliga iaă caădină fondurileăob inuteăperă
cază testată Babeş-Papanicolaouă s ă asigureă plataă personaluluiă medicală implicată înă
implementareaăactivit ilorăsubprogramului,ăînăsitua iaăînăcareăacestaădesf şoar ăactivit iă
înă afaraă programuluiă normală deă lucru,ă precumă şiă s ă achizi ionezeă materialeă sanitare,ă
reactivi,ădezinfectan iăşiăoriceăalteăproduseănecesareădesf şur riiăactivit ilor de testare
Babeş-Papanicolaou.
Pentruă personalulă medicală încadrată înă institu iaă careă particip ă laă activit ileă
subprogramului,ă activit ileă înă cadrulă acestuiaă seă desf şoar ,ă deă regul ,ă înă afaraă
programuluiănormalădeălucru.ăPrinăexcep ieădeălaăaceast ăregul ,ăpentruătoateăsitua iileă în
careătimpulălucratăpentruărealizareaătest riiăBabeş-Papanicolaou se suprapune cu cel aferent
func ieiădeăbaz ,ădateăfiindăcondi iileăşiăcauzeleădeădesf şurareă(programădeălucruăidentică
cuă ală unit iloră deă specialitateă ceă implementeaz ă programeă na ionale deă s n tateă public ),ă
oreleă astfelă desf şurateă ceă corespundă programuluiă deă lucruă aferentă normeiă deă baz ă voră fiă
recuperateă înă cursulă aceleiaşiă zileă sau,ă înă perioadaă urm toare,ă potrivită planific riloră
stabilite.
──────────
H.ăAlteădispozi ii
1. modelulăformularuluiăFS1ăesteăprev zutăînăanexaănr.ă IV.5ălaăprezentaăanex ăcareăfaceă
parteăintegrant ădinăaceasta;
2.ămediciiă deăfamilie/mediciiărecoltoriăimplica iă înăcompletareaăsec iuniloră1ă şiă2ă dină
formularulă FS1ă r spundă deă exactitateaă şiă realitateaă datelor completate, aplicând în acest
sensăpeăformularăsemn turaăşiăparafa,ăprecumăşiăştampilaăunit iiăsanitare.
IV.ă2.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăS N TATEăMINTAL ăŞI
PROFILA↓IEăÎNăPATOLOGIAăPSIHIATRIC
A. Obiective:
1. prevenireaădepresieiăşiăaăsuicidului;
2.ăpromovareaăs n t iiămintaleălaălocurileădeămunc ;

3.ă asigurareaă accesuluiă laă programeă deă s n tateă mintal ă specificeă pentruă copiiă şiă
adolescen i;
4.ă creştereaă capacit iiă sistemuluiă deă aă abordaă problematicaă consumului de alcool prin
elaborareaăşiăimplementareaădeăinterven iiăspecifice.
B.ăUnitateaăna ional ădeăasisten ătehnic ăşiămanagement:
CentrulăNa ionalădeăS n tateăMintal ăşiăLupt ăAntidrog
C.ăActivit i:
1.ăprevenireaădepresieiăşiăaăsuicidului;
2.ăpromovareaăs n t iiămintaleălaălocurileădeămunc ;
3.ă asigurareaă accesuluiă laă programeă deă s n tateă mintal ă specificeă pentruă copiiă şiă
adolescen i;
4.ădepistareaăprecoceăaătulbur rilorămintaleădeterminateădeăabuzulădeăalcool.
1. Activit iă implementateă înă scopulă preveniriiă depresieiă şiă aă suicidului:ă realizareaă
instruiriiămedicilorădeăfamilieăînăvedereaădepist riiăprecoceăaădepresieiăînăjude eleăAlba,ă
Constan a,ă Hunedoara,ă Ialomi a,ă Maramureş,ă Mureş,ă Neam ,ă Prahova,ă Sibiu,ă Teleorman, Vâlcea,
Vaslui.
2.ăPromovareaăs n t iiămintaleălaălocurileădeămunc :
2.1.ă dezvoltareaă activit iloră deă terapieă ocupa ional ă înă vedereaă favoriz riiă m suriloră
deă recrutare,ă men inereă sauă reabilitareă şiă reinser iaă profesional ă aă persoaneloră cuă
tulbur riădeăs n tateămintal ;
2.2.ăprogramă deăpreg tireă aă personaluluiădină centreleădeăs n tateămintal ăînăpsihiatriaă
comunitar .
3.ă Asigurareaă accesuluiă laă programeă deă s n tateă mintal ă specificeă pentruă copiiă şiă
adolescen i:
3.1.ă organizareaă şiă desf şurareaă unuiă programă deă instruireă destinată p rin iloră înă
vederea dezvolt riiăabilit ilorăsocialeăşiăemo ionaleăaleăcopiilor;
3.2.ă organizareaă şiă desf şurareaă unuiă programă deă instruireă aă consilieriloră şcolariă dină
sistemulă educa ională înă vedereaă depist riiă precoceă şiă interven ieiă înă cazulă tulbur riloră deă
dezvoltare pentru copiiăşiăadolescen i;
3.2.1.ă elaborareaă unuiă manuală deă instruireă destinată consilieriloră şcolariă dină sistemulă
educa ională înă vedereaă depist riiă precoceă şiă interven ieiă înă cazulă tulbur riloră deă
dezvoltareăpentruăcopiiăşiăadolescen i;
3.2.2. implementareaă programuluiă deă instruireă destinată consilieriloră şcolariă dină
sistemuluiă educa ională înă vedereaă depist riiă precoceă şiă interven ieiă înă cazulă tulbur riloră
deădezvoltareăpentruăcopiiăşiăadolescen i.
3.3.ă organizareaă şiă desf şurareaă unuiă programă - pilot pentruă prevenireaă apari ieiă
tulbur rilorădeăalimenta ieăşiăaăaltorătulbur riăasociateălaăcopiiăşiăadolescent.
4.ă Depistareaă precoceă aă tulbur riloră mintaleă determinateă deă abuzulă deă alcoolă prină
organizareaă şiă desf şurareaă unuiă programă - pilotă înă jude eleă Bihor,ă Constan a,ă Dolj,ă
Suceava, Vaslui, Vâlcea.
D. Indicatori de evaluare:
1. indicatori fizici:
1.1.ă activitateaă 1:ă num ră mediciă deă familieă instrui iă pentruă depistareaă depresiei:ă 600ă
medici de familie;
1.2. activitatea 2:
1.2.1. num ră bolnaviă incluşiă înă programeă intraspitaliceştiă deă reabilitare:ă 10.000ă
bolnavi;
1.2.2.ănum răpersoaneăinstruiteăînăpsihiatriaăcomunitar :ă300ăpersoane.
1.3. activitatea 3:
1.3.1.ă num ră persoaneă instruiteă înă cadrulă programuluiă deă dezvoltareă aă abilit iloră
socialeăşiăemo ionaleăaleăcopiilor:ă1.000ăpersoane;
1.3.2.ă num ră consilieriă şcolariă instrui iă înă cadrulă programuluiă deă instruireă aă
consilierilorăşcolariădinăsistemulăeduca ionalăînăvedereaădepist riiăprecoceăşiăinterven ieiă
în cazul tulbur rilorădeădezvoltareăpentruăcopiiăşiăadolescen i:ă600ăconsilieri;
1.3.3.ănum răcopiiăşiăadolescen iăincluşiăînăprogramul-pilotăpentruăprevenireaăapari ieiă
tulbur rilorădeăalimenta ieăşiăaăaltorătulbur riăasociateălaăcopiiăşiăadolescent:ă1000ăcopiiă
şiăadolescen i;

1.4.ă activitateaă 4:ă num ră mediciă deă familieă instrui iă înă cadrulă programuluiă pilotă deă
depistareă precoceă aă tulbur riloră mintaleă determinateă deă abuzulă deă alcool:ă 500ă mediciă deă
familie;
2.ăindicatoriădeăeficien :
2.1. activitatea 1: cost mediu estimat/implementare programului de instruire a medicilor
deăfamilieăînăvedereaădepist riiăprecoceăaădepresiei:ă125.000ălei;
2.2. activitatea 2:
2.2.1. cost mediu estimat/bolnav inclus în programele de reabilitare: 120 lei;
2.2.2.ăcostăestimatăpentruăelaborareaăprogramuluiădeăinstruireăînăpsihiatriaăcomunitar :ă
60.000 lei;
2.2.3. cost estimat pentru implementarea programului de instruire în psihiatria
comunitar :ă80.000ălei.
2.3. activitatea 3:
2.3.1.ăcostăestimatăpentruăimplementareaăprogramuluiădeăinstruireădestinatăp rin ilorăînă
vedereaădezvolt riiăabilit ilorăsocialeăşiăemo ionaleăaleăcopiilor:ă200.000ălei;
2.3.2. cost estimat pentru elaborarea programului de instruire destinat consilierilor
şcolariă dină sistemulă educa ională înă vedereaă depist riiă precoceă şiă interven ieiă înă cazulă
tulbur rilorădeădezvoltareăpentruăcopiiăşiăadolescen i:ă60.000ălei;
2.3.3. cost estimat pentru implementarea programului de instruire destinat consilierilor
şcolariă dină sistemulă educa ională înă vedereaă depist riiă precoceă şiă interven ieiă înă cazulă
tulbur rilorădeădezvoltareăpentruăcopiiăşiăadolescen i:ă240.000ălei;
2.3.4.ă costă estimată pentruă elaborareaă şiă implementareaă programului-pilot pentru
prevenireaă apari ieiă tulbur riloră deă alimenta ieă şiă aă altoră tulbur riă asociateă laă copiiă şiă
adolescen i:ă110.000ălei;
2.4. activitatea 4:
2.4.1. cost estimat pentru elaborarea programului pilot de depistare precoce a
tulbur rilorămintaleădeterminateădeăabuzulădeăalcool: 20.000 lei;
2.4.2. cost estimat pentru implementarea programului-pilot de depistare precoce a
tulbur rilorămintaleădeterminateădeăabuzulădeăalcool:ă30.000ălei.
E.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz ăprogramul:
1. activitatea 1: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;
2. activitatea 2.1.:
2.1. Spitalul Clinic Municipal "Gavril Curteanu" Oradea;
2.2.ăSpitalulădeăPsihiatrieă"Sf.ăPantelimon"ăBr ila;
2.3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;
2.4. Spitalul de PsihiatrieăCroniciă"SchituăGreci",ăjude ulăOlt;
2.5. Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gh. Preda", Sibiu;
2.6.ăSpitalulădeăPsihiatrieăCroniciăSiret,ăjude ulăSuceava;
2.7.ăSpitalulăClinicădeăPsihiatrieă"Prof.ădr.ăAlexandruăObregia",ăBucureşti;
2.8. SpitalulădeăPsihiatrieă"Dr.ăConstantinăGorgos"ăBucureşti;
2.9.ăSpitalulădeăPsihiatrieăşiăpentruăM suriădeăSiguran ă"Ştei";
2.10.ăSpitalulădeăPsihiatrieăşiăpentruăM suriădeăSiguran ă"Sapoca";
2.11. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;
2.12. Spitalul de Psihiatrie Zam;
2.13.ăSpitalulădeăPsihiatrieăşiăpentruăM suriădeăSiguran ăP dureniăGrajduri;
2.14. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola";
2.15.ăSpitalulădeăPsihiatrieăG taia;
2.16. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbr veni.
3. activitatea 2.2.: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;
4. activitatea 3.1:
4.1. Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda", Sibiu;
4.2. Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu, Oradea;
5. activitatea 3.2:
5.1.ăSpitalulădeăPsihiatrieă"Sf.ăPantelimon",ăBr ila;
5.2. Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda";
6. activitatea 3.3: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;
7. activitatea 4: Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea.
F. Natura cheltuielilor eligibile:
1.ăechipamenteăpentruăterapieăocupa ional :
1.1.ăechipamenteăşiămaterialeăpentruăactivit iădeăcroitorieăşiătricotaj;
1.2.ăechipamenteăpentruădotareaăunuiăspa iuăpentruăactivit iăgospod reşti;
1.3. echipamenteăşiămaterialeăpentruăactivit iădeăgr din rit;
1.4.ăechipamenteăpentruădotareaăspa iilorădestinateăactivit ilorăsportive;

1.5.ăechipamenteădeătehnic ădeăcalculăpentruădotareaăspa iilorădestinateăbolnavilor;
1.6. teste, jocuri interactive,ă c r iă destinateă activit iloră desf şurateă pentruă
activit iădestinateăcopiilorăşiăadolescen ilor;
2.ă furnituriă deă birou:ă papet rie,ă consumabile:ă cartuşe,ă toneră xerox,ă toneră imprimante,ă
hârtie, dosare;
3.ăcheltuieliăprivindătip rireaăşiădiseminareaămaterialelorăinformative;
4.ăcheltuieliăprivindăorganizareaăinstruirilorăsauăcursurilorădeăscurt ădurat ;
5.ă cheltuieliă deă personală şi/sauă pentruă încheiereaă contracteloră deă prest riă serviciiă
conform prevederilor art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
IV.3.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăTRANSPLANTăDEăORGANE,
ESUTURIăŞIăCELULEăDEăORIGINEăUMAN
A. Obiective:
1.ă creştereaă num ruluiă deă donatoriă vii,ă donatoriă afla iă înă moarteă cerebral ,ă precumă şiă
deădonatoriăf r ăactivitateăcardiac ;
2.ăcoordonareaăactivit ilorădeătransplant;
3.ăasigurareaătest riiăimunologiceăşiăvirusologiceăaăpoten ialilorădonatori,ăprecumăşiăaă
receptorilor;
4.ă asigurareaă supleeriiă fiziologiceă aă organeloră aflateă înă insuficien ă cronic ă
ireversibil ăşi/sauăînlocuireaă esuturilorănefunc ionaleăprinătransplantădeăorgane,ă esuturi
şi/sauăcelule;
5.ăevaluareaăperiodic ăaăpacien ilorătransplanta iăşiăaădonatorilorăviiăpostdonare;
6.ă creareaă şiă gestionareaă uneiă bazeă deă dateă informaticeă peă teritoriulă Românieiă privindă
persoaneleăfiziceăcareăşi-au dat acceptul pentru a dona celule stem hematopoietice;
7.ătratamentulăinfertilit iiăcuplului.
B.ăStructur :
1.ăSubprogramulădeătransplantădeăorgane,ă esuturiăşiăceluleădeăorigineăuman ;
2.ăSubprogramulădeătransplantădeăceluleăstemăhematopoieticeăperifericeăşiăcentrale;
3.ăSubprogramulădeăfertilizareăinăvitroăşiăembriotransfer.
IV.3.1.ăSUBPROGRAMULăDEăTRANSPLANTăDEăORGANE,ă ESUTURI
SAUăCELULEăDEăORIGINEăUMAN
A.ăUnitateaădeăasisten ătehnic ăşiămanagement:
Agen iaăNa ional ăde Transplant
B.ăActivit i:
1.ă realizareaă test riloră imunologiceă şiă virusologiceă aă poten ialiloră donatori,ă inclusivă
aă donatoriloră afla iă înă moarteă cerebral ă men inu iă înă condi iiă fiziologice,ă precumă şiă aă
receptorilor (inclusiv cross-match);
2.ămen inereaăînăcondi iiăfiziologiceăaădonatorilorăafla iăînămoarteăcerebral ,ăinclusivă
realizareaătest rilorăacestora;
3. realizarea procedurilor de transplant;
4.ăcoordonareaăactivit iiădeătransplant;
5.ăevaluareaăperiodic ăaăpacien ilorătransplanta iăşiăaădonatorilorăvii;
6.ăevaluareaăperiodic ăaădonatorilorăviiăpostdonare.
C.ăActivit iăspecifice
1.ăActivit iăpentruărealizareaătransplantuluiădeăceluleăstemăhematopoietice:
Transplantul de celule stem hematopoietice, numită înă continuareă TCSH,ă esteă autologă dac ă
seăfolosescăCSHăprelevateădeălaăpacientăsauăallogeneicădac ăseăfolosescăCSHăprelevateădeălaă
ună donatoră înrudită sauă neînrudit.ă Conformă standardeloră Grupuluiă Europeană pentruă Sângeă şiă
TransplantădeăM duv ,ăindica iaădeă TCSHăautologă sauă allogneic,ă esteădeterminat ă deătipulă deă
afec iuneă şiă stadiulă acesteia.ă Înă func ieă deă evolu iaă post-transplant allogenic, pentru
acelaşiă recipientă seă potă indicaă alteă proceduriă asociateă cuă transplantulă deă CSHă (infuzieă deă
produse celulare adi ionale).
Etapele transplantului de celule stem hematopoetice:
1.ă testareaă imunologic ă aă receptorului/donatoruluiă înrudit:ă grupaă sanguin ,ă Rh-ului,
testareaăHLAălaărezolu ieăjoas ăsauăintermediar ă(HLA-A, HLA-B, HLAC, HLA-DRB1ăşiăHLA-DQB1),
anticorpi anti-HLAă(dup ăcaz);
2.ă testareaă markeriloră infec ioşiă pentruă bolileă infec ioaseă cuă transmitereă prină sângeă aă
receptorului/donatorului înrudit: anticorpi anti-HIV 1/2, Ag HBs, anticorpi anti-HBc,

anticorpi anti-HCV, TPHA, anticorpi anti-CMV (IgG), anticorpi anti-EBV IgG, anticorpi antiToxoplasmaăIgG;ăînăcazulăserologiceăpozitiveăpentruăHVbăşiăHVCăseăindic ăPCRăHVB,ăPCRăHVC;
3.ă testareaă deă verificareă aă compatibilit iiă donator/receptor:ă grupaă sanguin ă şiă Rhului; testare cross-mach;
4. testareaă HLAă laă rezolu ieă înalt ă (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1ă şiă HLADPB1)ădinăprob ădeăsângeănou ;
5.ăevaluareaămedical ăfinal ăaădonatorilorădeăCSHă(donatorădeăCSHăînrudit);
6.ăprelevareaăşiăprocesareaăcelulelorăstemăhematopoietice/produse celulareăadi ionaleădeă
la donatori de CSH înrudit/pacient;
7.ă stocareaă celuleloră stemă hematopoietice/produseă celulareă adi ionaleă deă laă donatoriă deă
CSH înrudit/pacient;
8.ă transportulă probeloră deă sângeă şiă aă grefeloră deă CSHă deă laă centrulă deă prelevare la
centrulădeătransplantă(dac ăprelevareaădeăCSHăseăfaceăînăalt ăunitateăsanitar ).
9. procedura de transplant propriu-zis ăcareăcuprinde:
9.1.ăcondi ionareaăpacientuluiăînăfunc ieădeătipulădeăafec iune;
9.2. infuzia de CSH/ produse celulare adi ionale;
9.3. terapie imunosupresoare;
9.4.ăterapiaăcomplica iilor;
9.5.ăterapieădeăsus inere.
10. monitorizarea postdonare a donatorului neînrudit de CSH;
11. monitorizarea posttransplant a pacientului care a beneficiat de un autotransplant
sau allotransplant de CSH de la donator înrudit;
2.ăActivit iăspecificeăcoordon riiăactivit iiădeătransplant
2.1.ăcoordonareaăprelev riiăorganelorăşi/sauă esuturilorăşi/sauăcelulelorădeălaădonator;
2.2.ă deplasareaă intern ă pentruă organizareaă ac iuniloră deă coordonare,ă aă echipeloră
operatorii,ă precumă şiă aă organelor,ă esuturiloră şiă celuleloră prelevateă înă vedereaă efectu riiă
procedurilor de transplant;
2.3. organizareaă ac iuniloră deă instruireă aă coordonatoriloră locali,ă precumă şiă aă
consf tuirilorăperiodice;
2.4.ăsprijinălogisticăpentruăcreareaăre eleiăna ionaleădeăcoordonare;
2.5.ăcampaniiădeăpromovareăaădon rii;
2.6. servicii funerare pentru donatorii cadavru, inclusiv transportul acestora la locul
de înmormântare.
D. Beneficiarii programului:
1.ă pentruă donatoriiă deă organe,ă esuturiă şiă celuleă deă origineă uman :ă donatoriă (viiă şiă
deceda i)ădeăorgane,ă esuturiăşiăcelule.
2. pentru efectuarea procedurilor de transplant: persoane care au domiciliul în România
şiăauăcalitateaădeăasiguratăînăconformitateăcuăprevederileă art. 211 alin. (1) din Legea nr.
95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă
sauă nuă realizeaz ă venituriă dină munc ,ă pensieă sauă alteă surseă şiă îndeplinescă unulă dintreă
urm toareleăcriterii:
2.1.ă auă indica ieă pentruă ună transplantă deă organă (cord,ă ficat,ă rinichi,ă pl mâni,ă
pancreas);
2.2.ăauăindica ieădeătransplantădeăceluleăstemăhematopoietice;
2.3.ăprezint ădeterior riăosoaseăşiăinstabilit iăligamentare;
2.4.ămariiăarşi;
2.5. au leziuni de cornee;
3.ăpentruăefectuareaăconsulta iilor posttransplant:
3.1.ăbolnaviiătransplanta iăcareănecesit ăevaluareăperiodic ;
3.2.ădonatoriiăviiăcareănecesit ăevaluareăperiodic ăpostdonare.
Transplantulă deă organe,ă esuturiă sauă celuleă seă realizeaz ă înă limitaă fonduriloră aprobateă
cuăaceast ă situa ie.ăÎnăsitua iaăînăcareănum rulăbolnavilorăcareăauăindica ieădeătransplantă
deă organe,ă esuturiă sauă celuleă esteă maiă mareă decâtă num rulă deă transplanturiă deă organe,ă
esuturiăsauăceluleăposibilădeăefectuat,ăunit ileăsanitareăîntocmescălisteădeăaşteptare.
E. Indicatori de evaluare:
1. indicatori fizici:
1.1.ănum rădonatoriăviiătesta iăimunologicăşiăvirusologic:ă1.468;
1.2.ănum răreceptoriătesta iăimunologicăşiăvirusologic:ă4.000;
1.3.ănum rătest riăcompatibilitateăcross-match: 3.000;
1.4.ă num ră diagnostic riă mor iă cerebraleă şiă men inereă înă condi iiă fiziologiceă aă
donatorilor - cadavru (inclusiv testare): 420;
1.5ănum răac iuniădeăcoordonare:ă3.100;

1.6ănum răestimatădeătransplanturiăceăurmeaz ăaăfiăefectuate,ăpeătipuri:
1.6.1. transplant hepatic: 150;
1.6.2. transplant renal: 312;
1.6.3. transplant de cord: 25;
1.6.4. transplant celule pancreatice: 12;
1.6.5. transplant de CSH:
1.6.5.1.ănum rădeăproceduriădeăautotransplant:ă150;
1.6.5.2.ănum rădeăproceduri de allotransplant: 85;
1.6.6. transplant cord-pulmon: 1;
1.6.7.ătransplantăosăşiătendon:ă730;
1.6.8. transplant piele: 83;
1.6.9. transplant de cornee: 40.
1.7.ănum răconsulta iiăevaluareăperiodic ăaăpacien ilorătransplanta i:
5.1.7.1. transplant renal: 8.250;
5.1.7.2. transplant hepatic: 1.700;
5.1.7.3. transplant cord: 276.
5.1.7.5. autotransplant sau allotransplant de CSH: 800.
1.8.ănum răconsulta iiăpostdonareăaădonatoruluiădeăCSH:ă60;
2. indicatori deăeficien :
2.1. cost mediu estimat/testare donatori: 1.800 lei;
2.2. cost mediu estimat/testare receptori: 1.800 lei;
2.3. cost mediu estimat/testare compatibilitate cross-match: 855 lei;
2.4.ă costă mediuă estimat/men inereă înă condi iiă fiziologiceă aă donatoriloră înă moarteă
cerebral ăşiătestareaăacestora:ă13.140ălei;
2.5.ăcostămediuăestimat/ac iuneăcoordonare:ă1.000ălei;
2.6. cost mediu estimat/transplant hepatic: 232.239 lei;
2.7. cost mediu estimat/transplant renal: 66.278 lei;
2.8. cost mediu estimat/estimat transplant cord: 107.000 lei;
2.9. cost mediu estimat/estimat transplant cord-pulmon: 117.572 lei;
2.10. cost mediu estimat/transplant celule pancreatice: 83.980 lei;
2.11. cost mediu estimat/transplant celule stem hematopoietice - autolog: 88.499 lei,
din care:
2.11.1.ăcostămediuăestimat/activit iăprelevareăaăCSH/ziăaferez :ă1.869ălei.
2.11.2.ăcostămediuăestimat/mobilizare,ăprelevareăşiăprocesareăCSH: 30.000 lei.
2.11.3ăcostămediuăestimat/gref ăCSHăcrioprezervat ăşiăstocat :ă100ălei/lun ;
2.12. cost mediu estimat/transplant celule stem hematopoietice - allogenic: 162.602 lei,
din care:
2.12.1ă costă mediuă estimat/prelevareă şiă procesareă CSHă sauă produseă celulareă adi ionaleă
(DLI) de la donator înrudit: 5.300 lei.
2.12.2ăcostămediuă estimat/gref ă CSHăsauă produseă celulareăadi ionaleă(DLI)ădeălaădonatoră
înrudităcrioprezervateăşiăstocate:ă100ălei;
2.13. cost mediu estimat/transplant os-tendon: 4.200 lei;
2.14. cost mediu estimat/transplant piele: 4.200 lei;
2.15. cost mediu estimat/transplant de cornee: 1.920 lei;
2.16.ăcostămediuăestimat/evaluareăperiodic ăaăpacien ilorătransplanta i:
2.16.1. transplant renal: 400 lei/pacient transplantat;
2.16.2. transplant hepatic: 1.288 lei/pacient consultat;
2.16.3. transplant cord: 1.747 lei/pacient consultat;
2.16.4. transplant de CSH: 4.000 lei/ pacient transplantat;
2.16.5.ăpostdonareăaădonatorilorădeăCSHăînrudi i:ă1.400ălei/consulta ie.
3.ăindicatoriădeărezultat:ăprocentădeăpacien iărecupera iăpeătipădeătransplant:ă90%;
F. Natura cheltuielilor eligibile:
1. materiale sanitare, reactivi, materiale de laborator necesare testarea receptorilor
şiă aă poten ialiloră donatori,ă precumă şiă pentruă evaluareaă postransplantă aă bolnaviloră şiă
donatorilor;
2. medicamente, materiale sanitare, reactivi necesare pentru efectuarea procedurilor de
transplantădeăorgane,ă esuturiăsauăcelule;
3.ă materialeă pentruă cur enie:ă s pun,ă detergen i,ă dezinfectan i,ă prosoapeă hârtie,ă
mopuri;
4.ă cheltuieliă deă deplasareă intern ,ă cazareă şiă diurn ă pentruă ac iuniă deă coordonare,ă
precum şiăpentruăparticipareaălaăinstruirilorăperiodiceăaăcoordonatorilorădeătransplant;
5. cheltuieli de transport intern ale echipelor operatorii;
6.ă cheltuieliă deă transportă internă aleă organelor,ă esuturiloră şiă celuleloră prelevateă înă
vedereaăefectu rii procedurilor de transplant;

7.ă cheltuieliă deă personală şi/sauă încheiereaă contracteloră deă prest riă serviciiă conformă
prevederilor art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
s n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentru:
7.1.ăcoordonareaăactivit ilorădeătransplant;
7.2.ă activitateaă deă men inereă înă condi iiă fiziologiceă aă donatoriloră afla iă înă moarteă
cerebral ;
7.3.ă realizareaă test riloră imunologiceă şiă virusologiceă aă poten ialiloră donatori,ă precumă
şiăaăreceptorilor.
8.ă abonamenteă şiă convorbiriă laă telefonă fix,ă telefonă mobilă pentruă coordonatoriiă deă
transplant;
9.ă cheltuieliă pentruă tip rireaă sauă multiplicareaă deă rapoarte,ă formulareă tipizateă şiă
materiale informative;
10. servicii funerare pentru donatorii - cadavru, inclusiv transportul acestora la locul
de înmormântare;
11.ăcheltuieliăpentruădepozitarea,ăconservareaăşiăneutralizareaădeşeurilorămedicale;
12. cheltuieli aferente serviciilor de cazare hoteliere acordate pe perioada
spitaliz riiăbolnavuluiătransplantat;
13.ă cheltuieliă pentruă între inereaă şiă exploatareaă aparaturiiă medicaleă dină sec iileă
ATI*1),ăechipamenteăITăşiăaămijloacelorădeăcomunicare;
14.ăpieseădeăschimbăşiăaccesoriiăpentruăaparaturaămedical ădinăsec iileăATI*2);
15.ăorganizareaădeăcampaniiădeăpromovareăaădon rii.
──────────
Not :ă *1)ă şiă *2)ă înă cazulă cheltuieliloră prev zuteă laă puncteleă 13)ă şiă 14)ă finan areaă
acestoraă seă vaă realizaă dină bugetulă subprogramuluiă propor ională cuă gradul de utilizare a
acestoraă pentruă activit ileă deă transplantă şiă numaiă înă condi iileă prezent riiă bazeiă deă
repartizareă aă cheltuieliloră comuneă func ion riiă echipamenteloră medicaleă peă activit ileă
desf şurateălaănivelulăsec ieiădeăATI.
──────────
G. Criteriiădeăselec ieăaleăunit ilorădeăspecialitateăcareăimplementeaz ăsubprogramul:
1.ă unit ileă deă specialitateă publiceă careă de ină acreditareaă pentruă activit ileă deă
transplantăînăcondi iileăprev zuteădeăacteleănormativeăînăvigoare;
2.ă unit ileă deă specialitateă privateă careă de ină acreditareaă pentruă activit ileă deă
transplantă potă derulaă activit iă deă transplantă deă organe,ă esuturiă sauă celuleă deă origineă
uman ă înă cadrulă subprogramuluiă numaiă înă condi iileă înă careă serviciileă medicaleă care fac
obiectulăfinan riiăexcedeaz ăcapacit iiăfurnizorilorăpubliciădeăserviciiămedicale,ăconformă
prevederilor art. 49 din Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
H.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz ăsubprogramul*1):
1.ăJude ulăAlbaă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăAlbaăIulia:
1.1.ăsec iaăATI;
1.2. coordonare transplant.
2.ăJude ulăAradă- SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăArad:
2.1.ăsec iaăATI;
2.2. coordonare transplant.
3.ăJude ulăArgeşă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăPiteşti:
3.1.ăsec iaăATI;
3.2. coordonare transplant.
4.ăJude ulăBac uă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăBac u:
4.1.ăsec iaăATI;
4.2. coordonare transplant.
5.ăJude ulăBihoră- SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăOradea:
5.1.ăsec iaăATI;
5.2. coordonare transplant.
6.ăJude ulăBraşovă- SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăBraşov
6.1.ăsec iaăATI;
6.1. coordonare transplant.
7.ăJude ulăBr ilaă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăBr ila:
7.1.ăsec iaăATI;
7.2. coordonare transplant.
8.ăJude ulăBuz uă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăBuz u
8.1.ăsec iaăATI;
8.2. coordonare transplant.
9.ăJude ulăCaraşăSeverină- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăReşi a:

9.1.ăsec iaăATI;
9.2. coordonare transplant.
10.ăJude ulăCluj
10.1.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăNr.ă1ăCluj-Napoca:
10.1.1. Clinica chirurgie I - ATI, coordonare transplant;
10.1.2. Clinica de neurochirurgie - sec iaăATI;
10.1.3. coordonare transplant.
10.2.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiăCluj-Napoca:
10.2.1.ăSec iaăATI;
10.2.2. coordonare transplant.
10.3. Institutul Clinic de UrologieăşiăTransplantăRenalăCluj-Napoca:
10.3.1.ăSec iaăclinic ăurologieăIIă(transplantărenalăşiătransplantăpancreatic);
10.3.2.ăLaboratorulăanalizeămedicaleăşiăimunologieăclinic ă- Laborator HLA;
10.3.3. coordonare transplant.
11.ă Jude ulă Constan aă - Spitalulă Clinică Jude eană deă Urgen ă "Sf.ă Apostolă Andrei"ă
Constan a:
11.1. Clinica ATI;
11.2. coordonare transplant.
12.ă Jude ulă Covasnaă - Spitalulă Jude eană deă Urgen ă "Dr.ă Fogolyană Kristof"ă Sfântuă
Gheorghe:
12.1.ăsec iaăATI;
12.2. coordonare transplant.
13.ăJude ulăDoljă- SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăNr.ă1ăCraiova:
13.1. Clinica ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon;
13.2. Clinica ATI;
13.3. coordonare transplant.
14.ăJude ulăGala iă- SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăApostolăAndrei"ăGala i:
14.1. Clinica ATI;
14.2. coordonare transplant.
15.ăJude ulăHarghitaă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăMiercurea-Ciuc:
15.1.ăsec iaăATI;
15.2. coordonare transplant.
16.ăJude ulăHunedoaraă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăDeva:
16.1. Clinica ATI;
16.2. coordonare transplant.
17.ăJude ulăIaşi
17.1.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăSpiridon"ăIaşi:
17.1.1. Laboratorul de imunologieăşiăgenetic ă- Laborator HLA;
17.1.2.ăSec iaăclinic ădeăoftalmologieă- utilizator cornee;
17.1.3.ă Clinicaă deă chirurgieă plastic ă şiă microchirurgieă reconstructiveă - utilizator
piele;
17.1.4. Clinica ATI;
17.1.5. coordonare transplant.
17.2.ăSpitalulăClinică"C.I.ăParhon"ăIaşi:
17.2.1. Clinica urologie - transplant renal.
17.3.ăSpitalulădeăNeurochirurgieă"Prof.ăN.ăOblu"ăIaşi:
17.3.1.ăSec iaăATI;
17.3.2. coordonare transplant.
17.4.ăSpitalulădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Sf.ăMaria"ăIaşi:
17.4.1.ăSec iaăATI;
17.4.2. coordonare transplant.
17.5.ăSpitalulăClinicădeăRecuperareăIaşi:
17.5.1. Clinica de ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon.
18.ăJude ulăMaramureşă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăBaiaăMare:
18.1.ăsec iaăATI;
18.2. coordonare transplant.
19.ăJude ulăMureş
19.1.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârguăMureş:
19.1.1.ă Sec iaă clinic ă deă hematologieă şiă transplant celule stem - banc ă şiă utilizatoră
celule stem hematopoietice;
19.1.2. Clinica ATI;
19.1.3.ăSec iaăclinic ădeăortopedie-traumatologie nr. 1 - utilizator os/tendon;
19.1.4. coordonare transplant.
19.2.ăInstitutulădeăUrgen ăpentruăBoliăCardiovasculareăşiăTransplantăTârguăMureş:

19.2.1.ă Clinicaă deă chirurgieă cardiovascular ă - adul iă şiă copiiă (compartimentulă
transplant cardiac);
19.2.2. Laboratorul clinic de imunologie transplant - Laborator HLA;
19.3.ăSpitalulăClinicăJude eanăMureş:
19.3.1. Clinica ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon.
20.ăJude ulăNeam ă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăPiatra-Neam
20.1.ăsec iaăATI;
20.2. coordonare transplant
21.ăJude ulăPrahovaă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăPloieşti:
21.1.ăsec iaăATI;
21.2. coordonare transplant.
22.ăJude ulăSatuăMareă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăSatuăMare:
22.1.ăsec iaăATI;
22.2. coordonare transplant.
23.ăJude ulăS lajă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăZal u:
23.1. Clinica ATI;
23.2. coordonare transplant.
24.ăJude ulăSibiuă- SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăSibiu:
24.1.ăsec iaăATI;
24.2. coordonare transplant.
25.ăJude ulăSuceavaă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăIoanăcelăNou"ăSuceava:
25.1.ăsec iaăATI;
25.2. coordonare transplant.
26.ăJude ulăTimiş
26.1.ă Spitalulă Clinică deă Urgen ă pentruă Copiiă "Louisă urcanu"ă Timişoaraă - banc ă şiă
utilizator celule stem hematopoietice.
26.2.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăNr.ă1ăTimişoara:
26.2.1.ăCentrulăregionalădeăimunologieăşiătransplantă- Laborator HLA;
26.2.2. Clinica ortopedie-traumatologie I - utilizator os/tendon;
26.2.3. Clinica ortopedie-traumatologie II - utilizator os/tendon;
26.2.4. Clinica de chirurgieă plastic ă - microchirurgieă reconstructiv ă - Casa Austria utilizator piele;
26.2.5. Clinica ATI;
26.2.6. coordonare transplant.
26.3.ăSpitalulăMilitarădeăUrgen ăTimişoara:
26.3.1. Clinica de ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon.
27.ăJude ulăTulceaă- SpitalulăJude eanădeăUrgen ăTulcea:
27.1.ăsec iaăATI;
27.2. coordonare transplant.
28.ăMunicipiulăBucureşti
28.1.ăInstitutulăClinicăFundeniăBucureşti:
28.1.1.ăCentrulăpentruăboliădigestiveăşiătransplantăhepatic;
28.1.2.ăCentrulăpentruăuronefrologieăşiătransplantărenal;
28.1.3. Centrul pentru transplant medular;
28.1.4.ăLaboratorulădeădiagnostic,ăbiologieămolecular ,ăimunologie,ăHLAăşiăvirusologie;
28.1.5.ăsec iileăATIăIăşiăATIăIII;
28.1.6. coordonare transplant.
28.2.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăBucureşti:
28.2.1.ăSec iaădeăchirurgieăcardiovascular ;
28.2.2.ăSec iaăclinic ăATI;
28.2.3 coordonare transplant.
28.3.ăSpitalulăUniversitarădeăUrgen ăBucureşti:
28.3.1.ăSec iaăATI;
28.3.2. coordonare transplant.
28.4.ă Serviciulă deă ambulan ă Bucureşti-Ilfovă ală municipiuluiă Bucureştiă şiă ală jude uluiă
Ilfov - realizeaz ăcoordonareaălaănivelăna ionalăaăactivit ilorădeătransplant.
28.5. Spitalul Clinic de Urgen ă"Bagdasar-Arseni"ăBucureşti:
28.5.1.ăSec iaăATI;
28.5.2. coordonare transplant.
28.6.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"GrigoreăAlexandrescu"ăBucureşti:
28.6.1.ă Sec iaă clinic ă deă chirurgieă plastic ă - microchirurgie reconstructiv ă - banc ă şiă
utilizator piele.
28.7.ă SpitalulăClinică deăUrgen ă pentruăCopiiă "M.S.ă Curie":ă 8.28.7.1.ă Sec iaăclinic ă deă
ortopedieăşiătraumatologieă- utilizator os/tendon.
28.8. Spitalul Clinic Colentina:

28.8.1.ăSec iaădeăortopedie-traumatologie - banc ăşiăutilizatorăos/tendon;
28.8.2.ăSec iaăATI;
28.8.3. coordonare transplant.
28.9. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologieă şiă TBCă Osteoarticulară "Foişor"ă
Bucureştiă- banc ăşiăutilizatorăos/tendon.
28.10. Spitalul Universitar de Urgen ăMilitarăCentrală"Dr.ăCarolăDavila":
28.10.1.ăSec iaăclinic ădeăortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon;
28.10.2.ăSec iaăclinic ăoftalmologieă- utilizator cornee;
28.10.3.ăSec iaăATI;
28.10.4. coordonare transplant.
28.11.ăSpitalulăClinicăCol ea:
28.11.1. Compartiment transplant medular - utilizator celule stem hematopoietice.
28.12.ăInstitutulădeăUrgen ăpentruăBoliăCardiovasculareă"Prof.ăDr.ăC.C.ăIliescu":
28.12.1.ăSec iaădeăchirurgieăcardiovascular - transplant de cord.
28.13.ăSpitalulăClinică"Sf.ăMaria"ăBucureşti:
28.13.1.ăSec iaăclinic ăchirurgieăIIă- transplantăhepaticăşiăpancreatic;
28.13.2.ăSec iaăATI;
28.13.3. coordonare transplant.
28.14.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ă"Prof.ăDr. Agrippa Ionescu":
28.14.1.ăSec iaăATI;
28.14.2. coordonare transplant.
28.15.ă Institutulă Na ională deă Hematologieă Transfuzional ă "Prof.ă Dr.ă C.T.ă Nicolau"ă
Bucureştiă- Laborator HLA.
28.16.ăSpitalulăUniversitarădeăUrgen ăElias:
28.16.1.ăSec iaăclinic ădeăortopedie-traumatologie;
28.16.2.ăSec iaăATI;
28.16.3. coordonare transplant.
28.17.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ă"Sf.ăPantelimon"ăBucureşti:
28.17.1.ăSec iaăATI;
28.17.2. coordonare transplant.
──────────
NOT :
*1)ă Unit ileă sanitareă implementeaz ă subprogramulă numaiă înă condi iileă îndepliniriiă
prevederiloră legaleă referitoareă laă autorizareaă şiă acreditareaă unit iloră sanitareă pentruă
desf şurareaăactivit ilorădeătransplant.
──────────
IV.3.2. SUBPROGRAMUL DE TRANSPLANT DE CELULE STEM
HEMATOPOIETICEăPERIFERICEăŞIăCENTRALE
A.ăUnitateaădeăasisten ătehnic ăşiămanagement:
Registrulă Na ională ală Donatoriloră Voluntariă deă Celuleă Stemă Hematopoetice,ă (denumită înă
continuare RNDVCSH)
B.ăActivit i:
1.ă creareaă şiă gestionareaă uneiă bazeă deă dateă informaticeă securizateă cuă donatoriiă
voluntariădeăCSHăşiăpacien iiăcuăindica ieădeăallotransplantădeăCSHădeălaădonatorăneînrudit,ă
înăcareăs ăfieăprev zuteădateăpersonale,ămedicaleăşiădeăhistocompatibilitate;
2. recrutarea donatorilor voluntari de CSH, recoltarea probelor de sânge în vederea
test riiădeălaborator;
3.ă testareaă grupeiă sanguineă şiă Rh-ului,ă boliloră infec ioaseă transmisibileă prină sângeă şiă
testareaăhistocompatibilit iiădonatorilorădeăCSHăneînrudi i,ăastfel:
3.1.ă testareaă laă înscriereaă înă RNDVCSH:ă grupaă sanguin ă şiă Rh-ului,ă markeriă infec ioşiă
pentruă bolileă infec ioaseă cuă transmitereă prină sângeă (Anticorpiă anti-HIV 1/2, Ag HBs,
Anticorpi anti-HCV, TPHA - excep ieă donatoriiă deă CSHă careă suntă şiă donatoriă deă sânge);ă
Anticorpi anti-CMVă (IgG)ă şiă testareaă HLAă (HLA-A, HLA-B, HLA-C - laă rezolu ieă joas ă şiă HLADRB1 - laă rezolu ieă intermediar ă sauă înalt );ă caă excep ie,ă laă nivelulă centreloră deă
transfuzieăsanguin ,ăpentruăpersoaneleăcare suntădonatoriădeăsângeăşiăîşiăexprim ădorin aădeă
aădeveniăşiădonatoriădeăCSH,ărecoltareaăprobelorădeăsângeăpentruătest rileăHLAăşiăCMVăseăvaă
faceă odat ă cuă recoltareaă probeloră deă sângeă pentruă testareaă boliloră infec ioaseă careă potă fiă
transmise prin sânge, laă momentulă don riiă deă sânge.ă Pentruă donatoriiă deă sânge,ă rezultateleă
test riiă boliloră infec ioaseă careă potă fiă transmiseă prină sângeă suntă înregistrateă înă
formularulădeăconsim mântălaăînregistrareaăînăRNDVCSHăşiăluateăînăconsiderareălaăstabilireaă
eligibilit ii donatorului de CSH;

3.2.ătestareaăHLAăextins ă(laărezolu ieăînalt )ăaădonatorilorădeăCSHăînscrişiăînăRNDVCSHă
(HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1,ăHLADQB1ăşiăHLA-DPB1);
3.3.ă testareaă deă verificareă aă compatibilit iiă donator/pacient:ă grupaă sanguin ă şiă Rhului;ă markeriă infec ioşiă pentruă bolileă infec ioaseă cuă transmitereă prină sângeă (Anticorpiă
anti-HIV, 1/2 Ag-HBs, Ag-Hbe, Anticorpi anti-HBe, Anticorpi anti-HBs, Anticorpi anti-HBc,
Anticorpi anti-HCV, TPHA, Anticorpi anti-HTLV, Anticorpi anti-EBV IgG, Anticorpi anti-EBV
IgM, Anticorpi anti-Toxoplasma IgG, Anticorpi anti-Toxoplasma IgM, PCR HIV, PCR HVB, PCR
HVC); Anticorpi anti-CMVă (IgGă şiă IgM)ă şiă testareaă HLAă laă rezolu ieă înalt ă (HLA-A, HLA-B,
HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1ăşiăHLA-DPB1);
4. coordonarea activit ilorăspecificeăaleăRegistruluiăşiăunit ilorăsanitareădesemnate,ă
care constau în:
4.1. înscrierea donatorilor de CSH în baza de date a RNDVCSH (informare, consiliere,
recoltareaă probeloră deă sângeă înă vedereaă test riiă deă laborator,ă evaluareaă eligibilit iiă
medicaleăaădonatorilorădeăCSH,ăintroducereaădatelorăpersonaleăşiămedicaleăaleădonatorilorădeă
CSHă eligibiliă înă bazaă deă dateă aă RNDVCSH,ă actualizareaă dateloră personaleă şiă medicaleă aleă
donatorilor de CSH);
4.2. testarea de laborator (testarea grupeiă sanguineă şiă Rh-ului,ă boliloră infec ioaseă
transmisibileăprinăsângeăşiătestareaăhistocompatibilit iiădonatorilorădeăCSH);
4.3.ă identificareaă donatoriloră compatibiliă deă CSHă pentruă pacien iă dină România,ă înă bazaă
deădateăna ional ăsauăceleăaleăinstitu iilorăsimilareădinăstr in tateăcuăcareăRegistrulăesteă
interconectată (c utareă şiă selectareă donatoriă deă CSHă neînrudi i,ă evaluareă compatibilitateă
donator neînrudit/pacient);
4.4. prelevarea probelor de sânge pentru efectuarea testelor de validare a donatorului
neînrudită deă CSHă identificată şiă selectată deă centrulă deă transplantă ală pacientuluiă dină
România;
4.5.ă evaluareaă medical ă final ă aă donatoriloră româniă deă CSHă identifica iă caă fiindă
compatibiliăpentruăpacien iiădinăRomânia;
4.6. prelevarea, procesarea şiă stocareaă celuleloră stemă hematopoieticeă deă laă donatoriă
voluntariădeăCSHăpentruăpacien iădinăRomânia;
4.7.ătransportulăprobelorădeăsângeăşiăaăgrefelorădeăCSHădeălaădonatorăromân;
4.8. monitorizarea postdonare a donatorului neînrudit de CSH;
4.9. monitorizarea posttransplant a pacientului care a beneficiat de un allotransplant
de CSH de la donator neînrudit;
4.10.ă organizareaă şiă implementareaă programeloră deă formareă şiă perfec ionareă aă
personaluluiămedicalăimplicatăînădesf şurareaăactivit ilor coordonate de Registru;
4.11.ăsuportătehnicăpentruăasigurareaătrasabilit ii,ăimplementareaăcodific riiăISBTă128ă
şiăaăstandardelorăna ionale;
5.ătransportulăinternăşiăinterna ionalăalăprobelorădeăsângeădeălaăcentrulădonatorilorădeă
CSHăc treălaboratoareleădeătestareăaădonatorilorăneînrudi iădeăCSH;
6.ă transportulă internă şiă interna ională ală celuleloră stemă hematopoieticeă şiă produseloră
celulareăadi ionale,ădeălaăcentrulădeăprelevareăalădonatoruluiăpân ălaăcentrulădeătransplantă
al pacientului cu indica ieădeăallotransplantădeăCSHădeălaădonatorăneînrudit;
7.ătransportulăşiăcazareaădonatoruluiăneînruditădeăCSHăcompatibilăselec ionat;
8.ăactivit iădeăpromovareăaădon riiădeăCSH.
9.ă testareaă HLAă laă rezolu ieă înalt ă aă donatoriloră deă CSH,ă contractat ă cuă laboratoareă
externe acreditate EFI/FACT, cu asigurarea cost-eficien ei,ăpentruădonatoriiădeăCSHăînscrişiă
înă RNDVCSHă şiă careă nuă potă fiă testa iă înă laboratoareleă HLAă acreditateă înă România într-o
perioad ădeămaximumăunăanădeălaădataăînscrierii.
C. Metodologia privind allotransplantul de CSH de la donator neînrudit:
1.ă înă vedereaă trat riiă persoaneloră cuă afec iuniă deosebită deă grave,ă careă necesit ă
allotransplant de CSH de la donatorăneînrudit,ătratamentulăseăfaceăînăunit ileăsanitareădină
ar ăînăcareăsuntăorganizateăcentreădeăCSH;
2.ă pacientulă areă dreptulă s ă aleag ă centrulă deă transplantă deă CSHă undeă urmeaz ă s ă fieă
realizat transplantul de CSH;
3. fiecare centru de transplantădeăCSHăînscrieăînăprogramulădeătransplantăpacien iiăcareă
auă indica ieă deă allotransplantă deă laă donatoră neînrudit,ă f r ă discriminare,ă înă limitaă
capacit iiă sale,ă înă urmaă avizuluiă uneiă Comisieiă deă allotransplantă deă CSHă deă laă donatoră
neînrudit,ă numit ă înă continuareă Comisie,ă careă seă organizeaz ă laă nivelulă centreloră
universitareămedicaleădinăBucureşti,ăTimişoara,ăTg.ăMureşăşiăIaşi;
4.ă arondareaă jude eloră laă centreleă universitareă medicaleă prev zuteă laă punctulă 3.ă esteă
urm toarea:
4.1. Centrul universitar Bucureşti:ă Municipiulă Bucureşti,ă Argeş,ă Br ila,ă Buz u,ă
C l raşi,ăConstan a,ăDâmbovi a,ăGiurgiu,ăIalomi a,ăIlfov,ăPrahova,ăTeleorman,ăTulcea;

4.2.ă Centrulă universitară Timişoara:ă Arad,ă Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara,
Mehedin i,ăOlt,ăTimiş,ăVâlcea;
4.3.ă Centrulă universitară Târguă Mureş:ă Covasna,ă Harghita,ă Mureş,ă Braşov,ă Sibiuă Cluj,ă
Alba,ăBihor,ăBistri a-N s ud,ăMaramureş,ăSatuăMare,ăS laj;
4.4.ă Centrulă universitară Iaşi:ă Bac u,ă Botoşani,ă Gala i,ă Iaşi,ă Neam ,ă Suceava,ă Vaslui,ă
Vrancea;
5. componen aă Comisiiloră prev zuteă laă punctulă 3.ă seă aprob ă prină ordină ală ministruluiă
s n t ii,ălaăpropunereaăRNDVCSH;
6.ă cerereaă deă evaluareă aă indica ieiă deă transplantă deă CSHă deă laă donatoră neînrudit,ă
denumit ă înă continuareă cerereă deă evaluare,ă seă transmiteă deă c treă mediculă curantă ală
pacientuluiă directă c treă Comisiaă înă aă c reiă raz ă teritorial ă îşiă areă domiciliulă sauă
reşedin aă pacientulă sau,ă dup ă caz,ă c treă Comisiaă dină Centrulă universitară înă aă c ruiă raz ă
teritorial ăseăafl ăunitateaăsanitar ă înăeviden aăc reia seăafl ăpacientul;ă modelulă cereriiă
deă evaluareă esteă prev zută înă anexaă nr.ă IV.6ă prezentaă anex ă laă normeleă tehnice,ă careă faceă
parteă integrant ă dină aceasta;ă cerereaă deă evaluareă vaă fiă înso it ă deă rezultateleă analizeloră
medicaleămen ionateăînăcerereaădeăevaluare;
7.ă comisiaă evalueaz ă stareaă deă s n tateă aă pacientuluiă şiă decideă înă privin aă indica ieiă
de transplant în termen de maximum 7 zile de la data la care a primit cererea de evaluare a
indica ieiădeătransplantădeăCSHădeălaădonatorăneînrudit;ăpentruănerespectarea acestui termen
membriiăComisieiăr spundăadministrativ,ăcivilăsauăpenal,ădup ăcaz;
8.ă comisiaă comunic ă mediculuiă curantă careă areă înă tratamentă şiă monitorizareă pacientul,ă
deciziaăsa,ăconformămodeluluiădinăanexaănr.ăIV.7ălaăprezentaăanex ălaănormele tehnice, care
faceăparteăintegrant ădinăaceasta;
9.ă înă cazulă înă careă deciziaă Comisieiă esteă pentruă indica iaă deă allotransplantă deă laă
donator neînrudit, comunicarea deciziei se va face astfel:
9.1.ă comunicareaă decizieiă c treă mediculă curantă ală pacientuluiă vaă fiă înso it ă deă
recomand riăpentruătratamentulăşiămonitorizareaămedical ăaăpacientuluiăpân ălaăidentificareaă
unuiă donatoră compatibilă deă c treă RNDVCSHă şiă stabilireaă deă c treă centrulă deă CSHă desemnată aă
planului de transplant;
9.2. comunicarea decizieiă c treă Centrulă deă Transplantă desemnată pentruă preluareaă
pacientuluiă seă faceă conformă modeluluiă dină anexaă nr.ă IV.8ă laă prezentaă anex ă laă normeleă
tehnice,ă careă faceă parteă integrant ă dină aceastaă şiă vaă fiă înso it ă deă cerereaă deă evaluareă aă
indica ieiăşiărezultateleăanalizelorămedicaleămen ionateăînăcerereaădeăevaluare;
10.ă centrulă deă transplantă deă CSHă areă obliga iaă s ă confirmeă Comisieiă preluareaă
pacientuluiă şiă includereaă acestuiaă înă programulă deă transplant,ă înă termenă deă 7ă zileă
lucr toare;
11. Centrul deă transplantă solicit ă RNDVCSH,ă ini iereaă c ut riiă preliminareă deă donatoră
neînrudit HLA compatibil, în termen de maxim 2 zile de la preluarea pacientului, conform
modeluluiă prev zută înă anexaă nr.ă IV.9ă laă prezentaă anex ă laă normeleă tehnice,ă careă faceă parteă
integrant ădinăaceasta;
12.ă mediculă curantă informeaz ă centrulă deă transplantă deă CSHă desemnată asupraă oric roră
modific riăînăstareaăpacientuluiăşiăcareăpotăinfluen aădeciziaăterapeutic ;
13.ă centrulă deă transplantă deă CSHă coordoneaz ă împreun ă cuă RNDVCSHă toate etapele de la
ini iereaă c ut riiă preliminareă deă donatoră compatibilă pân ă laă monitorizareaă posttransplantă aă
pacientului,ă respectivă c utareaă preliminar ă deă donatoră compatibil,ă evaluareaă şiă selectareaă
dină listaă deă poten ialiă donatoriă aă celoră pentruă careă seă faceă testareă extins ,ă confirmareaă
final ă aă compatibilit iiă HLAă aă pacientuluiă cuă donatorulă neînrudită deă CSH,ă prelevareaă deă
CSH, transportul, planul de transplant, monitorizarea posttransplant, conform procedurilor
standardăopera ionaleăînăvigoare;
14.ă planulă deă transplantă ală pacientuluiă vaă fiă propusă deă c treă centrulă deă transplantă deă
comună acordă cuă mediculă curantă ală pacientuluiă şiă transmisă RNDVCSHă conformă proceduriloră
standardăopera ionaleăînăvigoare;
15. planul de transplant propus devine definitivă dup ă confirmareaă eligibilit iiă
donatoruluiă compatibilă neînrudită deă c treă centrulă deă prelevareă deă CSHă stabilită deă c treă
RNDVCSH, cu acordul scris al donatorului.
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D. Indicatori de evaluare:
1. indicatori fizici:
1.1. RNDVCSH:
1.1.1.ănum rădeăpacien iăpentruăcareăseăcaut ădonatorăCSHăînăregistrulălocal:ă105;
1.1.2.ă num ră deă pacien iă pentruă careă seă caut ă donatoră CSHă înă registreă interna ionale:ă
1.1.3.ănum rădeăsolicit riătest riăextinseăpentruădonatoriăstr ini:ă230;
1.1.4.ănum rădeăprobeădeăsângeăpentruătestareădeăvalidareădonatoriăstr ini:ă91;
1.1.5.ănum răprobeăsângeăpentruătestareădeăvalidareădonatoriăromâni:ă8

1.1.6.ănum rădeăgrefeăCSHădeălaădonatoriăstr ini:ă70;
1.1.7.ănum rădeăgrefeăCSHădeălaădonatori români: 5;
1.1.8.ănum rădeăproduseăcelulareăadi ionaleădeălaădonatorăCSHăstr in:ă7;
1.1.9.ănum rădeăproduseăcelulareăadi ionaleădeălaădonatorăCSHăromân:ă3;
1.1.10.ănum rădeăevenimente/activit iăIECădeăpromovareăaădon riiăCSH,ăderulate la nivel
na ional:ă4;
1.1.11.ănum rădeăcursuriădeăinstruireăorganizate:ă2;
1.1.12.ănum rădeădonatoriăCSHăînscrişiăşiăconfirma iădeăRNDVCSH:ă15.000;
1.1.13.ă num ră deă donatoriă CSHă testa iă HLAă prină metodaă secven ieriiă deă ultim ă genera ieă
(Next Sequency Generations): 10.000;
1.2. laboratoare testare:
1.2.1.ă num ră donatoriă CSHă testa iă laă înscriereă pentruă grupă sanguină AOBă şiă Rh,ă CMVă şiă
boliăinfec ioaseăcareăpotăfiătransmiseăprinăsângeă(MTS):ă15.800ă(dinăcareă11.850ădonatoriădeă
sânge /3.950 doar donatori de CSH);
1.2.2.ă num ră donatoriă CSHă testa iă predonareă pentruă grupă sanguină AOBă şiă Rh,ă CMVă şiă boliă
infec ioaseăcareăpotăfiătransmiseăprinăsângeă(MTS):ă8;
1.2.3.ănum rădeădonatoriăCSHătesta iăînscrişiăînăRNDVCSH:ă9.050;
1.2.4.ănum rădeădonatoriăCSHătesta iăextins:ă220;
1.2.5.ănum rădeădonatoriăCSHăşiăpacien iătesta iăpentruăconfirmare:ă81;
1.3. centre ale donatorilor de CSH:
1.3.1.ănum rădeădonatoriăCSHărecruta iăşiăînscrişi:ă15.800;
1.3.2.ă num ră deă donatoriă CSHă înă eviden ă pentruă careă seă solicit ă prob ă deă sângeă pentruă
testareăextins /confirmare:ă64;
1.3.3.ă num ră deă donatoriă CSHă selecta iă pentruă donare,ă consilia iă şiă evalua iă medical:ă
10;
1.3.4.ănum rădeăevenimenteădeăpromovareăaădon riiăCSH:ă230;
1.4. centre de prelevare:
1.4.1.ănum rădeădonatoriăCSHăevalua iăşiăpreg ti iăpredonare:ă8;
1.4.2.ănum rădeăgrefeăCSHăprelevateăşiăprocesate:ă5;
1.4.3.ănum rădeăprelev riăşiăproces riădeăproduseăcelulareăadi ionaleă(DLI):ă3;
1.4.4.ănum r grefeăCSHăşi/sauăproduseăcelulareăadi ionaleă(DLI)ăstocate:ă13.
1.5. centre de transplant de CSH:
1.5.1.ănum rădeăevalu riăcompatibilitateădonatorăneînrudit/pacient:ă188.
2.ăindicatoriădeăeficien :
2.1. RNDVCSH:
2.1.1. cost mediu estimat/c utareăînăregistrulălocal:ă400ălei;
2.1.2.ăcostămediuăestimat/c utareăînăregistreăinterna ionale:ă1.575ălei;
2.1.3.ăcostămediuăestimat/testareăextins ădonatoriăstr ini:ă4.100ălei;
2.1.4.ă costă mediuă estimat/prob ă sângeă pentruă testareă deă validareă donatoriă str ini:ă
3.375;
2.1.5.ă costă mediuă estimat/prob ă sângeă pentruă testareă deă validareă donatoriă români:ă 300ă
lei
2.1.6.ăcostămediuăestimat/gref ăCSHădeălaădonatoriăstr ini:ă105.000ălei;
2.1.7.ăcostămediuăestimat/transportăşiăcazareădonator român de CSH: 2.000 lei;
2.1.8.ăcostămediuăestimat/furnizareălimfociteădeălaădonatorăCSHăstr in:ă55.000ălei;
2.1.9.ăcostămediuăestimat/transportăşiăcazareădonatorăromânădeăDLI:ă2.000ălei;
2.1.10.cost mediu estimat/eveniment/activitate IEC deă promovareă aă don riiă CSH,ă derulateă
laănivelăna ional:ă35.000ălei;
2.1.11. cost mediu estimat/curs de instruire: 5.000 lei;
2.1.12.ă costă mediuă estimat/confirmareă aă calit iiă donatoră CSHă înscrisă înă RNDVCSH:ă 16ă
lei;
2.1.13. cost mediu estimat/testare HLA donator de CSH la înscriere prin metoda
secven ieriiădeăultim ăgenera ieă(NextăSequencyăGenerations):ă240ălei.
2.2. laboratoare testare:
2.2.1.ăcostămediuăestimat/testareădonatorădeăCSHălaăînscriereăpentruăgrupăsanguinăAOBăşiă
Rh,ă CMVă şiă boliă infec ioaseă careă potă fiă transmiseă prină sângeă (excep ieă donatoriiă deă sângeă
pentruăcareăseătesteaz ădoarăCMV):150ălei;
2.2.2.ă costă mediuă estimat/testareă donatoră deă CSHă predonareă pentruă grupă sanguină AOBă şiă
Rh,ăCMVăşiăboliăinfec ioaseăcareăpotăfiătransmise prin sânge: 2.000 lei;
2.2.3. cost mediu estimat/donator CSH testare la înscriere: 1.650 lei;
2.2.4.ăcostămediuăestimat/donatorăCSHătestareăextins :ă6.825ălei;
2.2.5. cost mediu estimat/testare de verificare - donatorăCSHăşiăpacien i:ă13.650ălei.
2.3. centre ale donatorilor de CSH:
2.3.1.ăcostămediuăestimat/donatorăCSHărecrutatăşiăînscris:ă75ălei;

2.3.2.ă costă mediuă estimat/recoltareă prob ă deă sânge pentruă testareă extins /confirmare:ă
100 lei;
2.3.3.ă costă mediuă estimat/consiliereă şiă evaluareă medical ă donatoră CSHă selectată pentruă
donare: 100 lei;
2.3.4.ăcostămediuăestimat/evenimentădeăpromovareăaădon riiăCSH:ă300ălei.
2.4. centre de prelevare:
2.4.1.ăcostămediuăestimat/donatorăCSHăevaluatăşiăpreg tităpredonare:ă4.700ălei;
2.4.2.ăcostămediuăestimat/gref ăCSHăprelevat ăşiăprocesat :ă5.300ălei
2.4.3.ă costă mediuă estimat/prelevareă şiă procesareă produseă celulareă adi ionaleă (DLI):ă
5.300 lei;
2.4.4.ă costă mediuă estimat/gref ă CSHă şi/sauă produseă celulareă adi ionaleă (DLI)ă
crioprezervateăşiăstocate:ă100ălei.
2.5. centre de transplant de CSH:
2.5.1. cost mediu estimat/evaluare compatibilitate donator - pacient: 300 lei.
3. indicatori de rezultat:
3.1.ă num rulă persoaneloră fiziceă careă şi-auă dată acceptulă pentruă aă donaă CSHă şiă careă auă
vârstaăcuprins ăîntreă18ăşiă60ădeăani,ăînscriseăcaădonatoriăvoluntariădeăCSHăînăbazaădeădateă
a RNDVCSH: 32.000 persoane.
3.2. procentul donatorilor de CSH din total donatori de sânge: 70%;
3.3.ă procentulă donatoriloră deă CSHă valida iă înă urmaă evalu riiă eligibilit iiă medicaleă şiă
confirma iă caă înscrişiă înă RNDVCSHă prină emitereaă carduluiă deă donatoră CSH,ă dină totalulă
donatorilorăcareăauăsemnatăconsim mânt pentru înscrierea în RNDVCSH: 90%;
3.4.ă num ră deă persoaneă informateă înă cadrulă evenimentelor/activit iloră IECă deă promovareă
aădon riiădeăCSH:ă31.600ăpersoane.
3.5.ă procentulă donatoriloră deă CSHă testa iă HLAă dină totală donatoriă înscrişiă înă RNDVCSH:ă
85%
3.6.ăprocentulă donatoriloră deăCSHă testa iă HLAă extinsă(minimă HLA-A, HLA-B, HLA-Că şiăHLADRB1)ădinătotalulădonatorilorădeăCSHătesta iăHLAălaăînscriereaăînăRNDVCSH:ă20%;
3.7.ă procentulă pacien iloră careă auă indica ieă deă transplantă deă CSHă deă laă donator
neînrudit pentru care s-a identificat donator compatibil de CSH: 70%;
3.8.ăprocentulăpacien ilorătransplanta iădinătotalăpacien iăpentruăcareăs-au identificat
donatoriăneînrudi iădeăCSHăcompatibili:ă90%;
3.9.ănum rădeădonatoriădeăCSHădinăRNDVCSH: 5;
3.10.ănum rădeădonatoriădeăproduseăcelulareăadi ionaleă(DLI)ădinăRNDVCSH:ă3;
3.11.ănum rădeădonatoriădeăCSHămonitoriza iăpostdonare:ă11;
3.12.ănum rădeătransplanturiădeălaădonatorădeăCSHăneînrudit:ă75;
3.13.ănum rădeăinfuziiădeălimfociteădeălaădonatorădeăCSHăneînrudită(DLI):ă9;
3.14.ănum rădeăpacien iămonitoriza iăposttransplantădeălaădonatorădeăCSHăneînrudit:ă120.
E. Natura cheltuielilor eligibile:
1.ă cheltuieliă deă deplasare,ă cazareă şiă diurn ă pentruă personalulă propriuă înă vedereaă
organiz riiă ac iuniloră deă coordonare,ă precumă şiă pentruă organizareaă instruiriloră periodiceă
aleă personaluluiă medicală dină unit ileă sanitareă desemnateă s ă organizezeă activit iă
coordonate de Registru;
2. cheltuieliăcuărecoltareaăşiătransportulăinternăşiăinterna ionalăalăprobelorădeăsânge,ă
alăgrefelorădeăCSHăşiăproduselorăcelulareăadi ionaleă(limfocite);
3.ă cheltuieliă legateă deă c utareaă deă donatoriă compatibiliă înă registrulă na ională şiă înă
registreăinterna ionale (poşt ,ătelecomunica ii,ăinternet);
4.ă cheltuieliă deă personală şi/sauă prest riă deă serviciiă potrivită prevederiloră art. 49
alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privindăreformaăînădomeniulăs n t ii,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare,ăpentru:
4.1.ă coordonareaă activit iloră specificeă aleă Registruluiă şiă unit iloră sanitareă
desemnate;
4.2. activitatea de recrutare a donatorilor de CSH;
4.3. activitatea de testare a donatorilor de CSH;
4.4. activitatea deăevaluareăaăcompatibilit iiădonatorăneînrudit/pacient.
5. reactivi, materiale sanitare de laborator, consumabile (etichete, toner, cilindru,
riboane,ă hârtieă print,ă dosareă şiă bibliorafturi),ă pieseă deă schimbă şiă echipamenteă frigorificeă
deă mic ă valoareă necesareă pentruă activit ileă deă recrutareă şiă testareă aă donatoriloră deă CSH,ă
pentruăprelevareaădeăCSHăşiăpentruăstabilireaăcompatibilit iiădonatorăneînrudit/pacient;
6.ă cheltuieliă aferenteă serviciiloră deă transportă şiă hoteliereă acordateă donatoruluiă
voluntarăpeăperioadaăpreg tiriiăpentruădonare,ădonareăşiăpostdonare;
7.ă cheltuieliă deă între inereă şiă exploatareă pentruă echipamenteleă medicale,ă echipamenteleă
ITăşiămijloaceleădeăcomunicare;

8.ăcampaniiădeă promovareă aă don riiădeăCSHă (materialeă deăcomunicare, informare, educare,
materialeăpromo ionale,ădot riăpentruăpuncteleăfixeăşiămobileădeăpromovareăaădon riiădeăCSH,ă
cheltuieliădeădeplasareăşiăcazare);
9.ăcheltuieliăcuăserviciiădeăcomunicareăşiăcoresponden ăcuădonatoriiădeăCSHăînscrişiăînă
RNDVCSH (telefon/fax,ăinternet,ăpoşt );
10.ă cheltuieliă cuă procurarea,ă tip rireaă şiă multiplicareaă imprimateloră specificeă pentruă
donatoriiă deă CSHă (materialeă informative,ă formulareă tipizateă laă înscriereaă şiă validareaă
înscrieriiăînăRNDVCSH,ăscrisoriăşiăcarduriădeăconfirmare a înscrierii).
11.ăcheltuieliăcuăserviciileădeătestareăHLAăprinămetodaăsecven ieriiădeăultim ăgenera ieă
(NE↓Tă SEQUENCYă GENERATIONS)ă deă c treă laboratoareă deă testareă acreditateă laă nivelă
interna ional,ăaădonatorilorădeăCSHălaămomentulăînscrierii.
F.ăUnit iăcareăimplementeaz ăsubprogramul:
1.ăRegistrulăNa ionalăalăDonatorilorăVoluntariădeăCSHă(creareăşiăgestionareăbaz ădeădateă
donatoriă interconectat ă c utareă şiă identificareă donatoriă compatibiliă pentruă pacien iiă cuă
indica ieă deă transplantă de CSH de la donator neînrudit) - pentruă activit ileă 1.,ă 4.,ă 5.,ă
6.,ă7.,ă8.ăşiă9.).
2. Institutul Clinic Fundeni (centru al donatorilor de CSH, laborator de testare, centru
de prelevare CSH, centru de transplant CSH) - pentruăactivit ileă2.,ă3.,ă4.ăşi 8.);
3.ă Spitalulă Clinică Jude eană deă Urgen ă Tg.ă Mureşă (centruă deă prelevareă CSH,ă centruă deă
transplant CSH) - pentruăactivit ileă4.ăşiă8.;
4.ă Spitalulă Clinică deă Urgen ă pentruă Copiiă "Louisă urcanu"ă Timişoaraă (centruă deă
prelevare CSH, centru de transplant CSH) - pentruăactivit ileă4.ăşiă8.;
5.ă Spitalulă Clinică Jude eană deă Urgen ă "Piusă Brânzei"ă Timişoaraă - Centrul regional de
imunologie de transplant (laborator de testare) - pentruăactivit ileă3.,ă4.ăşiă8.);
6.ăInstitutulăClinicădeăUrologieăşiăTransplantăRenalăCluj-Napoca - Laboratorul clinic de
analizeămedicaleăşiăimunologieă(laboratorădeătestare)ă- pentruăactivit ileă3.,ă4.ăşiă8.);
7.ă Spitalulă Clinică Jude eană deă Urgen ă "Sf.ă Spiridon"ă Iaşiă - Laboratorul de imunologie
şiăgenetic ă(laboratorădeătestare)ă- pentruăactivit ileă3.,ă4.ăşiă8.;
8.ă Institutulă deă Urgen ă pentruă Boliă Cardiovasculareă şiă Transplantă Târguă Mureşă
(Laborator testare - compartiment imunologie de transplant, HLA) - pentruă activit ileă 3.,ă
4.ăşiă8.;
9.ă Spitalulă Universitară deă Urgen ă Bucureştiă (centruă ală donatoriloră deă CSH)ă - pentru
activit ileă2.,ă4.ăşiă8.);
10.ă Spitalulă Clinică deă Urgen ă Bucureştiă (centru al donatorilor de CSH) - pentru
activit ileă2.,ă4.ăşiă8.);
11.ă Institutulă Regională deă Oncologieă Iaşiă (centruă ală donatoriloră deă CSH)ă - pentru
activit ileă2.,ă4.ăşiă8.);
12.ăInstitutulăNa ionalădeăHematologieăTransfuzional ă"Prof.ăDr.ăC.T.ă Nicolau"ăBucureştiă
(laboratoareă deă testare)ă şiă urm toareleă centreă deă transfuzieă sanguin ă aflateă înă subordineaă
sa (centre al donatorilor de CSH) - pentruăactivit ileă2.,ă3.,ă4.ăşiă8.:
12.1.ăCentrulădeăTransfuzieăSanguin ăArad;
12.2. Centrul de TransfuzieăSanguin ăBac u;
12.3.ăCentrulădeăTransfuzieăSanguin ăBraşov;
12.4.ăCentrulădeăTransfuzieăSanguin ăBr ila;
12.5.ăCentrulădeăTransfuzieăSanguin ăBucureşti;
12.6.ăCentrulăRegionalădeăTransfuzieăSanguin ăCluj;
12.7. Centrul de TransfuzieăSanguin ăCovasna;
12.8.ăCentrulădeăTransfuzieăSanguin ăCraiova;
12.9.ăCentrulădeăTransfuzieăSanguin ăGala i;
12.10.ăCentrulădeăTransfuzieăSanguin ăOlt;
12.11.ăCentrulădeăTransfuzieăSanguin ăOradea;
12.12. Centrul de Transfuzie Sanguin ăPloieşti;
12.13.ăCentrulădeăTransfuzieăSanguin ăSlobozia;
12.14.ăCentrulădeăTransfuzieăSanguin ăTârguăMureş;
12.15.ăCentrulăRegionalădeăTransfuzieăSanguin ăTimişoara;
12.16.ăCentrulădeăTransfuzieăSanguin ăSatuăMare;
12.17.ăCentrulădeăTransfuzieăSanguin ăVâlcea.
IV.3.3.ăSUBPROGRAMULăDEăFERTILIZAREăÎNăVITROăŞI
EMBRIOTRANSFER
A. Obiectiv:

Creştereaă num ruluiă deă proceduriă deă fertilizareă ină vitroă cuă 10%ă fa
şiăaănaşterilorăprinăacestăprocedeu.

ă deă anulă precedent

B.ăActivit i:
1.ă prelevareaă ovociteloră prină punc ieă folicular ,ă efectuat ă subă anestezieă local ă sauă
sedare,ădup ăcaz;
2. procesarea spermei;
3.ăinseminareaăovocitelorăpentruăfertilizareăspontan ;
4. cultivarea embrionilor 72 de ore;
5. transferul embrionar;
6.ămonitorizareaăevolu ieiăcazului,ăcareăconst ăîn:
6.1.ăefectuareaătestuluiăsericăbetaăHCGădup ă2ăs pt mâniădeălaătransferulăembrionar;
6.2.ă consultă ginecologică şiă ecografic,ă laă 6ă s pt mâniă deă laă realizareaă activit iiă
prev zuteălaăpunctulă3.,ădac ătestulăbetaăHCGăesteănegativ;
6.3.ă monitorizareaă ecografic ă aă sarciniiă laă 6ă s pt mâniă deă laă realizareaă activit iiă
prev zuteălaăpunctulă3.,ădac ătestulăbetaăHCGăesteăpozitiv.
C. Beneficiarii subprogramului: cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au
avutăcapacitateaădeăaăseăreproduceăf r ăaăfolosiămijloaceăanticoncep ionaleătimpădeă1ăanădeă
activitateă sexual ă neprotejat ă sauă c roraă liă s-aă diagnosticată oă afec iuneă incompatibil ă cuă
reproducereaă peă caleă natural ,ă deă c treă ună medică specialistă înă obstetric -ginecologie cu
competen ăînătratamentulăinfertilit iiăcupluluiăşiăreproducereăuman ăasistat ămedical.
Criteriile de eligibilitate pentru includerea în subprogram suntăurm toarele:
1.ă cupluriă infertileă careă auă indica ieă pentruă efectuareaă proceduriiă FIV/ET,ă conformă
prevederiloră anexeiă nr.ă IV.10ă laă prezentaă anex ă laă normeleă tehnice,ă careă faceă parteă
integrant ădinăaceasta;
2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211
alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;
3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de sperm ăsauămamaăsurogat);
4.ăvârstaăfemeiiăcuprins ăîntreă24ăşiă40ădeăani;
5.ăindexulădeămas ăcorporal ăalăfemeiiăcuăvaloriăcuprinseăîntreă20ăşiă25;
6.ărezervaăovarian ăînălimiteănormaleăprobat ăprinăvaloareaăAMHă>ă1,1ăng/ml.
D. Procedura de includere în subprogram a beneficiarilor eligibili:
1.ăcuplulăsolicitantădepuneălaăsediulăuneiaădintreăunit ileăsanitareăcareăimplementeaz ă
subprogramulăunădosarăcareăcuprindeăurm toareleădocumente:
1.1. cerere pentru includereaăînăsubprogramulăFIV/ETăsemnat ădeămembriiăcupluluiăcareăvaă
cuprinde,ăînămodăobligatoriu,ăurm toareleădate:
1.1.1.ă dateleă deă identificareă aă membriloră cuplului:ă numeleă şiă prenumele,ă codulă numerică
personal,ătipulăactuluiădeăidentitate,ăseriaăşiănum rulăactului de identitate, data emiterii
acestuiaăşiăunitateaăemitent ;
1.1.2. adresa de domiciliu;
1.1.3.ănum rulădeătelefonămobil;
1.1.4.ăadresaădeăcoresponden ;
1.2.ăcopiiădup ăacteleădeăidentitateăaleămembrilorăcuplului;
1.3.ăadeverin eăeliberateădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateădinăcareăs ărezulteăcalitateaă
deă asigurată înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tateă aă membriloră cuplului,ă documenteă
originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente
conformălegii,ăcareăs ăprobezeăcalitateaădeăasigurat;
1.4.ăadeverin ă medical ăeliberat ă deă mediculă deăfamilieă dină careăs ărezulteăîn l imea,ă
greutateaă şiă indexulă deă mas ă corporal ă ală femeiiă - document emis cu maxim 60 de zile
înaintea depunerii dosarului;
1.5.ădocumenteămedicaleădinăcareăs ărezulteăsetulăminimădeăinvestiga iiăefectuateăpentruă
stabilireaă diagnosticului,ă indica ieiă terapeuticeă şiă riscuriloră medicaleă ală cupluluiă
solicitantă conformă anexeiă nr.ă IV.11ă laă prezentaă anex ă laă normeleă tehnice,ă care face parte
integrant ădinăaceasta;
1.6.ă ună documentă medicală dină careă s ă rezulteă indica iaă medical ă pentruă realizareaă
proceduriiă deă FIV/ET,ă conformă prevederiloră anexeiă nr.ă IV.10ă laă prezentaă anex ,ă eliberată deă
ună medică specialistă înă obstetric -ginecologieă cuă competen ă înă tratamentulă infertilit iiă
cupluluiăşiăreproducereăuman ăasistat ămedical,ăemisăcuămaximă60ădeăzileăînainteaădepuneriiă
dosarului;
1.7.ă declara ieă peă propriaă r spundereă dină careă s ă rezulteă c ă solicitan iiă auă depusă ună
singur dosar laă sediulă uneiă singureă unit iă sanitareă careă deruleaz ă subprogramulă FIV/ETă şiă
c ă nuă auă maiă beneficiată înă trecută deă oă alt ă procedur ă finan at ă dină bugetulă Ministeruluiă

S n t ii;ă înă declara ieă seă consemneaz ă înă modă obligatoriuă aser iuneaă "Subă sanc iunileă
aplicateă fapteiă deă falsă şiă uză deă falsă înă acteă publice,ă conformă prevederiloră Coduluiă penal,ă
declarăc ădateleădinădeclara ieăsuntăcorecteăşiăcomplete."
1.8. opis al documentelor dosarului;
2.ă registratorulă medicală verific ă existen aă tuturoră documentelor în dosar conform
opisului,ă confrunt ă copiileă acteloră deă identitateă cuă documenteleă originaleă şiă atest ă prină
semn tur ăconformitatea;
3.ă dosarulă completă careă cuprindeă toateă documenteleă prev zuteă laă punctulă 1ă seă
înregistreaz ă înă ordineă cronologic ă într-ună registruă deă eviden ă ală documenteloră
proceduriloră FIV/ETă dină cadrulă subprogramului,ă întocmit,ă completat,ă p strată şiă arhivată deă
c treă unitateaă sanitar ;ă num rulă deă înregistrareă atribuită deă unitateaă sanitar ă pentruă
dosarulădepusăseăcomunic ăînăscrisăsolicitan ilor;
4.ă dosareleă depuseă înă decursă deă oă lun ă suntă evaluateă deă c treă oă comisieă aă unit iiă
sanitareă careă seă întruneşteă înă primeleă 5ă zileă aleă luniiă înă cursă pentruă lunaă precedent .ă
Componen aă comisieiă esteă stabilit ă prină deciziaă reprezentantuluiă legală ală unit iiă sanitareă
şiăvaăaveaăcelăpu inătreiămembriădintreăcareăunămedicădeăspecialitateăobstetric -ginecologie
cuă competen ă sauă atestată deă studiiă complementareă înă domeniulă tratamentuluiă infertilit iiă
cupluluiă şiă reproduceriiă umaneă asistateă medicală şiă ună embriologă cuă atestareă european ă înă
domeniu.ă Rezultatulă evalu riiă dosareloră seă consemneaz ă într-un proces-verbală care,ă dup ă
semnareaă deă to iă membriiă prezen iă aiă comisiei,ă seă înregistreaz ă şiă seă p streaz ă laă sediulă
unit iiăsanitare.
5. comisia aprob ă dosareleă careă îndeplinescă toateă condi iileă deă legalitateă prev zuteă
pentruă includereaă înă subprogram,ă înă ordineaă cronologic ă aă înregistr riiă dosareloră şiă înă
limitaăfondurilorădisponibileăpentruăaceast ădestina ie.ăÎnăsitua iaăînăcareăsolicit rileădeă
includereăînăsubprogramulă FIV/ETădep şescă fondurileă aprobate,ă comisiaă vaăîntocmiă oă list ă deă
aşteptareă careă seă înregistreaz ă şiă seă p streaz ă laă sediulă unit iiă sanitare.ă Listaă seă
actualizeaz ă periodică fieă prină includereaă unoră noiă dosareă aprobate,ă fieă prină excluderea
dosarelor încadrabile într-unaădinăurm toareleăsitua ii:
a) cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;
b)ă nuă aă fostă ini iată protocolulă deă stimulareă ovarian ă înă termenă deă 90ă deă zileă deă laă
înregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului în subprogram la unitatea
sanitar ;
c)ăcuplulăaă renun atălaăefectuareaăproceduriiă FIV/ETăcuănotificareaă înăscrisă aă unit iiă
sanitare;
6.ă rezultatulă evalu riiă dosaruluiă seă comunic ă înă scrisă laă adresaă deă coresponden ă
consemnat ăînăcuprinsulăcereriiăprev zuteălaăpunctulă1,ădup ăcumăurmeaz :
a)ădosarăaprobatăcuămen ionareaădateiăprogram riiăpentruăini iereaăproceduriiădeăFIV/ET;
b)ă dosară aprobată şiă înscrisă înă listaă deă aşteptareă cuă specificareaă num ruluiă deă ordine;ă
înă situa iaă înă careă fondurileă alocateă permită ini iereaă proceduriiă deă FIV/ET,ă unitateaă
sanitar ăînştiin eaz ăcuplulăsolicitantăasupraădateiăprogram rii;
c) dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.
Comunicareaărezultatuluiăevalu riiădosaruluiăseărealizeaz ăînăformaăuneiădeciziiăsemnat ă
deă membriiă comisieiă şiă contrasemnat ă deă reprezentantulă legală ală unit iiă sanitareă oriă deă
c treă împuternicitulă acestuia.ă Deciziaă seă înregistreaz ă înă registrulă deă eviden ă ală
documenteloră proceduriloră FIV/ETă dină cadrulă subprogramuluiă seă dateaz ă şiă seă aplic ă ştampilaă
unit iiă sanitare.ă Copiaă decizieiă şiă confirmareaă transmiteriiă acesteiaă seă p streaz ă şiă seă
arhiveaz ălaăunitateaăsanitar .
7.ă înă situa iaă înă careă protocolulă deă stimulareă ovarian ă prealabilă proceduriiă deă FIV/ETă
nuă esteă ini iată înă termenă deă 90ă deă zileă deă laă înregistrareaă decizieiă laă unitateaă sanitar ,ă
deciziaăîşiăpierdeăvalabilitatea.
E. Indicatori de evaluare:
1.ă indicatoriă fizici:ă num ră deă cupluri infertile beneficiare de proceduri FIV/ET: 300
cupluri;
2.ă indicatoriă deă eficien :ă costă mediu/cupluă beneficiară deă proceduraă FIV/ETă înă
condi iileăefectu riiăşiăraport riiătuturorăactivit ilorăprev zuteălaătitlulăBăpuncteleă1.6.: 6.188 lei*1);
3. indicatori de rezultat: rata de succes a procedurilor de FIV/ET efectuate în cadrul
subprogramului de minimum 30% sarcini confirmate prin activitatea de la titlul B punctul
6*2).
──────────
Not :
*1) contravaloarea costului procedurii FIV/ET în cadrulă subprogramuluiă seă finan eaz ă laă
ună tarifă deă 6.188ă lei/procedur ă FIV/ETă numaiă înă condi iileă efectu riiă tuturoră activit iloră
prev zuteă laă titlulă Bă puncteleă 1.ă - 6, raportate pe baza de borderou ce cuprinde datele de

identificare ale cuplurilor beneficiareă deă FIV/ET,ă cuă precizareaă activit iloră efectuate,ă
dataăefectu riiăacestoraăşiăaărezultatelorătratamentelor,ăconfirmateăprinărapoarteămedicale.
Contravaloareaăaltorăserviciiămedicaleădecâtăceleăprev zuteălaătitlulăBăpuncteleă1.ă- 6.
efectuate la recomandareaă specialiştiloră înă scopulă evalu riiă suplimentare,ă îmbun t iriiă
rateiă deăsuccesăsauăpreveniriiăunorăcomplica iiăseăsuport ădeăc treă beneficiariă laătarifeleă
stabiliteă deă unitateaă sanitar ă şiă afişateă laă locă vizibil,ă pentruă careă seă elibereaz ă
documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat.
Acesteă activit iă seă realizeaz ă numaiă înă condi iileă înă careă cuplulă aă fostă informată c ă nuă
exist ă bazaă legal ă pentruă rambursareaă acestoră serviciiă dină bugetuluiă subprogramuluiă şiă îşiă
asum ,ăînăscris,ăplataăcontravaloriiăacestora.
Listaă serviciiloră medicaleă careă nuă facă obiectulă ramburs riiă dină fondurileă alocateă
programului,ăcuprinde,ăf r ăaăseălimitaălaăacestea:
a)ă investiga iiă paracliniceă preliminareă (stabiliteă deă fiecareă unitateă sanitar ă conformă
propriuluiă protocol,ă dac ă suntă depistateă afec iuniă ceă potă afectaă evolu iaă tratamentuluiă sauă
sarcinii);
b)ămonitorizareaătratamentuluiădeăstimulareăovarian ;
c)ăanesteziaăgeneral ălaăprelevareaăovocitelor;
d) ICSIă(injectareăintracitoplasmic ăaăspermatozoizilor);
e) P-ICSI;
f)ăcultivareaăembrionilorămaiămultădeă72ădeăoreăpân ălaăstadiulădeăblastocist;
g) diagnostic genetic al embrionilor;
h) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;,
i)ărecoltareaăchirurgical ăaăspermatozoizilor.
*2)ă Neîndeplinireaă indicatoruluiă deă rezultată atrageă excludereaă unit iiă sanitareă dină
subprogramulă FIV/ET,ă începândă cuă dataă deă 1ă ianuarieă aă anuluiă urm toră perioadeiă evaluate.ă
Pentruă oă perioad ă deă 2ă aniă unitateaă sanitar ă nuă vaă puteaă desf şuraă activit iă înă cadrulă
acestui subprogram.
──────────
F.ăCriteriiăpentruăincludereaăunit ilorăsanitareăînăsubprogram:
1.ă de ină acreditareă valabil ă pentruă activitateaă deă prelevareă deă celuleă reproductiveă
umane,ă pentruă banc ă deă celuleă reproductiveă (procesare,ă conservare,ă stocareă şiă distribu ie)ă
şiă utilizareă deă celuleă umaneă înă scopă terapeutică (fertilizareă ină vitro)ă emis ă înă condi iileă
legii;
2.ă de ină dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medical,ă atâtă pentruă
unitateaă sanitar ,ă câtă şiă pentruă personalulă medico-sanitară angajat,ă valabil ă laă dataă
includeriiă înă subprogramulă FIV/ET,ă cuă obliga iaă deă aă oă reînnoiă pe toat ă perioadaă derul riiă
subprogramului;
3.ă de ină dovadaă pl iiă laă ziă aă contribu ieiă laă Fondulă pentruă asigur riă socialeă deă
s n tateă şiă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă efectuat ă conformă prevederiloră
legale în vigoare;
4.ăde inădocumente doveditoare prin care personalul medico-sanitarăîşiăexercit ăprofesiaă
înăcadrulăunit iiăsanitare;
5.ă personalulă medicală dină cadrulă unit iiă sanitareă de ineă documente,ă valabileă laă dataă
includeriiă înă subprogramulă FIV/ET,ă careă certific ă exercitareaă profesiei
conform
reglement rilorălegaleăînăvigoare,ădup ăcumăurmeaz *1):
5.1. certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru medici;
5.2.ă certificată deă competen ă sauă atestată deă studiiă complementareă înă domeniulă
tratamentului infertilit iiă cupluluiă şiă reproduceriiă umaneă asistateă medicală pentruă mediciiă
deăspecialitateăobstetric -ginecologie;
5.3.ă certificată deă competen ă înă domeniulă embriologieiă umaneă emisă deă oă autoritateă
european
5.4.ăautoriza iaădeăliber ăpractic ăpentru personalul mediu sanitar;
5.5.ă certificatulă deă membruă ală Ordinuluiă Asisten iloră Medicaliă Generalişti,ă Moaşeloră şiă
Asisten iloră Medicaliă dină Româniaă pentruă personalulă mediuă sanitară valabileă laă dataă
includerii în subprogramul FIV/ET;
6.ă de ină autoriza ieă pentruă prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală privindă stareaă deă
s n tateă emis ,ă înă condi iileă legii,ă deă c treă Autoritateaă Na ional ă deă Supraveghereă aă
Prelucr riiăDatelorăcuăCaracterăPersonal;
7.ă facă dovadaă realiz riiă anualeă aă minimumă 100ă deă proceduri FIV/ET, în ultimii doi ani
calendaristici,ădemonstrat ăprinăraportareaăc treăAgen iaăNa ional ădeăTransplant.
──────────
Not :ă *1)ă înă situa iaă înă careă unitateaă sanitar ă careă deruleaz ă subprogramulă FIV/ETă
efectueaz ă modific riă înă structuraă personalului medical implicat în derularea acestuia, are
obliga iaădeăaănotificaăMinisterulăS n t iiăcuăprivireălaămodific rileăsurvenite,ăînătermenă

deămaximumă5ăzileădeălaăefectuareaăacestoraăşiădeăaătransmiteădocumenteleăcareădemonstreaz ă
îndeplinirea criteriilorăprev zuteălaăpuncteleă4.ăşiă5.
──────────
G.ă Proceduraă deă selectareă aă unit iloră sanitareă înă vedereaă includeriiă înă subprogramulă
FIV/ET:
1.ăselectareaăunit ilorăsanitareăpentruăincludereaăînăsubprogramulăFIV/ETăseărealizeaz ă
la cererea acestora, în baza unui dosar care cuprinde documentele care fac dovada
îndepliniriiăcriteriilorăprev zuteătitlulăF;
2. cererile pentru includere în subprogram se depun la registratura Ministerului
S n t iiă înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă intrareaă înă vigoareă a prevederilor prezentelor
norme.
3.ăsolicit rileăunit ilorăsanitareăpentruăincludereăînăsubprogramăvorăfiăanalizateădeăoă
comisieăaăc reiăcomponen ănominal ăvaăfiăaprobat ăprinăordinăalăministruluiăs n t ii;ădină
componen aăcomisieiăvorăfaceăparteă3ămembriădup ăcumăurmeaz :
a)ă2ăreprezentan iăaiăMinisteruluiăS n t ii;
b)ăunăreprezentantăalăAgen ieiăna ionaleădeătransplant;
c)ă2ăreprezentan iăaiăComisieiădeăspecialitateăobstetric ă- ginecologie;
4. evaluarea dosarelor depuse în vederea includeriiă înă subprogramă seă realizeaz ă înă
primeleă5ăzileălucr toareăaleăluniiămai;
5.ăconcluziileăcomisieiăseăconsemneaz ăîntr-un proces-verbalăcareăseăînregistreaz ăşiăseă
arhiveaz ă laă Agen iaă na ional ă deă programeă deă s n tate;ă eleă voră fiă aduseă laă cunoştin aă
solicitan ilorădeăc treăANPS;
6. în baza procesului-verbalăprev zutălaăpunctulă 5ă Agen iaăna ional ă pentruă programeădeă
s n tateăîntocmeşteălistaăunit ilorăsanitareăcareăimplementeaz ăsubprogramulăFIV/ETăcareăseă
aprob ăprinăordinăalăministruluiăs n t ii;
7.ăincludereaădeănoiă unit iă sanitareăînălistaă celoră careă implementeaz ă subprogramulăseă
realizeaz ăînăanulă2016,ăprinăparcurgereaăaceleaşiăproceduriăîncepândăcuădataădeă1ăianuarie.
H.ăAsigurareaătransparen eiăînăderulareaăsubprogramului:
Unit ileă sanitareă incluseă înă listaă unit iloră careă implementeaz ă programulă auă
urm toareleăobliga ii:
1.ă afişareaă laă sediulă înă careă seă realizeaz ă procedurileă deă fertilizareă ină vitroă şiă
embriotransfer,ăprecumăşiăpeăpaginaăwebăproprie,ăaăurm toarelorăinforma ii:
1.1. lista personalului medical implicat în efectuarea procedurii FIV/ET
1.2. bugetul alocat
1.3. tarifele practicate
2.ă afişareaă laă sediulă înă careă seă realizeaz ă procedurileă deă fertilizareă ină vitroă şiă
embriotransfer,ă precumă şiă peă paginaă webă proprie,ă pân ă celă târziuă laă dataă deă 10ă aă luniiă înă
cursă pentruă perioadaă anterioar ,ă aă urm toareloră dateă statisticeă înregistrateă înă lunaă
precedent ăşiăcumulatădeălaăînceputulăanuluiăîn cadrul subprogramului:
2.1.ănum rulădosarelorădepuse;
2.2.ănum rulădosarelorăaprobate;
2.3.ănum rulădosarelorăincluseăînălistaădeăaşteptare;
2.4.ănum rulădosarelorăneaprobate;
2.5.ănum rulădeăproceduriăFIV/ETăefectuate;
2.6.ănum rulădeăcazuriămonitorizateăpân ălaă6ăs pt mâniădup ătransferulăembrionar.
IV.4.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăBOLIăENDOCRINE
A. Obiectiv:
Îmbun t ireaă depist riiă afec iuniloră endocrineă cuă impactă majoră asupraă st riiă deă
s n tateăaăpopula ieiăăn scopulăreduceriiămorbidit iiăprinăguş ăendemic ădinăcauzaăcaren eiă
deăiodăşiăaăcomplica iilorăsale.
B.ă Unitateaă deă asisten ă tehnic ă şiă managementă aă programului:ă structuraă dină cadrulă
InstitutuluiăNa ionalădeăEndocrinologieă"C.I.ăParhon"ăBucureşti
C.ăActivit i:
Diagnosticareaă afec iuniloră endocrineă şiă aă complica iiloră acestoraă determinateă deă
caren aădeăiodăprinăexamin riăimunologiceăşiăanatomopatologice,ădup ăcumăurmeaz :
1.ădisfunc iiătiroidiene:ăcalcitonina,ăTRab;
2.ă canceră tiroidian:ă calcitonina,ă tiroglobulina,ă anticorpiă antitiroglobulin ,ă examenă
citodiagnostic - biopsiaătiroidian ăprinăpunc ie-aspira ieăcuăacăfin.

D. Beneficiarii programului:
1.ă bolnaviă cuă manifest riă cliniceă deă disfunc ieă tiroidian ă (guş ă endemic ,ă hiperfunc ieă
sauăhipofunc ieătiroidian )ăconfirmateăprinădoz riăhormonale;
2. bolnavi cu cancer tiroidian.
E. Indicatori de evaluare:
1. indicatori fizici:
1.1.ănum răbolnaviăcuădisfunc ieătiroidian ăexamina i:ă6.000ăbolnavi
1.2.ănum răbolnaviăcuăcancerătiroidianăexamina i:ă1.500ăbolnavi
2.ăindicatoriădeăeficien :
2.1.ă costă mediuă estimat/bolnavă cuă disfunc ieă tiroidian ă investigat:ă 160ă lei,ă înă
condi iileăefectu riiătuturorătestelorăprev zuteălaătitlulăCăpunctulă1;
2.2.ă costă mediuă estimat/investiga ieă bolnavă diagnosticată cuă canceră tiroidian:ă 430ă lei,ă
înăcondi iileăefectu riiătuturorătestelorăprev zuteălaătitlulăCăpunctulă2.
3.ă indicatoriă deă rezultat:ă creştereaă ponderiiă bolnaviloră cuă afec iuniă endocrineă
determinateădeăcaren aădeăiodăinvestiga iăprinămetodeăimunologiceăşiăanatomopatologice.
F. Natura cheltuielilor eligibile:
1.ă reactiviă pentruă determinarea:ă calcitoninei,ă tiroglobulinei,ă eviden iereă anticorpiă
antitiroglobin ;
2. materiale sanitare: seringiăcuăacăfinăpentruăpunc ieăaspirativ ătiroidian ,ălame;
3.ăsolu iiăfixatoareăşiăcoloran iăspecificiăpentruăexamenăcitodiagnostic
G.ă Criteriiă deă selec ieă pentruă includereaă unit iloră deă specialitateă listaă unit iloră
sanitare care implementeaz ăprogramul:
1.ăexpertiz ăînădomeniulăendocrinologiei;
2.ădotareăşiăexpertiz ăpentruăefectuareaădoz rilorăhormonale;
3.ădotareăşiăexpertiz ăpentruăefectuareaădoz rilorămarkerilorăimuni;
4.ă dotareă şiă expertiz ă pentruă efectuareaă examenă citodiagnostic - punc ieă aspirativ ă
tiroidian ;
5.ădotareăşiăexpertiz ăînăasigurareaătratamentuluiăchirurgical;
6. aviz favorabil al comisiei de specialitate endocrinologie.
H.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.ăInstitutulăNa ionalădeăEndocrinologieă"C.I.ăParhon",ăBucureşti;
2.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăArad;
3.ăSpitalulăClinicăUniversitarădeăUrgen ăElias;
4.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCluj-Napoca;
5. Spitalul Clinic Jude eanădeăUrgen ăConstan a;
6.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCraiova;
7.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăSpiridon"ăIaşi;
8.ăSpitalulăClinicăJude eanăMureş;
9.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăSibiu;
10. Spitalul Clinic Jude eanădeăUrgen ăTimişoara.
IV.5.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăTRATAMENTăDIETETIC
PENTRU BOLI RARE
A. Obiectiv:
Tratamentulădieteticăalăbolnavilorăadul iăcuăfenilcetonurie
B.ăAsisten aătehnic ăşiămanagement:
Agen iaăNa ional ăpentruăProgrameădeăS n tateădinăMinisterulăS n t

ii

C.ăActivit i:
Asigurareaăproduselorădieteticeănecesareăbolnaviloră(adul i)ăcuăfenilcetonurie
D.ăCriteriiădeăeligibilitate:ăbolnaviăadul iăcuădiagnosticăcertădeăfenilcetonurie

lei.

E. Indicatori de evaluare:
1.ăindicatoriăfizici:ănum răbolnaviăadultăcuăfenilcetonurie:ă20;
2.ăindicatoriădeăeficien :ăcostămediuăestimat/bolnavăadultăcuăfenilcetonurie/an:ă36.000ă
F. Natura cheltuielilor eligibile:

Suplimente proteiceă şiă alimenteă deă baz ă cuă con inută proteică sc zută pentruă bolnaviiă cuă
fenilcetonurie,ălaăurm torulănecesarăminimăcalculat:
1.ăMilupaăPKUă3,ă500ăgrame,ă4ăcutii/lun /beneficiar;
2.ăf in ăLP,ă500ăgrame,ă8ăcutii/lun /beneficiar;
3. orez LP, 500 grame,ă2ăcutii/lun /beneficiar;
4.ăpasteăLP,ă500ăgrame,ă4ăcutii/lun /beneficiar;
5.ăcerealeăLP,ă375ăgrame,ă2ăcutii/lun /beneficiar;
6.ăLpădrink,ă400ăml,ă4ăcutii/lun /beneficiar;
7.ăînlocuitorăouă500ăgrame,ă1ăcutie/lun /beneficiar.
G. Unit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăClujă- sec iaăclinic ădeădiabetăzaharat,ănutri ieăşiă
boli metabolice.
IV.6.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăMANAGEMENT
ALăREGISTRELORăNA IONALE
A. Obiectiv:
Dezvoltarea,ăimplementareaăşiămanagementulăRegistrelorăna ionaleăaleăbolnavilorăcronici
B.ă Unitateaă na ional ă deă asisten
InstitutuluiăNa ionalădeăS n tateăPublic

ă tehnic ă şiă management:ă structuraă dină cadrulă

C.ăActivit i:
1.ărestructurareaăşiăreorganizareaăactivit ilorădeăînregistrareăpeăbazeăpopula ionaleăaă
datelor bolnavilor cronici*);
2.ădesf şurareaăactivit iiădeăînregistrareăaădatelorăbolnavilorăcronici.
──────────
Not :ă *)ă Pân ă laă restructurareaă şiă reorganizareaă activit iloră deă înregistrareă peă bazeă
popula ionaleă aă dateloră bolnaviloră cronici,ă activit ileă privindă înregistrareaă dateloră
pentru:
1.ă bolnaviiă deă canceră seă realizeaz ă potrivită prevederiloră Ordinuluiă ministruluiă
s n t iiănr.ă2027/2007ăprivindăactivitateaădeăînregistrareaăpeăbazeăpopula ionaleăaădateloră
bolnavilorădeăcancerăşiăînfiin areaăregistrelorăregionaleădeăcancer;
2.ă bolnaviiă cuă diabetă zaharată seă realizeaz ă potrivită prevederiloră Ordinuluiă ministruluiă
s n t iiă nr.ă 1014/2011ă privindă înfiin areaă şiă func ionareaă Registruluiă na ională deă diabetă
zaharat,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
3.ă bolnaviiă cuă dizabilit iloră deă ambula ieă (copiiă şiă adul i)ă seă realizeaz ă peă bazaă
fişelorădeăevaluareăaăacestora.
──────────
D. Indicatori de evaluare
1. indicatori fizici:
1.1.ănum răregistreăregionaleădeăcancer:ă8;
1.2.ănum rădeăfişeăONCăcolectateăşiăînregistrateăînăbazaădeădate:ă5.000;
1.3.ănum răregistreăna ionaleădeădiabetăzaharat:ă1;
1.4.ănum rădeăînregistr riăbolnavi cu diabet zaharat: 450.000.
2.ăindicatoriădeăeficien :
2.1.ăcostămediuăestimat/registruădeăcancerălaănivelăna ional:ă120.000ălei;
2.2. cost mediu estimat/registru de diabet zaharat: 20.000 lei.
3. indicatori de rezultat:
3.1. constituirea bazelor de date a bolnavilor cu boli cronice;
3.2.ă elaborareaă unuiă raportă anuală ală registreloră deă boliă croniceă na ionaleă sauă
regionale,ădup ăcaz.
E. Natura cheltuielilor eligibile:
1.ă furnituriă deă birou:ă papet rie,ă consumabileă deă tip:ă cartuşe,ă toneră xerox,ă toneră
imprimante, hârtie, dosare;
2.ă materialeă şiă prest riă serviciiă cuă caracteră func ional:ă serviciiă deă editare,ă
multiplicare,ătip rireăşiădiseminareădeămateriale,ăsinteze,ărapoarte,ăbuletineăinformative;
3.ăalteăbunuriăşiăserviciiăpentruăîntre inereăşiăfunc ionare;
4.ăachizi ionareaădeăpieseădeăschimb;
5.ă echipamenteă şiă dot riă cuă mic ă valoareă deă tehnic ă informatic :ă unit iă centrale,ă
monitoare, imprimante, memorie RAM, scanere;
6.ăachizi ionareădeăc r i,ăpublica iiăşiămaterialeădocumentare;

7.ă preg tireă profesional ă şiă formareă personal:ă organizareă deă instruiriă metodologiceă şiă
cursuriădeăscurt ădurat ;
8.ăcheltuieliădeădeplasare:ătransport,ăserviciiădeăcazareăşiădiurn ;
9. cheltuieliă deă personală şi/sauă pentruă încheiereaă contracteloră deă prest riă serviciiă
conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
F.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1. Registrele regionale de cancer:
Institu iileă înă structuraă c roraă suntă înfiin ateă şiă func ioneaz ă centreleă deă
implementare a registrelor regionale de cancer, conform prevederilor Ordinului ministrului
s n t iiănr.ă2027/2007ăprivindăactivitateaădeăînregistrareaăpeăbazeăpopula ionaleăaădateloră
bolnavilorădeăcancerăşiăînfiin areaăregistrelorăregionaleădeăcancer;
2.ăRegistrulăna ionalădeădiabetăzaharat:
2.1.ăInstitutulăNa ionalădeăS n tate Public ;
2.2.ă mediciiă deă specialitateă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă cadrulă unit iloră careă
deruleaz ăProgramulăna ionalădeădiabet.
ANEXA IV.1
la anexa 5 la normele tehnice
Atribu iiă specificeă unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă management
în
cadrul
Subprogramuluiă deă depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă
test riiăBabeş-Papanicolaouălaăpopula iaăfeminin ăeligibil ăînăregimădeăscreening
1.ăAtribu iileăspecificeăUnit iiădeăasisten ătehnic ăşiămanagementăorganizat ălaănivelă
na ional,ă înă structuraă Institutuluiă Na ională deă S n tateă Public ,ă denumit ă înă continuareă
UATM - INSP:
1.1.ă coordoneaz ă tehnică implementareaă activit iloră subprogramuluiă înă regiuniă şiă
coordoneaz ăactivitateaăunit ilorădeăasisten a tehnic ăşiămanagementălaănivelăregional;
1.2.ă asigur ă şiă coordoneaz ă asisten aă tehnic ă necesar ă pentruă dezvoltareaă capacit iiă
unit iloră regionaleă deă managementă peă componenteleă deă s n tateă public ă aleă subprogramului:ă
monitorizareaă aplic riiă standardelor de calitate a serviciilor furnizate în cadrul
subprogramului,ă colectarea,ă centralizareaă şiă raportareaă datelor,ă monitorizareaă şiă evaluareaă
subprogramului;
1.3.ă disemineaz ă protocoaleleă deă asigurareă aă calit iiă subprogramului,ă ghidurile,ă
standardele sauă procedurileă specificeă derul riiă acestuia,ă elaboreaz ă planurileă deă asigurareă
aăcalit iiăşiăcontroleaz ăimplementareaălorăînăcolaborareăcuăUATMă- R;
1.4.ă planific ,ă organizeaz ă şiă coordoneaz ă formareaă personaluluiă implicată înă realizareaă
activit ilorăprev zuteăînăcadrulăsubprogramului,ăînăcolaborareăcuăUATMă- RăşiăcuăComisia;
1.5.ă monitorizeaz ă realizareaă indicatoriloră specificiă subprogramului,ă peă bazaă
indicatorilorăspecificiăraporta iădeăUATMă- R;
1.6.ă coordoneaz ă tehnică constituireaă şiă între inereaă registreloră na ionaleă aferenteă
subprogramului, pe baza datelor raportate de UATM - R,ă şiă supervizeaz ă raportareaă dateloră
c treăregistreleăregionaleădeăcancer,ăconformăprevederilorăactelorănormativeăîn vigoare;
1.7.ă planific ă şiă coordoneaz ,ă înă colaborareă cuă UATMă - Ră şiă Comisia,ă activit ileă deă
informare-educare-comunicare;
1.8.ă analizeaz ă periodică raport rileă primiteă deă laă UATMă - R,ă evalueaz ă performan aă
unit iloră sanitareă cuă paturiă implicate înă derulareaă subprogramului,ă peă bazaă raport riloră
sau prin deplasarea pentru vizite de monitorizare/evaluare;
1.9.ă realizeaz ă trimestrială şiă anual,ă cumulată deă laă începutulă anului,ă centralizareaă
indicatoriloră specificiă subprogramului,ă transmişiă deă UATM - R în primele 20 zile de la
încheiereaă perioadeiă deă raportare,ă precumă şiă elaborareaă rapoartelor,ă sintezelor,ă
recomand riloră privindă desf şurareaă şiă îmbun t ireaă activit iloră subprogramuluiă peă bazaă
raport rilorăUATMă- R;ăsitua iaăcentralizat ăaăindicatorilor,ăprecumăşiărapoarteleăelaborateă
suntăînaintateăMinisteruluiăS n t iiăşiăComisiei,ăînătermenădeă30ădeăzileălucr toareădeălaă
încheierea perioadei de raportare;
1.10. contribuie la elaborarea planurilor regionale de informare-educare- comunicare
pentruăpopula iaăeligibil ăpentruătestareaăBabeş-Papanicolaou;
1.11.ă coordoneaz ă şiă particip ă laă elaborareaă strategieiă na ionaleă deă prevenireă aă
cancerului de col uterin;
1.12.ăparticip ălaăvalorificareaădatelorărezultateădinăprogram;
1.13. asigur ă comunicareaă c treă popula ieă şiă c treă autorit ileă deă s n tateă şiă alteă
autorit iăinteresateăaăprogresuluiăsubprogramului;
1.14.ăelaboreaz ăformatulărapoartelorăregionaleăşiăraportulăna ionalăalăsubprogramului;

1.15.ă selecteaz ă personalulă UATMă - INSPă şiă îiă propuneă directoruluiă generală ală
Institutuluiă Na ională deă S n tateă Public ă Bucureştiă contractareaă acestuiaă înă condi iileă
legii;
1.16.ă valideaz ă activitateaă privindă test rileă Babeş-Papanicolaouă realizateă deă c treă
unit ileăsanitareădinăsubordineaăMinisteruluiăS n t ii.
2.ă Atribu iileă specificeă Unit iloră deă asisten ă tehnic ă şiă managementă organizateă laă
nivel regional, denumite în continuare UATM - R:
2.1.ă organizeaz ă şiă realizeaz ă activitateaă deă identificareă şiă selectareă aă furnizoriloră
deăserviciiămedicaleăînăvedereaăderul riiăsubprogramului;
2.2.ă valideaz ă dosareleă deă candidatur ă depuseă deă furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă peă
baza procedurilor de selectare a furnizorilor de servicii medicale, care îndeplinesc
condi iileă privindă derulareaă subprogramuluiă şiă informarea,ă înă scris,ă aă furnizoriloră deă
serviciiămedicaleăasupraăvalid riiăsauănevalid riiăcandidaturii;
2.3.ă întocmescă şiă actualizeaz ă listaă eviden eiă furnizoriloră deă serviciiă valida iă pentruă
derularea subprogramului în regiunea teritorial ă arondat ă şiă transmită aceast ă list ă
direc iilorădeăs n tateăpublic ăşiălaăUATMă- INSP;
2.4.ă instruiescă personalulă implicată înă realizareaă activit iloră specificeă prev zuteă înă
cadrul subprogramului;
2.5.ă organizeaz ,ă înă colaborareă cuă direc iileă deă s n tateă public ,ă instruireaă mediciloră
deă familieă înă vedereaă planific riiă şiă organiz riiă invit riiă femeiloră eligibileă dină regiuneaă
teritorial ăarondat ăînăscopulăparticip riiălaăprogram;
2.6.ă colaboreaz ă cuă direc iileă deă s n tateă public ă înă vedereaă monitoriz riiă
activit iloră derulateă înă bazaă contracteloră încheiateă deă direc iileă deă s n tateă public ă înă
cadrulă subprogramului,ă precumă şiă colaborareaă cuă autorit ileă şiă institu iileă localeă
guvernamentale sau neguvernamentale ce pot contribui la promovareaă şiă implementareaă
subprogramului;
2.7.ămonitorizeaz ăimplementareaăactivit ilorăspecificeăsubprogramului;
2.8.ă analizeaz ă trimestrială şiă anuală indicatoriiă specificiă subprogramuluiă raporta iă deă
furnizoriiădeăserviciiămedicaleăincluşiăînăprogram;
2.9.ădisemineaz ăprotocoaleleăspecificeăderul riiăsubprogramului;
2.10.ă realizeaz ă controlulă deă calitateă înă domeniile:ă înregistr riiă datelor;ă sistemuluiă
informatic;ăraport riiăindicatorilorăspecificiăsubprogramului;ăanalizelorăstatistice;
2.11.ă planific ,ă organizeaz ă şiă coordoneaz ă formareaă personaluluiă medicală implicată înă
realizareaăactivit ilorăprev zuteăînăcadrulăsubprogramului;
2.12.ă contribuieă laă dezvoltareaă sistemuluiă informa ională unitar,ă caă parteă integrant ă aă
subprogramului,ă şiă asigur ă men inereaă şiă func ionareaă acestuiaă înă regiuneaă teritorial ă
arondat ă conformă standardeloră subprogramuluiă - formulare-tip, circuite de raportare,
interconectareaă cuă alteă bazeă deă date,ă inclusivă cuă registreleă popula ionaleă deă canceră -, cu
respectarea prevederiloră acteloră normativeă înă vigoareă specificeă utiliz riiă dateloră cuă
caracterăpersonal,ăşiăcoordoneaz ăactivitateaădeăcolectare/raportareăaădatelor;
2.13.ă asigur ă constituireaă şiă între inereaă registreloră regionaleă privind:ă screeningulă
prin metoda test riiă Babeş-Papanicolaouă înă regiuneaă teritorial ă arondat ă şiă frotiurileă
anormaleădepistateăpentruăpopula iaădinăregiuneaăteritorial ăarondat ;
2.14.ămen ineăşiăactualizeaz ăperiodicăbazaădeădateăcuăfemeileăeligibileăpentruătestareaă
Babeş-Papanicolaouădinăregiuneaăteritorial ăarondat ;
2.15.ă planific ă şiă organizeaz ă activit ileă deă informare-educare-comunicare (IEC) la
nivelul regiunii teritoriale arondate;
2.16.ăplanific ăşiăcoordoneaz ăactivit ileădeăinvitare/reinvitareăaăpopula ieiăfeminineă
eligibileă înă vedereaă particip riiă laă testareaă Babeş-Papanicolaouă înă regiuneaă teritorial ă
arondat ;
2.17.ă analizeaz ă periodică raport rileă primite de la furnizorii de servicii medicale,
evalueaz ă performan aă acestoraă înă derulareaă subprogramuluiă peă bazaă raport riloră sauă prină
deplasareaă pentruă viziteă deă monitorizare/evaluare/controlă şiă propuneă UATMă - INSP/Comisiei
m surileăcareăseăimpun;
2.18. centralizeaz ă trimestrial,ă cumulată deă laă începutulă anului,ă şiă anual,ă laă nivelă
regional,ăindicatoriiăspecificiăsubprogramului,ăraporta iăînăprimeleă5ăzileălucr toareădeălaă
încheiereaă perioadeiă deă raportareă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă incluşiă în
programă şiă îiă înainteaz ă UATMă - INSP în primele 20 zile de la încheierea perioadei de
raportare;
2.19.ă genereaz ă rapoarte,ă sinteze,ă recomand riă privindă desf şurareaă şiă îmbun t ireaă
activit iloră subprogramului,ă peă careă leă înainteaz ă UATMă - INSP în primele 20 zile de la
încheierea perioadei de raportare;
2.20.ă estimeaz ă necesarulă deă resurseă umaneă şiă financiareă pentruă implementareaă
subprogramuluiă laă nivelă regională şiă formuleaz ă propuneriă privindă reparti iaă acestoraă peă
jude eleădinăregiuneaăteritorial ă arondat ,ă precumăşiăpeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăpeă

careăleăînainteaz ăMinisteruluiăS n t iiăşiăComisieiăna ionaleăpentruăprevenireaăcanceruluiă
de col uterin;
2.21.ă realizeaz ă controlulă externă deă calitateă ală laboratoareloră deă analizeă medicale din
structuraă re eleloră pentruă careă asigur ă asisten aă tehnic ă şiă managementulă subprogramului,ă
conformăproceduriiăurm toare:
2.21.1.ă controlulă deă calitateă seă realizeaz ă deă c treă specialiştiiă laboratoruluiă deă
analizeă medicaleă dină structuraă unit iiă sanitareă înă cadrulă c reiaă esteă organizat ă şiă
func ioneaz ăUATM-Răşiăvaăvizaăatâtălameăcuărezultateănormale,ăcâtăşiălameăcuăatipii;
2.21.2.ă pentruă laboratoareleă deă analizeă medicaleă dină structuraă unit iloră sanitareă înă
cadrulă c roraă suntă organizateă şiă func ioneaz ă UATMă - Ră controlulă deă calitateă seă realizeaz ă
încrucişată deă c treă laboratorulă deă analizeă medicaleă dină cadrulă alteiă unit iă sanitareă înă
cadrulăc reiăfunc ioneaz ăalt ăUATMă- R,ădesemnat ădeăc treăComisie;
2.21.3. cheltuiala pentru efectuarea controlului de calitate a laboratorului de analize
medicaleăseăvaăsuportaădinăcheltuielileădeămanagementăaleăre eleiădeăscreeningăînăcareăesteă
inclus laboratorul vizat.
2.21.4.ă laboratoareleă deă analizeă medicaleă dină structuraă unit iiă sanitareă înă cadrulă
c reiaăesteăorganizat ăşiăfunc ioneaz ăUATM-Răauăurm toareleăresponsabilit i:
2.21.4.1.ă realizeaz ă coordonareaă tehnic ă aă laboratoareloră deă analizeă medicaleă înă
domeniulăcitologieiăcervicaleăincluseăînăre eleleădeăscreening;
2.21.4.2.ăorganizeaz ăprogrameădeăformareăprofesional ăînădomeniulăcitologiei;
2.21.4.3.ă raporteaz ă UATMă - R rezultatele controlului extern de calitate realizat în
condi iileă prezenteloră normeă metodologice,ă precumă şiă indicatoriiă specificiă prev zu iă înă
protocoalele de asigurare a calit ii;
2.21.4.4.ă asigur ă participareaă personaluluiă propriuă laă programeă deă formareă profesional ă
continu ;
2.21.4.5.ăasigur ăcontrolulăexternădeăcalitateălaănivelăregionalăpentruălaboratoareleădeă
analize medicale în domeniul citologiei cervicale incluseă înă re eleleă deă screeningă careă
deruleaz ă subprogramulă prină recitireaă aă minimumă 10%ă dină lameleă interpretateă deă acesteaă înă
bazaăcontractelorăîncheiateăcuăunit ileăsanitareăcareăauăorganizatăre eauaădeăscreening.
ANEXA IV.2
la anexa 5 la normele tehnice
1.ă Atribu iileă Comisieiă na ionaleă pentruă prevenireaă canceruluiă deă colă uterină înă cadrulă
Subprogramuluiă deă depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă
test riiăBabeş-Papanicolaouălaăpopula iaăfeminin ăeligibil ăînăregim de screening
Comisiaă na ional ă pentruă prevenireaă canceruluiă deă colă uterină asigur ă coordonareaă
metodologic ăaăactivit ilorăspecificeăînăcadrulăsubprogramuluiăprinărealizareaăurm toareloră
activit i:
1.ă asigur ă abordareaă integrat ă şiă interdisciplinar ă aă activit iloră subprogramuluiă şiă
supravegheaz ăimplementareaăacestoraălaănivelăna ional;
2.ăelaboreaz ăplanurileădeăac iuneăanualeăpentruăderulareaăsubprogramului;
3.ărevizuieşteăşiăactualizeaz ăurm toareleăprotocoaleăspecifice:
3.1.ăprotocolădeăprelevareăşiăfixareăaăfrotiuluiăcervical;
3.2.ă protocolă privindă realizareaă controluluiă deă calitateă ală prelev riiă şiă fix riiă
frotiurilor cervicale;
3.3.ăprotocolădeăcolorareăBabeş-Papanicolaou a frotiului cervical;
3.4. protocolădeădiagnosticăşiăfollow-up citologic;
3.5.ă protocolă privindă realizareaă controluluiă deă calitateă ală color rii,ă citirii,ă
elabor riiărezultatelorăînăsistemăBethesdaă2001ăşiăarhiv riiăfrotiurilorăcervicale;
3.6.ăprotocolădeăcalitateăepidemiologic ăa subprogramului;
3.7.ă protocolă deă managementă ală leziuniloră precursoriiă şiă incipienteă depistateă înă
subprogram;
4.ă elaboreaz ă planuriă şiă instrumenteă deă formareă aă personaluluiă necesară pentruă
implementareaăactivit ilorădinăcadrulăsubprogramului,ăînăconformitate cu normele europene;
5.ăînfiin eaz ăgrupuriădeălucruătehniceăpeăproblemeăspecificeăşiăcoordoneaz ăactivitateaă
acestora;
6.ă propuneă m suriă deă îmbun t ireă aă derul riiă subprogramului,ă peă careă leă înainteaz ă
conduceriiăMinisteruluiăS n t ii;
7.ăparticip ălaăelaborareaăstrategieiădeăprevenireăaăcanceruluiădeăcolăuterin;
8.ă asigur ă contactulă cuă organismeleă interna ionaleă înă domeniuă [UE,ă Directoratulă Generală
S n tateă şiă Protec iaă Consumatoruluiă (DG-SANCO),ă re eleleă europeneă înă domeniu, Organiza iaă
Mondial ă aă S n t iiă (OMS),ă Agen iaă Interna ional ă pentruă Cercetareă înă Domeniulă Canceruluiă

(IARC)]ă înă vedereaă schimbuluiă deă experien
pentru implementarea subprogramului.

,ă înt ririiă capacit

iiă na ionaleă şiă regionaleă

2. Modalitatea de înfiin areă şiă func ionareă aă Comisieiă na ionaleă pentruă prevenireaă
cancerului de col uterin
2.1.ăînfiin areaăComisieiăna ionaleăpentruăprevenireaăcanceruluiădeăcolăuterinăseăaprob ă
prinăordinăalăministruluiăs n t ii.
2.2.ădinăcomponen aăComisieiăfacăparte:
1.ăunăreprezentantăalăMinisteruluiăS n t ii;
2. coordonatorul UATM - INSP;
3. coordonatorii UATM - R;
4.ă câteă ună reprezentantă ală comisiiloră deă specialitateă aleă Ministeruluiă S n t iiă dină
domeniul medicinii de familie, obstetricii-ginecologiei, anatomiei patologice, oncologiei,
epidemiologieiăşiăs n t iiăpublice.
2.3.ăComisiaăareăurm toareaăcomponen a:ăpreşedinte,ăvicepreşedinte,ămembri;
2.4.ă Comisiaă seă întruneşteă laă sediulă Ministeruluiă S n t iiă sauă într-oă alt ă loca ieă
stabilit ădeăpreşedinteleăComisiei;
2.5.ăîntrunirileăComisieiăseădesf şoar ătrimestrialăsauăoriădeăcâteăoriăesteănevoie.
2.6.ă laă întrunirileă Comisieiă potă participa,ă înă calitateă deă invita i,ă şiă urm toriiă
reprezentan i:ă ună reprezentantă ală Colegiuluiă Medicilor din România, un reprezentant al
Societ iiădeăCitologieăClinic ădinăRomânia,ăal iăreprezentan iăaiăMinisteruluiăS n t ii.
2.7.ă secretariatulă Comisieiă vaă fiă asigurată deă c treă personalulă UATM-INSP, desemnat de
coordonatorul acestei structuri.
ANEXA IV.3
la anexa 5 la normele tehnice
1.ă Proceduraă deă constituireă aă re eleiă deă screeningă pentruă depistareaă precoceă activ ă aă
cancerului de col uterin
1.1.ă Centreleă deă informareă şiă consiliereă aă femeiloră suntă cabineteleă deă asisten ă
medical ă primar ă aflateă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă pentruă
furnizareă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă primar .ă Cabineteleă deă medicin ă deă
familieă auă obliga iaă particip riiă laă subprogramulă deă screeningă pentruă depistareaă precoce a
canceruluiădeăcolăuterin,ăpentruăactivitateaădeăinformareă şiăconsiliereăaăfemeilor,ăconformă
prevederilor art. 83 din Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t iiă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
Fiecareă cabinetă deă asisten ă medical ă primar ă poateă fiă inclusă într-oă singur ă re eaă deă
screeningăpentruădepistareaăprecoceăactiv ăaăcanceruluiădeăcolăuterin.
Centreleădeăinformareăşiăconsiliereăaăfemeilorăincluseăîntr-oă re eaă deăscreeningă pentruă
prevenireaă canceruluiă deă colă uterină furnizeaz ă serviciiă medicaleă specificeă deă informareă şiă
consiliereă aă femeiloră privindă m surileă deă prevenireă aă canceruluiă deă colă uterină şiă
mobilizareaă popula ieiă eligibileă pentruă testareaă Babeş-Papanicolaou,ă precumă şiă managementul
cazurilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente conform scrisorii medicale emise.
1.2. Centrele de recoltare a materialului celular cervical sunt reprezentate prin
urm toareleăstructuriăsanitare:
1.2.1. cabinete medicale de specialitateăînăobstetric -ginecologieăşi/sauădeăplanificareă
familial ă dină structuraă unit iiă sanitareă cuă paturiă careă aă organizată re eauaă deă screeningă
pentru prevenirea cancerului de col uterin;
1.2.2.ă cabineteă deă asisten ă medical ă primar ,ă indiferentă deă forma de organizare a
acestora,ădac ăîndeplinescăcumulativăurm toareleăcriterii:
1.2.2.1.ă suntă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă pentruă
furnizareădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar ;
1.2.2.2.ă facă dovadaă de ineriiă dot riiă necesareă recolt riiă materialuluiă celulară cervicală
înă conformitateă cuă prevederileă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă familieiă nr.ă 153/2003ă
pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă privindă înfiin area,ă organizareaă şiă func ionareaă
cabinetelor medicale, cuămodific rileăulterioare;
1.2.2.3.ă facă dovadaă încadr riiă personaluluiă medicală careă de ineă documenteă ceă atest ă
formareaăprofesional ăînădomeniulărecolt riiămaterialuluiăcelularăcervical;
1.2.3.ă cabineteă medicaleă deă specialitateă obstetric -ginecologie, indiferent de forma de
organizareă aă acestora,ă careă func ioneaz ă înă ambulatoriulă deă specialitateă clinică sauă înă
ambulatoriulă integrată ală spitalelor,ă aflateă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă
deăs n tate;
1.2.4. cabinete medicale de planificareă familial ă dină structuraă spitaleloră aflateă înă
rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă careă facă dovadaă de ineriiă dot riiă

necesareă recolt riiă materialuluiă celulară cervicală înă conformitateă cuă prevederileă legaleă înă
vigoare;
1.2.5. alteă unit iă sanitareă careă furnizeaz ă serviciiă medicaleă înă rela ieă contractual ă
cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă şiă careă auă înă structur ă cabineteă medicaleă deă specialitateă
obstetric -ginecologie,ă cabineteă deă planificareă familial ă sauă de ină unit iă mobileă deă
recoltare a materialului celular cervical.
1.2.6.ăunit iămobileăde inuteădeăONGăcuăactivitateăreprezentativ ăînădomeniu.
Centrele de recoltare a materialului celular cervical incluse într-oă re eaă deă screeningă
pentru prevenirea cancerului de col uterină furnizeaz ă serviciiă medicaleă specificeă deă
recoltarea,ăetalareaăşiăfixareaămaterialuluiăcelularăcervical.
1.3. Laboratorul de analize medicale în domeniul citologiei cervicale este reprezentat
prin:
1.3.1.ă laboratorulă deă anatomieă patologic ă şi/sau de analize medicale din structura
unit iiăsanitareăcuăpaturiăcareăaăorganizatăre eauaădeăscreeningăpentruădepistareaăprecoceă
activ ăaăcanceruluiădeăcolăuterinăşiăcareăîndeplineşteăurm toareleăcriterii:
1.3.1.1.ă areă dotareaă tehnic ă necesar ă pentruă examinarea materialului celular cervical
prinămetodeăşiătehniciădeăcitologieăsauăanatomieăpatologic ,ădup ăcumăurmeaz :
1.3.1.1.1.ăaparatur ăadecvat ăpentruăefectuareaăexamenuluiăBabeş-Papanicolaou (citologie
conven ional ăşi/sauămonostratăcuărecoltare-fixare în mediu lichid);
1.3.1.1.2.ăfacilit iădeăarhivareăaăfrotiurilor;
1.3.1.1.3.ă echipamentă computerizată necesară pentruă înregistrarea,ă stocareaă şiă raportareaă
datelor;
1.3.1.1.4. acces la internet.
1.3.1.2.ă foloseşteă colora iaă Papanicolaouă pentruă prelucrareaă frotiuriloră şiă sistemulă deă
clasificare Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;
1.3.1.3.ă areă celă pu ină ună medică deă specialitateă înă anatomieă patologic ă cuă experien ă
minim ădeă5ăaniăşi peste 2000 de frotiuri examinate în ultimii 2 ani;
1.3.1.4.ă efectueaz ă controlulă internă ală calit iiă înă domeniulă citologieiă prină recitireaă
a minimum 10% din lame;
1.3.1.5.ă seă angajeaz ă s ă participeă înă modă regulată laă programeă deă evaluareă extern ă a
calit iiăînădomeniulăcitologiei;
1.3.2.ă laboratorulă deă anatomieă patologic ă şi/sauă deă analizeă medicaleă careă îndeplineşteă
criteriileă prev zuteă laă punctulă 1.3.1.ă şiă func ioneaz ă înă structuraă altoră unit iă sanitareă
aflateăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate.
Laboratorul de analize medicale în domeniul citologiei cervicale inclus într-oă re eaă deă
screeningă pentruă prevenireaă canceruluiă deă colă uterină furnizeaz ă serviciiă medicaleă deă
colorareă Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistemă Bethesdaă 2001ă şiă interpretareaă
rezultatuluiă testuluiă Babeş-Papanicolaou,ă precumă şiă stabilireaă conduiteiă corespunz toareă
rezultatuluiă testuluiă Babeş-Papanicolaouă eviden iat ă prină scrisoareă medical ,ă cuă
transmitereaăacestuiaăc treăunitateaăsanitar ăcareăaăorganizatăre eauaădeăscreening.
1.4.ăProceduraă deă constituireă aă re eleiădeăscreeningă pentruă depistareaăprecoceăactiv ăaă
cancerului de col uterin
4.1.ă înă vedereaă includeriiă înă cadrulă re eleloră deă screeningă pentruă depistareaă precoceă
activ ăaăcanceruluiădeăcolăuterin,ăstructurileăprev zuteălaăpuncteleă1.1,ă1.2ăşiă1.3,ăalteleă
decâtă celeă careă func ioneaz ă înă structuraă proprieă aă unit iiă sanitareă cuă paturiă careă
organizeaz ăre eauaăseăadreseaz ăacesteiaăcuăoăcerereădeăincludereăînso it ădeădocumenteă ce
facădovadaăîndepliniriiăcriteriilorăprev zuteăînăprezenteleănormeămetodologice.
4.2.ăincludereaăstructurilorăprev zuteălaăpuncteleă1.1,ă1.2,ă1.3ăînăre eauaădeăscreeningă
pentruă depistareaă precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină aă uneiă unit iă sanitare se
realizeaz ăînăbazaăcontractelorăîncheiateădeăunitateaăsanitar ăcuăacesteăstructuriăsanitare.
2.ă Proceduraă deă selectareă aă unit iloră sanitareă cuă paturiă careă organizeaz ă oă re eaă deă
screening
2.1.ăunitateaăsanitar ăcuăpaturiăcareăsolicit ăincluderea în subprogram depune la UATM Rădosarulădeăcandidatur ăcareăcuprindeăurm toareleădocumente:
2.1.1.ă copia,ă conform ă cuă originalul,ă aă contractuluiă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă
încheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate;
2.1.2. dovezile privindă organizareaă re eleiă deă screeningă pentruă depistareaă precoceă
activ ă aă canceruluiă deă colă uterin.ă Înă acestă sens,ă voră fiă prezentateă documente,ă certificateă
pentruă conformitateă cuă originalul,ă careă facă dovadaă îndepliniriiă criteriiloră prev zuteă înă
prezentele norme,ăpentruăfiecareăstructur ămedical ăinclus ăînăre ea;

2.1.3.ălistaăpersonaluluiămedicalăcareăasigur ăfurnizareaăserviciilorămedicaleăînăcadrulă
fiec reiă structuriă medicaleă incluseă înă re ea,ă dateleă deă contactă aleă acestuia,ă precumă şiă
subprogramul de activitate destinat screeningului;
2.2. UATM - Ră verific ă documenteleă prev zuteă laă punctulă 2.1.ă şiă valideaz ă dosareleă deă
candidatur ăcareăîndeplinescătoateăcondi iileăprev zuteăînăprezenteleănorme;
2.3.ă rezultatulă valid riiă esteă consemnată într-un raport de validare, semnat de
coordonatorulăunit iiăşiădeămanagerulăunit iiăsanitareăcuăpaturiădinăstructuraăc reiaăfaceă
parte UATM - R;
2.4.ă raportulă deă validareă esteă transmisă unit iiă sanitareă cuă paturiă careă aă solicitată
includerea în program, precum şiă direc iiloră sanitareă aferente.ă Unit iloră sanitareă cuă
paturi neselectate pentru includerea în program li se vor comunica în scris motivele
respingerii candidaturii.
2.5.ă calendarulă extinderiiă re eleloră validateă pân ă laă dataă deă 31ă martie,ă înă limitaă
fondurilorădisponibile,ăesteăurm torul:
2.5.1. 1 aprilie - 30ăiunie:ăincludereaădeănoiăfurnizoriăînăre ea;
2.5.2. 1 iulie - 31ăaugust:ăvalidareăre ele;
2.5.3. 1 septembrie - 15ă septembrie:ă încheiereaă deă contracteă cuă direc iileă deă s n tateă
public ,ăînălimitaăfondurilorădisponibile.
2.6.ă unit ileă sanitareă cuă paturiă selectateă conformă proceduriiă prev zuteă încheieă
contractăpentruăderulareaăsubprogramuluiăcuădirec iaădeăs n tateăpublic ,ăînăbazaăraportuluiă
de validare întocmit de unitatea regional ădeăasisten ătehnic ăşiămanagement.
2.7.ăcheltuielileă deămanagementăpentruă unit ileă sanitareăcuăpaturiăcareăauă organizată oă
re eaă deă screeningă pentruă depistareaă precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină seă asigur ă
din fondurile alocate UATM - Ră dină bugetulă Ministeruluiă S n t iiă înă cadrul subprogramului
na ională deă depistareă activ ă precoceă aă canceruluiă deă colă uterin.ă UATMă - Ră deconteaz ă
unit iloră sanitareă cuă paturiă careă auă organizată oă re eaă deă screeningă pentruă depistareaă
precoceăactiv ăaăcanceruluiădeăcolăuterinăsumaădeă10ălei/cazătestat Babeşă- Papanicolaou cu
formular FS1 completat în integralitate raportat în cadrul subprogramului, în baza
contracteloră încheiateă întreă acesteă structuriă şiă aă documenteloră justificativeă pentruă
încadrarea în cheltuielile eligibile conform prezentelor norme.
3.ă Atribu iileă specificeă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă înă cadrulă Subprogramuluiă deă
depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă test riiă BabeşPapanicolaouălaăpopula iaăfeminin ăeligibil ăînăregimădeăscreening
3.1. Atribu iileă specificeă centreloră deă informareă şiă consiliereă aă femeiloră şiă deă
mobilizareăaăpopula ieiăeligibileăpentruătestareaăBabeş-Papanicolaou:
3.1.1.ă realizeaz ă mobilizareaă femeiloră eligibileă pentruă participareaă laă testareaă BabeşPapanicolaou, prin invitarea/reinvitareaăacestora,ădeăpreferin ăînălunaădeănaştere,ăconformă
planific riiăefectuateădeăUATMă- R;
3.1.2.ăasigur ăinformareaăşiăconsiliereaăpentruăprevenireaăcanceruluiădeăcolăuterinăatâtă
pentruă femeileă eligibileă incluseă înă listaă deă asigura i,ă câtă şiă pentruă femeileă careă nuă auă
calitateaădeăasiguratăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate;
3.1.3.ă asigur ă managementulă cazuriloră testateă Babeş-Papanicolaou,ă precumă şiă ală celoră
depistate cu leziuni precursoare sau incipiente în cadrul subprogramului;
3.1.4.ă identific ă şiă realizeaz ă catagrafiereaă femeiloră eligibileă dină listaă proprie,ă
indiferent de calitatea de asigurat/neasigurat a acestora, conform modelului de mai jos:
Furnizorulădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar ă..........
Numeleăşiăprenumeleămediculuiădeăfamilieă..........
Adresa furnizorului .......... Telefon ..........
TABEL DE CATAGRAFIE
cuprinzând femeile eligibile pentru subprogramul
de screeningăpentruădepistareaăprecoceăactiv
a cancerului de col uterin
Nr. ........../data ..........
*T*
┌────────┬───────────────┬─────┬──────┬────────────────┬─────────┬────────┐
│Nr.ăcrt.│Numeăşiăprenume│ăCNPă│Vârsta│ăAdresaăcomplet │ăTelefonă│ăMedicăă│
├────────┼───────────────┼─────┼──────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│ăăăă0ăăă│ăăăăăăă1ăăăăăăă│ăă2ăă│ăăă3ăă│ăăăăăăă4ăăăăăăăă│ăăăă5ăăăă│ăăă6ăăăă│
├────────┼───────────────┼─────┼──────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│
├────────┼───────────────┼─────┼──────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│

├────────┼───────────────┼─────┼──────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│
├────────┼───────────────┼─────┼──────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│Totalăăă│ăăăăăăăxăăăăăă │ăăxăă│ăăăxăă│ăăăăăăăxăăăăăăăă│ăăăăxăăăă│ăăăxăăăă│
└────────┴───────────────┴─────┴──────┴────────────────┴─────────┴────────┘

*ST*

Reprezentant legal,
..........
(semn tur ăşiăştampila)

3.1.5.ă transmită unit iiă sanitareă cuă paturiă dină re eauaă c reiaă facă parteă catagrafiaă
femeilor eligibile din lista proprie;
3.1.6.ăraporteaz ăunit iiăsanitareăcuăpaturiădinăre eauaăc reiaăfacăparte,ătrimestrial,ă
cumulat de la începutul anului, în primeleă5ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăperioadeiă
de raportare, indicatorii specifici subprogramului.
3.1.7.ă afişeaz ă laă locă vizibilă listaă centreloră deă recoltareă incluseă înă re eleleă deă
screeningă pentruă depistareaă precoceă activ ă aă canceruluiă deă col uterin, inclusiv datele de
contact ale acestora;
3.1.8.ăcompleteaz ăsec iuneaă1ăaăformularuluiăFS1,ăînă3ăexemplareăautocopiative,ăpeăcareă
leăînmâneaz ăfemeiiăeligibileăînăvedereaăprezent riiăacestuiaălaăcentrulădeărecoltare;
3.1.9.ă înregistreaz ă înă fişaă medical ă aă femeiiă dataă eliber riiă formularuluiă FS1,ă precumă
şiă rezultatulă testuluiă Babeş-Papanicolaouă transmisă deă unitateaă sanitar ă cuă paturiă dină
re eauaăc reiaăfacăparte;
3.1.10.ă întocmescă registrulă deă eviden ă ală frotiuriloră anormaleă depistate în cadrul
subprogramului;
3.1.11.ă comunic ă femeiloră participanteă laă programă rezultatulă testuluiă BabeşPapanicolaou,ăprecumăşiăconduitaădeăurmatăînăfunc ieădeărezultatulăacestuia,ăastfel:
3.1.11.1.ă testă negativ:ă invit ă femeiaă laă oă nou ă testareă laă 5 ani de la data primei
test ri;
3.1.11.2.ă testă cuă rezultateă nesatisf c toare,ă leziuniă displaziceă sauă invazive:ă
întocmeşteăbiletădeătrimitereăpentruăcontinuareaăinvestiga iilor.
3.1.12.ăsupravegheaz ăevolu iaăst riiădeăs n tateăaăfemeilorăcareăauăfost depistate cu o
frotiu anormal în cadrul subprogramului;
3.1.13.ă dup ă primireaă rezultatuluiă testuluiă Babeş-Papanicolaou,ă transmită unit iiă
sanitareă cuă paturiă dină re eauaă c reiaă facă parte,ă înă primeleă 3ă zileă lucr toareă aleă luniiă
curente pentru luna precedent ,ă facturaă şiă borderoulă centralizatoră ală test riloră BabeşPapanicolaouă finalizateă înă cadrulă subprogramului,ă înă vedereaă decont riiă acestora;ă modelulă
borderouluiăcentralizatorăesteăurm torul:
*T*
CentrulădeăinformareăşiăconsiliereăăăăăăăăăăReprezentantul legal al
aăfemeilorăprivindăm surileădeăăăăăăăăăăăăăăfurnizoruluiădeăserviciiămedicale
prevenire a cancerului de col uterin
şiădeămobilizareăaăpopula ieiăăăăăăăăăăăăăăă..........
eligibileăpentruătestareaăBabeşMedic de familie
Papanicolaou, reprezentat prin
..........
..........
Adresa: ..........
Num rulăcontractuluiăîncheiatăcuăCAS:
..........
BORDEROU CENTRALIZATOR
pentru luna .......... anul ..........
┌──────┬─────────────┬──────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│Nr.ăăă│CNPăalăfemeii│Vârsta│ăăăDataăăăăă│ăăăSeriaăăăă│ăTarif/cazăă│Totalăsum │
│crt.ăă│cuăformularul│ăăăăăă│eliber riiăă│formularului│ăătestatăăăă│ăăădeăăăăă│
│ăăăăăă│FS1ăcompletat│ăăăăăă│formularului│ăăăăăăăăăăăă│ăăBabeş│ădecontată│
│ăăăăăă│ăăăăăînăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăFS1ăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│Papanicolaou│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăă│integralitate│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăă(lei)ăăăă│ăă(lei)ăăă│
├──────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ăC0ăăă│ăăăăăăC1ăăăăă│ăăC2ăă│ăăăăăC3ăăăăă│ăăăăăC4ăăăăă│ăăăăăC5ăăăăă│ăăăăC6ăăăă│
├──────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ă1.ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăă15ăăăăă│ăăăă15ăăăă│

├──────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ă2.ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│.....ă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│TOTAL:│ăăăăăă↓ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăă↓ăăăăăă│ăăăăă↓ăăăăăă│ăăăăăă↓ăăăăă│ăăăăăăăăăă│
└──────┴─────────────┴──────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘
R spundemădeărealitateaăşiăexactitateaădatelor.

*ST*

Reprezentant legal,
..........
(semn tur ăşiăştampila)

3.1.14.ă comunic ă unit iiă sanitareă cuă paturiă dină re eauaă c reiaă facă parteă oriceă
modificareăaăcondi iilorăini ialeăcareăauăstatălaăbazaăîncheieriiăcontractului,ăînătermenădeă
maximumă3ăzileălucr toareădeălaăapari iaăacestora.
3.2.ăAtribu iileăspecifice centrelor de recoltare a materialului celular cervical:
3.2.1.ă efectueaz ă recoltareaă materialulă celulară dină colulă uterin,ă etalarea,ă fixareaă şiă
identificareaă frotiuluiă înă conformitateă cuă protocolulă şiă standardeleă deă calitateă specificeă
subprogramului elaborate de Comisie;
3.2.2.ă îşiă stabilescă subprogramulă deă lucruă distinctă ală cabinetuluiă medicală pentruă
derularea subprogramului;
3.2.3.ărealizeaz ăprogramareaăsau,ădup ăcaz,ăreprogramareaăfemeilorăeligibileăînăvedereaă
recolt riiămaterialuluiăcelular din colul uterin în cadrul subprogramului;
3.2.4.ă completeaz ă sec iuneaă 2ă aă formularuluiă FS1ă înă 3ă exemplareă autocopiativeă şiă oă
transmităUnit iiăsanitareăcuăpaturiăcareăaăorganizatăre eaua,ăîmpreun ăcuăfrotiulărealizată
şiăidentificat;
3.2.5. particip ă laă activitateaă deă controlă ală calit iiă serviciiloră acordateă înă cadrulă
subprogramuluiăînăcondi iileăprezentelorănorme;
3.2.6.ă comunic ă unit iiă sanitareă cuă paturiă dină re eauaă c reiaă facă parteă oriceă
modificareăaăcondi iilorăini ialeăcareăauăstatălaăbaza încheierii contractului, în termen de
maximumă3ăzileălucr toareădeălaăapari iaăacestora;
3.2.7.ă transmită unit iiă sanitareă cuă paturiă dină re eauaă c reiaă facă parte,ă înă primeleă 3ă
zileălucr toareăaleăluniiăcurenteăpentruălunaăprecedent ,ăfacturaăşiăborderoul centralizator
ală serviciiloră efectuateă înă cadrulă subprogramului,ă înă vedereaă decont riiă acestora;ă modelulă
borderouluiăcentralizatorăesteăurm torul:
*T*
Centrul de recoltare reprezentat prin
Reprezentantul legal al
..........
furnizorului de servicii medicale
..........
..........
Adresa: ..........
Medic de specialitate
Num rulăcontractuluiăîncheiatăcuăCAS:ăăăăăăăăăăăa)ămedicin ădeăfamilie
..........
..........
b)ăobstetric -ginecologie
..........
BORDEROU CENTRALIZATOR
pentru luna ...... anul ..........
┌──────┬─────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬──────────┐
│Nr.ăăă│CNPăalăfemeii│ăăSeriaăăăăă│ăăăDataăăă│ăTarif/ăăăăă│Totalăsum │
│crt.ăă│ăăăcuăFS1ăăăă│formularului│recolt rii│ărecoltareăă│ăăădeăăăăă│
│ăăăăăă│ăcompletatăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăă(lei)ăăăăă│ădecontată│
│ăăăăăă│ăăăăăînăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăă│integralitate│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ăC0ăăă│ăăăăăăC1ăăăăă│ăăăăC2ăăăăăă│ăăăăC3ăăăă│ăăăăăC4ăăăăă│ăăăăC5ăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ă1.ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăă28ăăăăă│ăăăă28ăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ă2.ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│.....ă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│

├──────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│TOTAL:│ăăăăăă↓ăăăăăă│ăăăăă↓ăăăăăă│ăăăăă↓ăăăă│ăăăăăă↓ăăăăă│ăăăăăăăăăă│
└──────┴─────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┘
R spundemădeărealitateaăşiăexactitateaădatelor.

*ST*

Reprezentant legal,
..........
(semn tur ăşiăştampila)

3.2.8.ăraporteaz ăunit iiăsanitareăcuăpaturiădinăre eauaăc reiaăfacăparte,ătrimestrial,
cumulatădeălaăînceputulăanului,ăînăprimeleă5ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăperioadeiă
de raportare, indicatorii specifici subprogramului.
3.3.ă Atribu iileă specificeă laboratoareloră deă analizeă medicaleă înă domeniulă citologieiă
cervicale:
3.2.1.ă efectueaz ă colorareaă frotiuriloră cervicaleă prină metodaă Babeş-Papanicolaou,
citireaă rezultatuluiă înă sistemă Bethesdaă 2001,ă precumă şiă interpretareaă rezultatuluiă testuluiă
Babeş-Papanicolaou;
3.2.2.ă completeaz ă sec iuneaă 3ă aă formularuluiă FS1ă înă 3ă exemplare autocopiative.
Rezultatulă ală testuluiă Babeş-Papanicolaouă esteă semnată şiă parafată deă mediculă deă specialitateă
înăanatomieăpatologic ;
3.2.3.ătransmită unit iiăsanitareăcuăpaturiădină re eauaăc reiaăfacă parteă dou ă exemplareă
- roză şiă albă - ale formularuluiă FS1ă înă careă esteă consemnată rezultatulă testuluiă BabeşPapanicolaou;ătransmitereaăformularuluiăseărealizeaz ăînămaximumă30ădeăzileălucr toareădeălaă
primireaă frotiuriloră cervicaleă transmiseă deă unitateaă sanitar ă cuă paturiă dină re eauaă c reiaă
fac parte;
3.2.4.ă transmită mediculuiă deă familieă careă aă eliberată formularulă şiă mediculuiă recolor,ă
rezultatulă fotiuluiă intrepretat,ă subă form ă deă scrisoareă medical ă semnat ă şiă parafat ă deă
c treămediculăanatomo-patologăînso itădeăcâteăoăcopieăaăformularuluiăFS1ăfinalizat;
3.2.5.ăasigur ăarhivareaăfrotiurilorăcervicaleăprelucrateăînăcondi iiăoptime;
3.2.6.ă informeaz ă înă scrisă unitateaă sanitar ă cuă paturiă careă aă organizată re eauaă cuă
privire la calitatea frotiurilor transmise;
3.2.7.ărespect ăsistemulăinforma ionalăprev zutăînăprezenteleănormeămetodologice;
3.2.8.ă pună laă dispozi iaă laboratoruluiă deă referin ă ună eşantionă deă 10%ă dină frotiurileă
cervicaleăcititeăînăvedereaămonitoriz riiăcalit iiăacestora,ăpotrivităcalendaruluiăstabilită
deăc treăUATMă- R;
3.2.9.ă elaboreaz ă şiă implementeaz ă planulă deă men inereă sauă deă îmbun t ireă aă calit iiă
prelucr riiăşiăcitiriiăfrotiurilorăcervicale,ăconformăcalendaruluiăstabilitădeăUATMă- R;
3.2.10.ăasigur ăparticipareaăpersonaluluiălaăprogrameădeăformareăprofesional ăcontinu ;
3.2.11.ă efectueaz ă controlulă internă deă calitateă înă conformitateă cuă protocoaleleă deă
asigurareăaăcalit iiăelaborateădeăc treăComisie;
3.2.12.ă raporteaz ă unit iiă sanitareă cuă paturiă dină re eauaă c reiaă facă parte,ă
trimestrial, cumulat de la începutulă anului,ă înă primeleă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă
încheierii perioadei de raportare, indicatorii specifici subprogramului.
3.2.13.ă comunic ă unit iiă sanitareă cuă paturiă dină re eauaă c reiaă facă parteă oriceă
modificareăaăcondi iilorăini ialeăcareăau stat la baza încheierii contractului, în termen de
maximumă3ăzileălucr toareădeălaăapari iaăacestora;
3.2.14.ătransmiteăunit iiăsanitareăcuăpaturiădinăre eauaăc reiaăfacăparte,ăînăprimeleă3ă
zileălucr toareăaleăluniiăcurenteăpentruălunaăprecedent ,ăfacturaăşiăborderoulăcentralizatoră
ală serviciiloră efectuateă înă cadrulă subprogramului,ă înă vedereaă decont riiă acestora;ă modelulă
borderouluiăesteăurm torul:
*T*
Laboratorul de analize medicale în
Reprezentantul legal al
domeniul citologiei cervicale,
furnizorului de servicii medicale
reprezentat prin
........../..........
..........
..........
Medic de specialitate
Adresa: ..........
anatomieăpatologic
Num rulăcontractuluiăîncheiatăcuăCAS:ăăăăă..........
..........
BORDEROU CENTRALIZATOR
pentru luna .......... anul ..........

┌──────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┐
│Nr.ăăă│CNPăalăfemeii│ăăSeriaăăăăă│ăăăDataăăăăăă│ăTarif/ăăăăă│Totalăsum │
│crt.ăă│ăăăcuăFS1ăăăă│formularului│interpret rii│interpretare│ăăădeăăăăă│
│ăăăăăă│ăcompletatăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăă(lei)ăăăăă│ădecontată│
│ăăăăăă│ăăăăăînă
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăă│integralitate│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ăC0ăăă│ăăăăăăC1ăăăăă│ăăăăC2ăăăăăă│ăăăăăăC3ăăăă │ăăăăăC4ăăăăă│ăăăăC5ăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ă1.ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă37ăăăăă│ăăăă37ăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ă2.ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│.....ă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│TOTAL:│ăăăăăă↓ăăăăăă│ăăăăă↓ăăăăăă│ăăăăăăă↓ăăăăă│ăăăăăă↓ăăăăă│ăăăăăăăăăă│
└──────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┘
R spundemădeărealitateaăşiăexactitateaădatelor.

*ST*

Reprezentant legal,
..........
(semn tur ăşiăştampila)

3.4.ă Atribu iileă specificeă unit iloră sanitareă cuă paturiă careă auă organizată re eleă deă
screening:
3.4.1. încheie contracte cuă structurileă prev zuteă laă punctulă 1,ă subpuncteleă 1.1.,ă 1.2.,ă
1.2.3. pentru realizarea serviciilor medicale specifice screeningului pentru depistarea
precoceăactiv ăaăcanceruluiădeăcolăuterin,ăînăcondi iileăprev zuteăînăprezenteleănorme;
3.4.2. comunic ă centreloră deă informareă şiă consiliereă aă femeiloră privindă m surileă deă
prevenireăaăcanceruluiădeăcolăuterinăşiădeămobilizareăaăpopula ieiăeligibileăpentruătestareaă
Babeşă - Papanicolaouă listaă centreloră deă recoltareă incluseă înă re eauaă deă screeningă pentruă
depistareaă precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterin,ă inclusivă dateleă deă contactă aleă
acestora,ăşiăactualizeaz ăpermanentăacesteădate;
3.4.3. transmit UATM - R catagrafia femeilor eligibile înscrise în lista centrelor de
informareăşiăconsiliereăaăfemeilorăprivindăm surileădeăprevenireăaă canceruluiădeăcolă uterină
şiădeămobilizareăaăpopula ieiăeligibileăpentruătestareaăBabeş-Papanicolaouăincluseăînăre ea;
3.4.4. transmit laboratoarelor de analize medicale în domeniul citologiei cervicale
incluseă înă re eaă frotiurileă cervicaleă realizateă şiă identificateă înă cadrulă centreloră deă
recoltareăînso iteădeăformulareleăFS1ăînă3ăexemplareăautocopiative;
3.4.5.ă transmită centreloră deă informareă şiă consiliereă aă femeiloră privindă m surileă deă
prevenire a cancerului de col uterinăşiădeămobilizareăaăpopula ieiăeligibileăpentruătestareaă
Babeş-Papanicolaouă dină re eauaă deă screening,ă lunar,ă înă primeleă 2ă zileă lucr toareă aleă luniiă
înă cursă pentruă lunaă precedent ,ă rezultatulă test riloră Babeş-Papanicolaou sub forma unei
copii a formularului FS1 completat în integralitate;
3.4.6.ă transmită centreloră deă recoltareă dină re eauaă deă screening,ă lunar,ă înă primeleă 2ă
zileă lucr toareă aleă luniiă înă cursă pentruă lunaă precedent ,ă rezultatulă test riloră Babeşă Papanicolaou sub forma unei copii a formularului FS1 completat în integralitate;
3.4.7. transmit UATM - R,ă lunar,ă înă primeleă 3ă zileă lucr toareă aleă luniiă înă cursă pentruă
lunaăprecedent ,ăunăexemplară- alb - al formularului FS1 completat în integralitate;
3.4.8. transmit DSPJ/DSPMB, sau UATM - INSPă dup ă caz,ă pentruă unit ileă dină subordineaă
Ministeruluiă S n t ii,ă înă primeleă 5ă zileă lucr toareă aleă luniiă curenteă pentruă lunaă
precedent ,ă factura,ă borderoulă centralizatoră ală cazuriloră testateă Babeşă - Papanicolaou
efectuate în cadrul subprogramului, precumă şiă copiiă aleă formulareloră FS1ă aferenteă
borderouluiăcentralizator,ăînăvedereaădecont riiăacestora.
*T*
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Spitalulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăReprezentantulălegalăalăăăă
│
│..........ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│furnizoruluiădeăserviciiămedicaleă│
│Num rulăcontractuluiăîncheiatăcuăCAS:│ăăăăăăăăă..........ăăăăăăăăăăăăăăă│
│..........ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

BORDEROU CENTRALIZATOR
pentru luna .......... anul ..........
┌──────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐
│Nr.ăăă│CNPăalăfemeii│ăăSeriaăăăăă│ăTarif/cazăăă│Totalăsum ăă│
│crt.ăă│ăăăcuăFS1ăăăă│formularului│testatăBabeş-│ăăăădeăăăăăă│
│ăăăăăă│ăcompletatăăă│ăăăăăăăăăăăă│Papanicolaouă│ăădecontatăă│
│ăăăăăă│ăăăăăînăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăă(lei)ăăăăă│ăăă(lei)ăăăă│
│ăăăăăă│integralitate│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ăC0ăăă│ăăăăăăC1ăăăăă│ăăăăC2ăăăăăă│ăăăăăăC3ăăăăă│ăăăăăC4ăăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ă1.ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă80ăăăăă│ăăăăă80ăăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ă2.ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│.....ă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│TOTAL:│ăăăăăă↓ăăăăăă│ăăăăă↓ăăăăăă│ăăăăăăă↓ăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│
└──────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘
R spundemădeărealitateaăşiăexactitateaădatelor.

*ST*

Reprezentant legal,
..........
(semn tur ăşiăştampila)

3.4.9.ă deconteaz ă structuriloră sanitareă incluseă înă re eauaă sa,ă înă termenă deă maximumă 5ă
zileă lucr toareă deă laă dataă finan riiă deă c treă DSPJ/DSPMB,ă contravaloareaă serviciiloră
medicaleă specificeă contractateă şiă efectuate,ă peă bazaă facturiiă înso iteă deă borderoul
centralizator,ăînălimitaăvalorilorădeăcontractăîncheiateăînăacestăsens,ădup ăcumăurmeaz :
3.4.10.ă pentruă centreleă deă informareă şiă consiliereă aă femeiloră privindă m surileă deă
prevenireăaăcanceruluiădeăcolăuterinăşiădeămobilizareăaăpopula ieiăeligibile pentru testarea
Babeş-Papanicolaouă decontareaă seă realizeaz ă laă ună tarifă deă 15ă lei/cază cuă formulară FS1ă
completat în integralitate;
3.4.11.ăpentruăcentreleădeărecoltareădecontareaăseărealizeaz ălaăunătarifădeă18ălei/cază
cu formular FS1 completat în integralitate;
3.4.12. pentru laboratoarele de analize medicale în domeniul citologiei cervicale
decontareaă seă realizeaz ă laă ună tarifă deă 40ă lei/cază cuă formulară FS1ă completată înă
integralitate;
3.4.13.ă centralizeaz ă indicatoriiă specificiă subprogramului,ă peă careă îiă raporteaz ,ă
trimestrial,ă cumulată deă laă începutulă anuluiă şiă anual,ă înă primeleă 10ă zileă lucr toareă deă laă
încheierea perioadei pentru care se face raportarea la UATM - R sau UATM - INSP pentru
unit ileă sanitareă dină subordineaă Ministeruluiă S n t ii,ă precumă şiă laă DSP/DSPMBă dac ă seă
afl ăîntr-oărela ieăcontractual ăpentruăimplementareaăsubprogramului;
3.4.14.ă comunic ă înă scrisă UATMă - Ră disfunc ionalit ileă ap ruteă peă parcursulă derul riiă
subprogramului care nu pot fi rezolvate la nivel local;
3.4.15.ă întocmeşteă eviden aă primar ă aă serviciiloră acordateă deă c treă structurileă incluseă
înăre eauaădeăscreening;
3.4.16.ă neprezentareaă documenteloră deă c treă unitateaă sanitar ă cuă paturi,ă înă termenulă
prev zutădeădispozi iileăprezentelorănormeămetodologiceăpentruărealizareaăfinan rii,ăatrageă
prelungireaătermenuluiădeăfinan areăpân ălaătermenulăurm torăprezent riiădocumentelor.
ANEXA IV.4
la anexa 5 la normele tehnice
1.ă Atribu iileă specificeă direc iileă deă s n tateă public ă înă cadrulă Subprogramului de
depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină efectuareaă test riiă BabeşPapanicolaouălaăpopula iaăfeminin ăeligibil ăînăregimădeăscreening
1.ă asigur ă finan areaă pentruă cazurileă testateă Babeş-Papanicolaou, în termen de maximum
60 de zileă calendaristiceă deă laă dataă depuneriiă facturii,ă borderouluiă centralizatoră înso ită
deăcopiiăaleăformularelorăFS1ăaferenteăacestuia,ăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînă

formată electronic,ă sumeleă aferenteă cazuriloră testateă Babeş-Papanicolaou contractate,
efectuate,ă raportateă şiă validate,ă înă limitaă valoriloră deă contractă încheiateă înă acestă sens,ă
laă ună tarifă deă 73ă lei/cază testată Babeş-Papanicolaou cu formular FS1 completat în
integralitate;
2.ă laă ună tarifă deă 73ă lei/cază testată Babeş-Papanicolaou, în condi iileă prevederiloră
prezentelorănormeăşiăcuăîncadrareaăînălimitaăvaloriiăcontractuluiăîncheiat;
3. transmite UATM - INSPă solicitareaă lunar ă deă finan are,ă înă condi iileă prevederiloră
legale în vigoare;
4.ă r spundeă deă urm rirea,ă eviden iereaă şiă controlulă fonduriloră alocateă unit iloră
sanitareă cuă paturiă pentruă finan areaă cazuriloră testateă Babeş-Papanicolaou contractate,
efectuateăşiăraportateăînăcadrulăsubprogramului;
5.ă monitorizeaz ă indicatoriiă specificiă subprogramuluiă raporta iă deă unit ileă sanitare
careăauăconstituităre eleădeăscreening,ăînăcondi iileăprev zuteăînăprezenteleănormeătehnice;
6. transmite UATM - INSP,ă trimestrială şiă anual,ă cumulată deă laă începutulă anuluiă înă
primeleă 20ă deă zileă dup ă încheiereaă perioadeiă pentruă careă seă faceă raportarea, indicatorii
specifici subprogramului;
7.ă colaboreaz ă cuă UATMă - Ră înă vedereaă desf şur riiă activit iloră subprogramuluiă înă
teritoriul de responsabilitate;
8.ăcolaboreaz ăcuăUATMă- INSPăînăvedereaădesf şur riiăcampaniilorădeăIEC;
9.ă colaboreaz ă cuă UATMă - R în scopul instruirii medicilor de familie în vederea
planific riiă şiă organiz riiă invit riiă femeiloră eligibileă dină teritoriulă deă responsabilitateă
pentruăparticipareaălaătestareaăBabeş-Papanicolaou;
10.ăparticip ălaăac iunileădeăcontrolăalămoduluiădeăorganizare,ăderulareăşiămonitorizareă
aăactivit ilorăsubprogramului.
11.ă încheieă contracteă pentruă derulareaă subprogramuluiă numaiă cuă unit ileă sanitareă cuă
paturiă selectateă conformă proceduriiă prev zuteă înă anexaă nr.ă IV.3ă laă anexa 5, conform
modeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă10ălaănormeleătehnice,ăpeăbazaăurm toarelorădocumente:
10.4.1.ă cerereă semnat ă şiă ştampilat ă deă reprezentantulă legală ală Unit iiă sanitareă cuă
paturi;
10.4.2.ăactulădeăînfiin areăsauăorganizare;
10.4.3.ă autoriza iaă sanitar ă deă func ionareă sau,ă dup ă caz,ă raportulă deă inspec ieă
eliberată deă autoritateaă deă s n tateă public ,ă prină careă seă confirm ă îndeplinireaă condi iiloră
igienico-sanitareăprev zuteădeălege;
10.4.4. contul deschis la Trezoreria Statului sauălaăbanc ;
10.4.5. codul unic de înregistrare (cod fiscal);
10.4.6.ă listaă personaluluiă medicală careă asigur ă furnizareaă serviciiloră medicaleă înă
cadrulăfiec reiăstructuriă medicaleăincluseăînăre ea,ădateleădeăcontactă aleă acestuia,ăprecumă
şiăsubprogramul de activitate destinat screeningului;
10.4.7.ăraportulădeăvalidareăemisădeăc treăUATM- R.
12.ă afişeaz ,ă înă termenă deă maximumă 10ă zileă lucr toareă deă laă dataă încheieriiă
contractelor,ă prină postareă peă paginaă webă şiă laă sediulă direc ieiă deă s n tateă public ,ă listaă
unit iloră sanitareă cuă paturiă careă deruleaz ă subprogramul,ă precumă şiă structuraă re eleloră deă
screening,ă pentruă informareaă femeiloră eligibileă pentruă program,ă şiă actualizeaz ă permanentă
aceast ălist ăînăfunc ieădeămodific rileăap rute;
13. informeaz ă unit ileă sanitareă cuă paturiă careă deruleaz ă subprogramulă cuă privireă laă
condi iileă deă contractareă aă cazuriloră testateă Babeş-Papanicolaou suportate din bugetul
MinisteruluiăS n t ii,ăprecumăşiălaăeventualeleămodific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmare
aăapari ieiăunorănoiăacteănormative;
14.ă deconteaz ă unit iloră sanitareă cuă paturiă careă deruleaz ă subprogramulă cazurileă
testateă Babeş-Papanicolaouă contractate,ă realizateă şiă raportateă înă cadrulă subprogramului,ă peă
bazaă cereriiă deă finan areă şiă aă documenteloră justificativeă prev zuteă înă normeleă tehnice,ă
precumăşiăaăborderouluiăcentralizatorăprev zutăînăanexaănr.ăIV.3ălaăanexaănr.ă5,ăpunctulă3,ă
subpunctulă 3.4,ă alineatulă 3.4.8),ă pentruă raportareaă cazuriloră testateă Babeş-Papanicolaou în
cadrul subprogramului înă formată electronică şiă peă suportă hârtie,ă parafat,ă ştampilată şiă
certificată prină semn turaă reprezentantuluiă legală ală unit iiă sanitareă cuă paturi,ă avizată înă
prealabilădeăc treăUATMă- R;
15.ă verific ,ă prină sondaj,ă dup ă primireaă documentelor,ă dateleă raportate în documentele
depuseă înă vedereaă decont rii;ă înă situa iaă constat riiă unoră neconcordan e,ă direc iileă deă
s n tateă public ă re ină dină sumeleă careă urmeaz ă aă fiă decontateă sumeleă acordateă necuvenită şiă
constatateăcuăocaziaăverific riiăprinăsondaj;
16. efectueaz ăcontrolulăunit ilorăsanitareăcuăpaturiăcareăauăîncheiatăcontracteăpentruă
derulareaăsubprogramului,ăînăcondi iileăstabiliteădeăprezenteleănorme;
17.ă înmâneaz ă unit iloră sanitareă cuă paturi,ă laă momentulă finaliz riiă controlului,ă
procesele-verbale deă constatareă sau,ă dup ă caz,ă leă comuniceă acestoraă noteleă deă constatareă

întocmiteăînătermenădeămaximumăoăziălucr toareădeălaădataăprezent riiăînăvedereaăefectu riiă
controlului;
18.ă înă cazulă înă careă direc iileă deă s n tateă public ă identific ă problemeă ceă nu pot fi
solu ionateălaănivelălocal,ăacesteaăvorăfiăcomunicateăînăscrisăUATMă - RăşiărespectivăUATMăINSP.
ANEXA IV.5
la anexa 5 la normele tehnice
Formular FS1
*T*
*Font 8*
Sec iuneaă1ă(seăcompleteaz ălaănivelulăcabinetuluiădeămedicin ădeăfamilie)
Serie formular _________________________ CNP [][][][][][][][][][][][][]
Nume _____________________________ Prenume _______________________________
Adresa:ăJude ă___________________ Localitate _____________________________
Cabinet medical (nume, adresa, telefon) _________ Medic de familie _______
Antecedenteăpersonaleă(bifa iăînăc su eleăcorespunz toare)
Absen aăcongenital ă[]ăăăăăăăăHisterectomieătotal
[]ăafec iuneăăă[]ăafec iune
aăcoluluiăuterinăăăăăăăăăăăăăăpentruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăbenign ăăăăăăăămalign
Dataăînmân riiăformularului:ă________________________________
Sec iuneaă2ă(seăcompleteaz ălaănivelulăcentruluiădeărecoltare)
Centru recoltare ___________________ Medic recoltor ______________________
Dataărecolt riiă____/___/___ăăăăăăăăăăDataăultimeiămenstrua iiă___/___/___
Status
[] tratament hormonal
Status post-terapeutic pentru alt cancer
hormonal: [] contracep ieăăăăăăăăăăădecâtăcelăcervical:
[] post-radioterapie
[] post-chimioterapie
[]ăCiclic ăăăăăăăăăăăăăăăăPurt toareădeăIUDă[]
[]ăSarcin
[]ăMenopauz ăăăăăăăăăăăăăăLeucoreeăă[]
[]ăL uzieă(12ăs pt.)ăăăăăăSânger riă[]ălaăcontact
[]ăAl ptareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă[]ăspontane
Aspectulăă[]ăcuăleziuniăvizibileăăăăÎnăăăăăăăăăăă[]ăcauteriz riăăăăăăOrigineaăăăăăă[]ăcervical
colului:ăă[]ăf r ăleziuniăvizibileăăantecedente:ăăăăaleăcoluluiăăăăăăeşantionului:
[]ărecoltareădificil ăăăăăăăăăăăăăăăăăă[]ăbiopsiiădeăcol
(diagnostic/
descriere_____)
Citologieă[]ăconven ional ă[]ăînămediuălichid
Sec iuneaă3ă(seăcompleteaz ălaănivelulălaboratoruluiădeăanalize medicale)
Laborator _______________________________________________
Personalulămedicalăcareăefectueaz ăcitirea:ămedicădeăspecialitate:ăanatomie-patologic ă________
laborator __________________
biolog _____________________
Medic de specialitate anatomie-patologic ăcareăcertific ărezultateleă__________________________
Num rulălameiă_________ăDataăprimiriiălameiă___/___/___ăăăăăDataăinterpret riiă___/___/___
Calitateaăfrotiului:ă[]ăsatisf c torăpentruăevaluareăceluleăendocervicale/metaplaziate:
[] prezente [] absente
[]ănesatisf c torăăă[]ălam ăneindentificat ăăfrotiu cu: [] exces de hematii
pentruăevaluareăă[]ălam ăcuăfixareăăăăăăăăăăăăăăăăăăă[]ăexcesădeăleucocite
deficitar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă[]ăalteăsubstan e
[]ălam ăcuăetalareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăstr ine
defectuoas ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă[]ăaltele
[] altele _____________
Descrierea frotiului:
[]ăInfec iiă[]ăTrichomonasăăăăăăăăăăăăăăModific riăcelulareă[]ăinflamatorii
[] Candida
non-neoplazice:
[] post - radioterapie/
[] Gardnerella vaginalis
chimioterapie
[]ăActinomycesăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă[]ălaăpurt toareădeăsterilet
[] Virusuri herpes simplex
[] celule endometriale
[] altele
la femei > 40 ani
[] celule glandulare
post-histerectomie
[] atrofie
[] altele
[] Anomalii ale celulelor

[] Anomalii ale celulelor

epiteliale scuamoase
[] ASC-US
[] ASC-H
[] LSIL
[] HSIL
[] carcinom
scuamos

[] LSIL cu atipii HPV
[] HSIL cu suspiciune
de invazie

epiteliale glandulare
[] AGC endocervicale NOS
[] AGC endometriale NOS
[] AGC NOS
[] AGC endocervicale în
favoarea neoplaziei
[] AGC glandulare în
favoarea neoplaziei
[] Adenocarcinom in situ
[] Adenocarcinom [] endocervical
[] endometrial
[] NOS
[] extrauterin

[] Alte neoplazii
Rezultat final: [] Negativ pentru leziuni intraepiteliale sau maligne
[]ăPozitivă________________________ă(seăprecizeaz ătipulăleziunii)
Recomand ri:ă[]ărepetareăpentru:ă[]ădeficien ădeărecoltare
[]ădup ătratament
[] conform protocolului în cazul rezumatului pozitiv
[] biopsie
[] colposcopie
[] chiuretaj endocervical
[] chiuretaj endometrial
[] testare HPV
[]ărepetareădeărutin ădac ăleziuneaăesteănegativ
Observa iiă________________________________________________________
Dataăeliber riiărezultatuluiă_______________________
Semn turaăşi,ădup ăcaz,ăparafaăpersoaneiăcareăefectueaz ăcitirea:ă[]ămedicădeăspecialitate
anatomie-patologic
[] medic de specialitate
laborator
[] biolog
Semn turaăşiăparafaămediculuiădeăspecialitateăanatomie-patologic ăînăcazulăunuiărezultatăpozitivă___
*ST*

ANEXA IV.6
la anexa nr. 5 la normele tehnice
CEREREăDEăEVALUAREăAăINDICA IEIăDEăTRANSPLANT
DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE DE LA DONATOR NEÎNRUDIT
C tre:
Comisia de allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit (se va
completaă înă dou ă exemplare,ă unulă careă r mâneă laă Comisiaă deă allotransplantă deă celuleă stemă
hematopoietice de la donator neînrudită şiă unulă careă vaă fiă trimisă Centruluiă deă Transplantă
desemnat, în cazul avizului favorabil).
*T*
┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nume:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Prenume:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│CNP:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│CI/Certificatădeănaştere:ăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăă
│Tel:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│E-mail:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăReprezentantălegal/Persoanaădeăcontactăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă(seăvaăcompletaăînăcazulăpacien ilorăminori):ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Prenume:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│CNP:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│CI:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Adres :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Gradădeărudenieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tel:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│E-mail:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
│Grupaăsanguin /Rh:ăăăăăăăă│CMV-IgG:
│Greutateă(kg)ăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────────┤
│Diagnosticăextins:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Codădiagnostică(ICM)ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│(seăprecizeaz ădup ăcazăformaăcelular ,ăformaăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│imunologic ):ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────────┤
│Stadiulălaădiagnostic:ăăăă│Grupaădeărisc:ăăăăăăăăăăă│Karnofsky:ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────┼─────────────────────────┴───────────────────────┤
│Dataădiagnosticului:ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│Stadiulăactual:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│Diagnosticeăsecundare:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăCodădiagnostică(ICM)ăă│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│1ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│2ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│3ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤
│CentrulădeăTransplantădinăRomânia*)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│1ă.............................ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│2ă.............................ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│3ă.............................ăăăăăăăăăăăăăăă
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
*)ă Mediculă curantă completeaz ă Centreleă deă transplantă deă celuleă stemă hematopoieticeă înă
ordineaăpreferin elorăpacientului.
──────────
A.ăELEMENTEăDEăSUS INEREăAăDIAGNOSTICULUI
*T*
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Examenăclinic:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Exameneăhematologice:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Exameneăcitochimiceăşi/sauăimunohistochimice:ăăăăă
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Exameneăbiochimiceă(seăvorăprecizaăvalorileănormaleăaleămetodei):ăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Exameneăimunologiceă(imunoserologiceăşiăimunohistochimice):ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Exameneăcitogeneticeăşiămoleculare:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Exameneăradiologiceă(imagistice):ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alteăexamene:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
B.ăTRATAMENT,ăEVOLU IEăŞIăR SPUNSăLAăTRATAMENT
*T*
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipăşiănum răcure:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│R spuns:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Complica iiăasociateătratamentuluiă(seăprecizeaz ăcomplica iileăorganice,ăăă│
│metaboliceăşiăinfec ioase).ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│R spunsăglobală(bilan ),ămodulăînăcareăaăfostăapreciat ăevolu iaăsubăăăăăăăă│
│tratament:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Comorbidit i:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
C.ăBILAN ULăACTUAL
*T*
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situa iaăboliiălaămomentulăformul riiăcereriiădeătransplant:
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Func iaăcardiac :ăEKGăşiăFEVSă(ecocardiograma)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Func iaăhepatic :ăAST,ăALT,ăLDH,ăbilirubin ,ăgamaGTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Func iaărenal :ăuree,ăcreatinin ,ăacidăuricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Func iaăpulmonar ă(testeăfunc ionaleăventilatoriiă- op ional):ăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│Markeriăinfec ioşi:ăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│AcăantiăHIVă1ăşiăHIVă2ăăăăăăăăăăăăăăăă│THPAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│HIVăp24ăantigenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│AntiăHTLVă1ăşiă2ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│HIVă1/2ăPCRăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│CMVăAntiăIgGăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│AgăHBsăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│CMVăAntiăIgMăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│AntiăHBsăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│EBVăAntiăIgGăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│AntiăHBcăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│EBVăAntiăIgMăăăăăăăăă
│
│HBVăPCRăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ToxoplasmaăAntiăIgGăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│AntiăHCVăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ToxoplasmaăAntiăIgMăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│HCVăPCRăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Altele:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│Evaluareăpsihiatric :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Semn turaămediculuiăpsihiatruă..........ăăParafaămediculuiăpsihiatruă......ă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alteăboliăasociate:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Elementeădeăfundamentareăaăcereriiădeătransplant:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anticorpiăiregulari:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FenotipăHLAă(seăvaăanexaăbuletinulădeăanaliz ăcon inândăscreeningulăăăăăăăăă│
│intrafamilial).ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alteăobserva iiă(problemeăsocialeăetc).ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
inândă contă deă tipulă deă boal ă şiă deă evolu iaă acesteia,ă esteă deă apreciată c ă laă nivelulă
cunoştin eloră medicaleă actuale,ă acestă pacientă areă şanseă maiă mariă deă supravie uireă prină
efectuarea unui allotransplant cu celule stem hematopoietice. Dat fiind c ănuăexist ădonatoră
înă familie,ă solicită evaluareaă cazuluiă înă vedereaă c ut rii,ă prină RNDVCSH,ă aă unuiă donatoră
neînrudit HLA compatibil
*T*
┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Numeăşiăprenumeămedicăcurant:ăăăăăăă│Semn turaăşiăparafaămediculuiăcurant:ăă│
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Unitateaămedical :ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Ştampilaăunit iiămedicale:ăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Data:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

└────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
*ST*
ANEXA IV.7
la anexa nr. 5 la normele tehnice
DECIZIA COMISIEI DE ALLOTRANSPLANT
DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE
DE LA DONATOR NEÎNRUDIT
*T*
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Dataăprimiriiăcererii:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Dataăanaliz riiăcererii:ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────┼─────────────┬─────────────────────┤
│Rezultatulăcereriiă(indica ieătransplant):│ăăă[]ăDAăăăăă│ăăă[]ăNUăăăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nume:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Prenume:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│CNP:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│CI/Certificatădeănaştere:ăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Adres :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tel:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├───────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│E-mail:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│Diagnosticulăcompletă(clinic,ăetiologic,ăformaăevolutiv ,ăboliăasociateăetc.)ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Motivareaăformulat ădeăcomisie:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┤
│Nivelădeăurgen :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă[]ăăRidicatăăăăăă│ăă[]ăMediuăăăă│
├─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┤
│Centrul deăTransplantădesemnat**):ă.........................................ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Centrulădeătransplantăareăobliga iaăs ăconfirmeăpreluareaăpacientuluiăşiăăăăăă│
│includereaăînăprogramulăs uădeătransplant,ăînătermenădeă7ăzileălucr toare.ăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alteăobserva iiăaleăcomisieiă(vorăfiămen ionateărecomand riăpentruătratamentul│
│şiămonitorizareaămedical ăaăpacientuluiăpân ălaăidentificareaăunuiădonatorăăăă│
│compatibilădeăc treăRegistrulăNa ionalăalăDonatorilorăVoluntariădeăCeluleăStem│
│Hematopoieticeă(RNDVCSH)ăşiăstabilireaădeăc treăcentrulădeătransplantădesemnat│
│aăplanuluiădeătransplant):ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
──────────
**) Comisia de allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit va
desemnaăCentrulădeăTransplantăundeăseăvaăefectuaăprocedura,ărespectândăordineaăpreferin eloră
pacientului.
──────────
*T*

┌──────────────┬─────────────┐
│ăăăă[]ăDAăăăăă│ăăă[]ăNUăăăăă│
AvizulăComisiei:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────┴─────────────┤
│ăData:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────┘
Comisia de allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit

┌──────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Preşedinte:ăăăăăăă│Nume:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Semn turaăşiăparafa:ăăăăăăăăă│
├─────────────┬────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Membriiăăăăăă│ă1.ă│Nume:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Semn turaăşiăparafa:ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăă│ă2.ă│Nume:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Semn turaăşiăparafa:ăăăăăăăăă│
└─────────────┴────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
*ST*
ANEXA IV.8
la anexa nr. 5 la normele tehnice
DESEMNAREAăCENTRULUIăDEăTRANSPLANTăDEăC TRE
COMISIA DE ALLOTRANSPLANT DE CELULE STEM
HEMATOPOIETICE DE LA DONATOR NEÎNRUDIT
C tre:

Nr. ......../.......

CENTRUL DE TRANSPLANT...........
DIN CADRUL.........
Prin prezenta, a fost desemnat Centrul de Transplant din cadrul ........... în vederea
prelu riiă şiă includeriiă înă programul de transplant a pacientului ........... CNP
............, cu diagnosticul ........... pentru efectuarea allotransplantului de celule
stem hematopoietice de la donator neînrudit.
V ătrimitemăal turatăDeciziaăComisieiădeăallotransplantădeăceluleăstem hematopoietice de
laădonatorăneînrudităcuăprivireălaăcerereaădeăevaluareăaăindica ieiădeătransplantădeăceluleă
stemă hematopoieticeă deă laă donatoră neînrudit,ă înregistrat ă cuă Nr.ă ...........,ă careă areă
avizulădeăîncepereăc ut riiăşiăidentific riiăprinăRNDVCSH a unui donator neînrudit de celule
stemăhematopoieticeăcompatibilăşiăefectu riiădeăallotransplantădeăceluleăstemăhematopietice.
*T*

*ST*

PreşedinteăComisie,
┌────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Numeăşiăprenumeăăăăăăăă
│Semn tur ăşiăparaf ăăăăăăă│
└────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
ANEXA IV.9
la anexa nr. 5 la normele tehnice
CEREREăDEăC UTARE
ÎnăRegistrulăNa ionalăalăDonatorilorăVoluntari
de Celule Stem Hematopoietice

*T*
*Font 8*
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Tipulăc ut rii:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dataăcereriiă(zz/ll/aaaa):ăăăăăăăăăăăăăăă
│
│[]ăDonatoriădeăceluleăstemăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────────────────┤
│[]ăUnit iădeăsângeăcordonalăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Esteăaceastaăc utareăurgent ?ă[]Daăăă[]Nuăăăăă│
│[]ăDonatoriădeăceluleăstemăşiăsângeăcordonalăă├──────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Suntăacceptateămismatch-uriăăă[]Daăăă[]Nuăăăăă│
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Numeăpacient:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Prenumeăpacient:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│AvizulăComisieiădeăautotransplantădeăceluleăăă│IDăPacientă(atribuitădeăRNDVCSH):ăăăăăăăăăăăăă│
│stemăhematopoieticeădeălaădonatorăneînrudităăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Nr......../.............ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă
│
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Dataănaşteriiă(zz/ll/aaaa):ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│CNP:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Greutate:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sex:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│[]masculinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│[]femininăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Diagnostic:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dataădiagnostic rii:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(zz/ll/aaaa)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Statusulăbolii:ăăăăăăăăă
│StatusăCMV:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│[]necunoscutăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│[]pozitivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│[]negativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dataă(zz/ll/aaaa):ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Grupaădeăsânge/RhD:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Etniaă(op ional):ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
Rezultateleătip ririiăclasaăIăaăpacientuluiă(seăataşeaz ăbuletinulădeălaborator):
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Băăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Căăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│Primulăantigen:ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│Ală2-leaăantigen:ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│Metodaădeătestareăăăăăăăăăăăăăăăă│[]Serologieăăăăăăăăăăă│[]Serologieăăăăăăăăă│[]Serologieăăăă│
├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│[]ADNăăăăăăăăăăăăăăăăă│[]ADNăăăăăăăăăăăăăăă│[]ADNăăăăăăăăăă│
└─────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┴───────────────┘
Rezultateleătip ririiăclasaăIIăaăpacientuluiă(seăataşeaz ăbuletinulădeălaborator):
┌─────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăDRB1ăăă│ăăDRB3/4/5ă│ăăăăDQB1ăăă│ăăăăDPB1ăăă│ăăăăDQA1ăăă│ăăăDPA1ăăăă│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Primulăantigenăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Ală2-leaăantigenăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Metodaădeătestareăăăă│[]Serologie│[]Serologie│[]Serologie│[]Serologie│[]Serologie│[]Serologie│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│[]ăADNăăăăă│[]ăADNăăăăă│[]ăADNăăăăă│[]ăADNăăăăă│[]ăADNăăăăă│[]ăADNăăăăă│
└─────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│ăAuăfostăidentificateăhaplotipuri?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│[]ăDAăăăăăă│[]ăNUăăăăăă│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘
Informa iiădespreămismatch-uri(MM) acceptate:
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Locusăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăAntigen-MMăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăAlelic-MMăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────┼───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┤
│Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă[]ă0ăăăă│ăăăă[]ă1ăăă│ăăă[]ă2ăăăă│ăăăă[]ă0ăăă│ăăăă[]ă1ăăă│ăăăă[]ă2ăăă│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Băăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă[]ă0ăăăă│ăăăă[]ă1ăăă│ăăă[]ă2ăăăă│ăăăă[]ă0ăăă│ăăăă[]ă1ăăă│ăăăă[]ă2ăăă│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Căăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă[]ă0ăăăă│ăăăă[]ă1ăăă│ăăă[]ă2ă
│ăăăă[]ă0ăăă│ăăăă[]ă1ăăă│ăăăă[]ă2ăăă│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│DRB1ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă[]ă0ăăăă│ăăăă[]ă1ăăă│ăăă[]ă2ăăăă│ăăăă[]ă0ăăă│ăăăă[]ă1ăăă│ăăăă[]ă2ăăă│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│DQB1ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă[]ă0ăăăă│ăăăă[]ă1ăăă│ăăă[]ă2ăăăă│ăăăă[]ă0ăăă│ăăăă[]ă1ăăă│ăăăă[]ă2ăăă│
└─────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
Medic Centrul de Transplant
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Telefon:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fax:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│e-mail:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Numeăşiăprenumeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Semn tur ăşiăparaf ăăăăăăă│L.Ş.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┘
V ămul umimăînănumeleăacestuiăpacient!
*ST*

ANEXA IV.10
la anexa nr. 5 la normele tehnice
Indica iileăpentruăefectuareaăproceduriiăFIV/ET,
înăcazuriăautologe,ăcuăexcludereaădon riiădeăovocite
1.ăAbsen aăsauăobstruc iaătrompelorăuterineăbilateral;
2.ăPatologieămasculin ăsever ă- subă5ămilioaneădeăspermatozoiziăcuămobilitateăprogresiv ă
sauăsubă4%ăspermatozoiziăcuămorfologieănormal ;
3.ă Infertilitateă deă oriceă alt ă etiologie,ă inclusivă ceaă deă cauz ă neidentificat ,ă dac ă
tratamenteleă conven ionaleă nuă auă dată rezultată (eşeculă ob ineriiă sarciniiă dup ă minimă 3ă
cicluriădeăstimulareăovarian ăcuăinseminareăintrauterin );
4. Endometrioza în stadii avansate III-IV.
ANEXA IV.11

la anexa nr. 5 la normele tehnice
Listaăprivindăsetulăminimădeăinvestiga ii
paraclinice necesare pentru includere
în subprogramul FIV/ET:
Setulăminimădeăinvestiga iiăparacliniceăefectuateălaăfemei:
a) în ultimele 3 luni:
1. markeri endocrini:
1.1. TSH;
1.2. prolactina;
2.ăinvestiga iiăimunologiceăpentruăboliăinfec ioase:
2.1. Ag Chlamydia
2.2. Ag Mycoplasme;
3.ăexamin riămicrobiologice:ăculturaăsecre ieăcolăuterin;
4.ăexamin riăimagisticeămedicale:
4.1. histeroscopie sau sonohisterografie;
4.2.ăecografieătransvaginal .
b) în ultimele 6 luni:
1. markeri endocrini: AMH;
2.ăinvestiga ii imunologiceăpentruăboliăinfec ioase:
2.1. Ag HBs;
2.2. Ac HBc;
2.3. Ac HCV;
2.4. Anti HIV;
2.5. VDRL sau TPHA;
c) în ultimele 12 luni:
1.ăinvestiga iiăhematologice:
1.1. hemoleucograma;
1.2. APTT;
1.3. fibrinogenemie;
2.ăinvestiga iiăbiochimice:
2.1. glicemie;
2.2.ăureeăseric ;
2.3.ăcreatinin ăseric ;
2.4. TGO;
2.5. TGP;
3.ăinvestiga iiăimunologiceăpentruăboliăinfec ioase:
3.1. Rubeola IgG,
3.2. Varicela IgG,
3.3. Toxoplasma IgG
3.4. Toxoplasma IgM,
3.5. CMV IgG,
3.6. Herpes IgG
4.ăexamin riăcitologice:ăfrotiuăcervicalăBabeşă- Papanicolaou
d)ăf r ălimit ădeătimp:
1.ăinvestiga iiăhematologice:
1.1. grup de sânge;
1.2. Rh.
Setulăminimădeăinvestiga iiăparacliniceăefectuateălaăb rba i:
a) în ultimele 6 luni:
1.ăexamin riămicrobiologice
1.1. spermograma - efectuat ăînăunitateaăsanitar ălaăcareăaădepusădosarul
1.2. spermocultura
2.ăinvestiga iiăimunologiceăpentruăboliăinfec ioase:
2.1. Ag HBs;
2.2. Ac HBc;
2.3. Ac HCV;
2.4. HIV;
2.5. VDRL sau TPHA;
b)ăf r ălimit ădeătimp:
1.ăinvestiga iiăhematologice:
1.1. grup de sânge;
1.2. Rh.

ANEXA 6
la normele tehnice
V.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăEVALUAREăŞI
PROMOVAREăAăS N T IIăŞIăEDUCA IE
PENTRUăS N TATE
A. Obiectiv:
Îmbun t ireaăst riiădeăs n tateăaă popula ieăprinăpromovareaăunuiăstilădeă via ăs n tosă
şiăcombaterea principalilor factori de risc:
B.ăStructur :
1.ăSubprogramulădeăevaluareăşiăpromovareăaăs n t iiăşiăeduca ieăpentruăs n tate;
2.ăSubprogramulădeăprevenireăşiăcombatereăaăconsumuluiădeătutun.
V.1. SUBPROGRAMUL DE EVALUARE ŞIăPROMOVARE
AăS N T IIăŞIăEDUCA IEăPENTRUăS N TATE
A.ăUnitateaăna ional ădeăasisten ătehnic ăşiămanagement:
InstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ăBucureşti
B. Domenii specifice:
1.ăinterven iiăpentruăunăstilădeăvia ăs n tos;
2.ăevaluareaăst riiădeăs n tateăaăpopula ieiăgenerale.
1.ăInterven iiăpentruăunăstilădeăvia ăs n tos:
1.1.ă organizareaă şiă desf Şurareaă campaniiloră IECă destinateă celebr riiă zileloră
mondiale/europeneă conformă calendaruluiă stabilită anuală şiă campaniiloră IECă cuă temeă stabiliteă
peăbazaăunorăpriorit iădeăs n tateăspecificeăna ionale;
1.2.ă organizareaă şiă desf Şurareaă campaniiloră IECă destinateă priorit iloră deă s n tateă
specificeăna ionaleăşiăresponsabilit ilorărezultateădinăalteădocumenteăstrategice;
1.3.ă activit iă desf şurateă pentruă punereaă înă aplicareă aă planuriloră jude eneă deă ac iuneă
pentruăalimenta ieăs n toas ăşiăactivitateăfizic ălaăcopiiăşiăadolescen i;
1.4.ăactivit iăcomplementare.
1.1.ă Organizareaă şiă desf şurareaă campaniiloră IECă destinateă celebr riiă zileloră
mondiale/europeneă conformă calendaruluiă stabilită anuală şiă campaniiloră IECă cuă temeă stabiliteă
peăbazaăunorăpriorit iădeăs n tateăspecificeăna ionale:
1.1.1. Obiectiv specific:ă creştereaă num ruluiă persoaneloră informateă privindă stilulă deă
via ăs n tosăşiăcombatereaăprincipalilorăfactoriădeărisc;
1.1.2.ă Beneficiari:ă popula iaă general ă şiă grupeă int ă specificeă stabiliteă laă fiecareă
evenimentăşiăconformăpriorit ilorăna ionale identificate;
1.1.3. Indicatori de evaluare:
1.2.3.1.ă indicatoriă fizici:ă num ră deă evenimente/campaniiă IEC:ă minimă 5/ană organizateă şiă
desf şurateălaăfiecareănivelă(na ional,ărespectivălocal);
1.2.3.2.ăindicatoriădeăeficien :ăcostămediuăestimat/eveniment/campanie IEC: 500 lei
1.1.4.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.1.4.1.ă Institutulă Na ională deă S n tateă Public ,ă prină Centrulă na ională deă evaluareă şiă
promovareăaăst riiădeăs n tateă(CNEPSS);
1.1.4.2.ă direc iileă deă s n tate public ,ă înă parteneriată cuă asocia iileă profesionaleă şiă
societateaăcivil .
1.1.5.ăMetodologiaăinterven iei:
1.1.5.1.ăINSPăprinăCNEPSSărealizeaz :
1.1.5.1.1.
elaborarea
propunerii
calendarului
anual
pentru
celebrarea
zilelor
mondiale/europeneă şi campaniiă IECă cuă temeă stabiliteă peă bazaă unoră priorit iă deă s n tateă
specificeăna ionaleăşiătransmitereaăacestuiaăMinisteruluiăS n t iiăpentruăaprobare;
1.1.5.1.2.ăelaborareaămetodologieiăderul riiăcampaniilorăna ionale/locale;
1.1.5.1.3. elaborareaă deă materialeă deă c treă CRSP-uri conform calendarului, consultarea
DSP-urilor,ă pretestareaă materialeloră şiă elaborareaă propuneriloră deă activit iă laă nivelulă
DSP-urilor, transmiterea propunerilor la CRSP-uriă şiă CNEPSSă şiă transmitereaă pentruă aprobareă
la DGAMSP;
1.1.5.1.4.ătransmitereaădeăc treăDGAMSPăaăaprob riiăc treăCNEPSS;
1.1.5.1.5.ă transmitereaă deă c treă CNEPSSă aă materialeloră aprobateă c treă direc iileă deă
s n tateăpublic ;
1.1.5.2.ădirec iileădeăs n tateăpublic :
1.1.5.2.1.ăproiectareaăşiăimplementareaălaănivelălocal;

1.1.5.2.2.ăraportareaărealiz riiăactivit ilorălaăCRSP,ăCNEPSSăşiăMinisterulăS n t iiăDGAMSP.
1.2.ă Organizareaă şiă desf şurareaă campaniiloră IECă destinateă priorit iloră deă s n tateă
specificeăna ionaleăşiăresponsabilit ilorărezultateădinăalteădocumenteăstrategice:
1.2.1.ă Obiectivă specific:ă creştereaă ponderiiă popula ieiă informateă dină grupurileă int ă
privindădeterminan iiăs n t iiăşiăcombatereaăprincipalilorăfactoriădeărisc;
1.2.2. Beneficiari:ă popula iaă general ,ă grupuriă vulnerabile,ă cuă accentă peă popula iaă
rrom ăşiăgrupeă int ăspecificeăidentificateăconformăpriorit ilorăna ionaleăşiăregionale;
1.2.3. Indicatori de evaluare:
1.2.3.1.ă indicatoriă fizici:ă num ră deă interven ii/activit iă IECă destinateă popula iiloră
vulnerabileăorganizateăşiădesf şurateălaănivelălaăfiecareănivelă(na ional,ărespectivălocal):ă
minim 5/an;
1.2.3.2.ă indicatoriă deă eficien :ă costă mediuă estimat/interven ii/activit iă IECă
destinat ăpopula iilorăvulnerabileăorganizat ăşiădesf şurat ălaănivelălocal:ă500ălei;
1.2.4.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.2.4.1. INSP prin CNEPSS;
1.2.4.2.ă direc iileă deă s n tateă public ,ă înă parteneriată cuă asocia iileă profesionaleă şiă
societateaăcivil ;
1.2.5.ăMetodologiaăinterven iei:ăINSPăprinăCNEPSSăasigur ămonitorizareaăimplement riiăşiă
raportarea rezultatelor;
1.3.ă Activit iă desf şurateă pentruă punereaă înă aplicareă aă planuriloră jude eneă deă ac iuneă
pentruăalimenta ieăs n toas ăşiăactivitateăfizic ălaăcopiiăşiăadolescen i:
1.3.1. Obiective specifice:
1.3.1.1.ă promovareaă unuiă stilă deă via ă s n tosă înă vedereaă adopt riiă unuiă comportamentă
sanogenă înă ceeaă ceă priveşteă nutri iaă şiă activitateaă fizic ă înă rândulă copiiloră şiă
adolescen ilor;
1.3.1.2. extindereaă modeleloră deă bun ă practic ă privindă adoptareaă unuiă stilă deă via ă
s n tosă înă rândulă copiiloră şiă adolescen iloră şiă elaborareaă planuriloră jude eneă deă ac iuneă
pentruăstilădeăvia ăs n tos;
1.3.2.ăBeneficiari:ăcopiiăşiăadolescen iăcuăvârstaăcuprins ăîntreă3-19 ani;
1.3.3. Indicatori de evaluare:
1.3.3.1. indicatori fizici:
1.3.3.1.1.ănum rădeăactivit iădesf şurateălaănivelăjude eanăînăconcordan ăcuăplanurileă
deă ac iuneă jude eneă privindă alimenta iaă s n toas ă şiă activitateaă fizic :ă 5.000
activit i/an;
1.3.3.1.2.ănum rădeăinstitu iiăimplicateăînădesf şurareaăactivit ilor:ă400;
1.3.3.1.3.ănum rădeăcopiiăşiătineriăimplica iăînăactivit ileădesf şurate:ă70.000ăcopii;
1.3.3.2.ăindicatoriădeărezultat:ă12ăjude eăcareăauăelaborată şiăimplementatăplanuriă stilă
deăvia ăs n tos
1.3.4.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.3.4.1. INSP prin CNEPSS;
1.3.4.2.ă direc iileă deă s n tateă public ă înă parteneriată cuă asocia iileă profesionaleă şiă
societateaăcivil .
1.4.ăActivit iăcomplementare:
1.4.1.ăObiectivăspecific:ăasigurareaăorganiz riiăşiăcoordon riiăactivit ilor;
1.4.2.ăGrupă int :ăneaplicabil;
1.4.3. Indicatori de evaluare:
1.4.3.1.ăindicatoriăfizici:ănum răactivit iăcoordonare/an:ă5;
1.4.3.2. indicatori de rezultat: 5 rapoarte/an;
1.4.4.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :ăINSP;
1.4.5.ăMetodologiaăinterven iei:ăINSPăprinăCNEPSSăvaăasigura:
1.4.5.1.ă desemnareaă prină decizieă intern ă aă coordonatoriloră activit ilor, activit iă
suportăşiăcoordonareaămetodologic ăaărealiz riiăactivit ilor;
1.4.5.2.ăasigurareaădistribu ieiăresurselorăfinanciare;
1.4.5.3.ăeduca ieăcontinu ,ăinstruireaăşiăformareaăprofesional ăînădomeniu;
1.4.5.4.ăvalorificareaăşiădiseminarea rezultatelor;
1.4.5.5.ăinstruireaăşiăformareaăpersonaluluiădirec iilorădeăs n tateăpublic ;
1.4.5.6. elaborarea de proiecte de acte normative în domeniile specifice de
responsabilitate.
2.ăEvaluareaăst riiădeăs n tateăaăpopula ieiăgenerale:
2.1.ăevaluareaăst riiădeăs n tateăaăcopiilorăşiătinerilor;
2.2.ăevaluareaăst riiădeăs n tateăaăpopula ieiăgenerale.
2.1.ăEvaluareaăst riiădeăs n tateăaăcopiilorăşiătinerilor
2.1.1.ăActivit i:

2.1.1.1.ă evaluareaă st riiă deă nutri ieă aă copiilor din ciclul primar (6-10 ani) conform
metodologiei OMS prin participarea la proiectul "European Childhood Obesity Surveillance
Ini iativeă(COSI)";
2.1.1.2.ă evaluareaă niveluluiă deă dezvoltareă fizic ă şiă aă st riiă deă s n tateă peă bazaă
examenelor medicale deă bilan ă laă copiiiă şiă tineriiă dină colectivit ileă şcolareă dină mediulă
urbanăşiărural;
2.1.1.3.ă evaluareaă morbidit iiă croniceă prină dispensarizareă înă colectivit ileă deă copiiă
şiătineri;
2.1.1.4.ăsupraveghereaăst riiădeăs n tateăaăcopiilorăşiăadolescen ilorădinăcolectivit iă
prinăefectuareaătriajuluiăepidemiologicădup ăvacan e;
2.1.1.5.ăidentificarea,ăcuantificareaăşiămonitorizareaărisculuiăspecificăpentruăs n tateă
generat de comportamentele cu risc (YRBSS- CDC);
2.1.1.6.ă utilizareaă modeluluiă ecologică pentruă interven iileă deă prevenireă aă violen eiă laă
elevi;
2.1.1.7. evaluarea profilului de risc psiho-socialăînăcomunit iăşcolare;
2.1.1.8.ărealizareaădeăstudiiăşiăcercet riăprivindădeterminan iiăs n t ii.
2.1.2.ăObiectivăspecific:ăevaluareaăs n t iiăcopiilorăşiătinerilor;
2.1.3.ăBeneficiari:ăcopiiăşiătineriădinăcolectivit iădeăeduca ie;
2.1.4. Indicatori de evaluare:
2.1.4.1.ă indicatoriă fizici:ă num ră interven iiă deă monitorizareă aă s n t ii copiilor/an:
210/an
2.1.4.2.ăindicatoriădeăeficien :ă310ălei
2.1.4.3.ăindicatoriădeărezultat:ă10ărapoarteăanualeăprivindăs n tateaăcopiilor;
2.1.5.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
2.1.5.1. INSP prin CNEPSS;
2.1.5.2. direc iileădeăs n tateăpublic ;
2.1.6.ăMetodologiaăinterven iei:
2.1.6.1.ăINSPăprinăCNEPSSăasigur ămetodologiaăinterven iei
2.1.6.2.ă direc iileă deă s n tateă public :ă asigur ă colectarea,ă validareaă şiă transmitereaă
lorăc treăINSP.
2.2.ăEvaluareaăst riiădeăs n tateăaăpopula ieiăgenerale
2.2.1.ăActivit i:
2.2.1.1.ăevaluareaăst riiădeăs n tateăaăpopula ieiăRomâniei;
2.2.1.2.ămonitorizareaăinegalit ilorăînăstareaădeăs n tateăaăpopula ieiăRomâniei;
2.2.1.3.ărealizareaădeăstudiiăşiăcercet riăprivindădeterminan iiăs n t ii;
2.2.1.4.ărealizareaădeăactivit iăcomplementare.
2.2.2.ă Obiectivă specific:ă eviden iereaă nivelului,ă tendin eloră indicatoriloră st riiă deă
s n tateălaănivelăna ionalăşiăteritorial;
2.2.3.ăBeneficiari:ăpopula iaăgeneral ;
2.2.4. Indicatori de evaluare:
2.2.4.1. indicatori fizici: 4 rapoarte/an;
2.2.4.2.ăindicatoriădeăeficien :ăcostămediu/raport:ă5000ălei/raportăna ional;
2.2.4.3.ă indicatoriă deă rezultat:ă 2ă rapoarteă na ionaleă anualeă privindă stareaă deă s n tateă
aăpopula ieiăelaborat;
2.2.5.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
2.2.5.1. INSP;
2.2.5.2.ădirec iileădeăs n tateăpublic .
2.2.6. Metodologia interven iei:
2.2.6.1.ă INSPă prină CNEPSSă stabileşteă priorit ileă deă cercetareă peă bazaă priorit iloră
na ionaleăşiăaăpropunerilorăelaborateădeăc treăCRPSS;
2.2.6.2.ădirec iileădeăs n tateăpublic ăselectateăasigur ăcolectareaădatelor.
C. Natura cheltuielilor eligibile:
1.ă furnituriă deă birou:ă creioane,ă pixuriă şiă mine,ă roller,ă hârtie,ă dosare,ă mape,ă coper iă
îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, agrafe, capse, perforator, capsator,
decapsator,
cutter,
markere,
radiere,
inele
îndosariere,
foliiă protectoare,ă past ă
corectoare, post-it,ă scotch,ă sfoar ,ă supor iă documente,ă calculatoră deă birou,ă indexă adeziv,ă
foarfece;ă hârtieă pentruă xeroxă şiă imprimant ,ă toner/cartuşă pentruă imprimant ,ă fax,ă copiator,ă
CDăşiăDVD,ămultifunc ional ,ăstickămemorie;
2.ă carburan iă şiă lubrifian i:ă achizi iaă deă benzin ,ă motorin ă şiă al iă carburan iă pentruă
mijloaceleădeătransportădinădotare;ăachizi iaădeăbonuriădeăcombustibil;ăplataăcardurilorădeă
combustibilăutilizateălaăbenzin rii;
3.ăpieseădeăschimbăşiăaccesoriiăpentru calculatoare, faxuri, imprimante, scanner, xerox,
faxăşiămultifunc ionaleăachizi ionateădinăfondurileăprogramului;
4.ătimbre,ăserviciiădeăpoşt ăşiăcurierat,ătaxeăpoştale,ăabonamentăinternet;

5.ă editarea,ă tip rirea,ă multiplicareaă şiă diseminareaă materialeă deă IEC:ă pliante,ă afişe,ă
broşuri,ăbannere,ăsinteze,ărapoarte,ăghiduriăşiăbuletineăinformative,ăchestionare;
6.ămaterialeăpromo ionaleăcuămesajeăeduca ionale;
7.ă între inereaă şiă exploatareaă dot riloră pentruă comunicare-informareă achizi ionate din
fondurileă programului:ă echipamenteă informatice,ă copiatoare,ă faxuri,ă xeroxă şiă
multifunc ionale;
8. reactivi: teste rapide control factori de risc;
9.ă obiecteă deă inventară necesareă pentruă realizareaă activit iloră programului:ă activeă cuă
durat ă deă folosin ă maiă mareă deă 1ă ană şiă valoareă unitar ă subă 2.500ă lei:ă tensiometreă
laptopuri,ă videoproiectoare,ă unit iă centrale,ă monitoare,imprimante,ă scanner,ă xerox,ă faxă şiă
multifunc ionale;
10.ădeplas riăinterne:ătransport,ăcazareaăşiădiurnaăpersonaluluiăpropriu, taxe drum;
11.ăpreg tireăprofesional :ăcosturiăcursurilorădeăperfec ionareăefectuateăperiodic;
12.ăachizi ionareaăsofturilorădeăprelucrareăstatistic ăaădatelor;
13.ă cheltuieliă deă personală şi/sauă pentruă încheiereaă contracteloră deă prest riiă servicii
conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
V.2.ăSUBPROGRAMULăDEăPREVENIREăŞI
COMBATERE A CONSUMULUI DE TUTUN
A.ăUnitateaăna ional ădeăasisten ătehnic ăşiămanagement
Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
B. Obiective specifice:
1.ă creştereaă num ruluiă persoaneloră informateă privindă posibilitateaă deă aă beneficiaă deă
tratamentăspecificăpentruărenun areaălaăfumat;
2.ăcreştereaănum ruluiădeăpersoaneăcareăbeneficiaz ădeătratamentămedicamentosăînăvedereaă
renun riiălaăfumat;
3. analizaăimpactuluiăm surilorădeă combatereăaăconsumuluiădeătutunăînărândulăpopula ieiă
adulte din România.
C.ăActivit i:
1.ă organizareaă uneiă campaniiă na ionaleă IECă pentruă celebrareaă Zileiă Na ionaleă f r ă Tutună
prină Conferin ă deă pres ,ă realizareă şiă distribuire de materiale informative de tip postere
şiăflyere;
2.ă continuareaă şiă promovareaă activit iiă linieiă telefoniceă apelabil ă gratuită "Telă Verdeă
STOPă FUMAT",ă precumă şiă aă paginiloră webă www.stopfumat.euă şiă Facebookă
www.facebook.com/stopfumat.eu ;
3.ă asigurareaă tratamentuluiă medicamentosă necesară pentruă renun areaă laă fumat,ă conformă
recomand rilorăorganiza iilorăprofesionaleădinădomeniu;
4.ă actualizareaă studiuluiă deă evaluareă aă consumuluiă deă tutună înă rândulă adul iloră prină
reluarea Global Adult Tobacco Survey (GATS) - formaă scurt ,ăstudiuăvalidată şiărecomandatădeă
OMS-Europa.
D.ăBeneficiari:ăpersoaneleăcareăfumeaz .
E. Indicatori de evaluare:
1. indicatori fizici:
1.1.ă num ră deă campaniiă na ionaleă IEC:ă 1ă campanieă na ional ă IECă organizat ă înă ceaă de-a
treiaăs pt mân ădinălunaănoiembrie;
1.2.ă num ră totală deă persoaneă careă auă apelată gratuită liniaă telefonic ă "Telă Verdeă - STOP
FUMAT": 10.000/an;
1.3.ă num ră totală deă persoaneă careă auă accesată informa iiă înă mediulă virtual:ă 40.000ă
persoane;
1.4.ă num ră totală deă persoaneă careă auă beneficiată deă tratamentă medicamentosă înă vedereaă
renun riiălaăfumat:ă5000/an;
1.5.ănum ră totală deăstudiiădeăevaluareă aă impactuluiăm surilorădeăcombatereăaă consumuluiă
de tutun: 1/an;
2. indicatori de eficien :
2.1.ăcostămediuăestimat/campanieăna ional ăIEC:ă8000ălei;
2.2.ăcostămediuăestimat/persoan ăcareăaăapelatăliniaătelefonic :ă11ălei
2.3.ăcostămediuăestimat/persoan ăcareăaăaccesatăinforma iileăînămediulăvirtual:ă0,1ălei
2.4. cost mediuă estimat/persoan ă careă aă beneficiată deă tratamentă medicamentosă înă vedereaă
renun riiălaăfumat:ă400ălei/persoan
2.5. cost mediu estimat/studiu de evaluare: 80.000 lei.
3. indicatori de rezultat:
3.1.ăcreştereaănum ruluiădeăpersoaneăcareăapeleaz ăgratuităliniaătelefonic ă"TelăVerdeă STOPăFUMAT"ăcuă10%ăfa ădeăanulăprecedent;

3.2.ă creştereaă num ruluiă deă persoaneă careă acceseaz ă informa iileă înă mediulă virtuală cuă
10%ăînăanulă2016ăfa ădeăanulă2015;
3.3.ă creştereaă num ruluiă deă persoaneă careă beneficiaz ă deă tratamentă medicamentosă înă
vedereaărenun riiălaăfumatăcuă10%ăfa ădeăanulăprecedent;
3.4.ă creştereaă num ruluiă deă persoaneă careă renun ă laă fumată dup ă primireaă terapieiă
specifice cu minimumăl0%ăînăanulă2016ăfa ădeăanulă2015.
F. Natura cheltuielilor eligibile:
1.ămedicamenteăspecificeăcorespunz toareăDCI-urilor: Vareniclinum; Bupropionum;
2.ă abonamentă pentru:ă liniaă telefonic ă gratuit ă "Telă Verdeă - STOPă FUMAT";ă şiă g zduireă
internet;
3.ăprest riăserviciiăpentru:
3.1.ăîntre inereaăşiăup-gradarea paginii de internet;
3.2.ăeditarea,ătip rireaăşiămultiplicareaămaterialelorădeăsuportăpentruăcampaniaăIEC;
3.3. realizarea studiului de evaluare a consumului de tutun în rândulăadul ilor;
4.ă cheltuieliă deă personală şi/sauă pentruă încheiereaă contracteloră deă prest riă serviciiă
conform prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
G.ăCriteriiădeăselec ieăpentruăincludereaăunit ilorădeăspecialitateăînălistaăunit iloră
careăimplementeaz ăsubprogramul:
1.ă disponibilitateaă deă aă stabiliă oă rela ieă contractual ,ă înă condi iileă prev zuteă deă
actele normativeă înă vigoare,ă cuă ună medică cuă dreptă deă practic ă medical ă careă aă urmată celă
pu ină 2ă cursuriă postuniversitareă înă domeniulă tabacologiei,ă dintreă careă celă pu ină unulă dină
domeniulă asisten eiă psihologiceă aă fum toriloră (deă exemplu,ă cursă deă tehniciă cognitivcomportamentaleă înă domeniulă tabacologiei),ă pentruă oferireaă deă consulta iiă specificeă înă
vedereaărenun riiălaăfumat;
2.ă s ă încasezeă deă laă pacien iiă careă seă adreseaz ă programuluiă oă sum ă deă maximă 100ă leiă
reprezentândăcontravaloareaăceloră4ăconsulta iiăspecificeăînăvedereaărenun riiălaăfumatădină
careăminimă70%ăs ăoăachiteămediculuiăcareăpresteaz ăserviciileămedicaleăspecifice;
3.ă s ă primeasc ă înă farmacie,ă medicamenteleă specificeă tratamentuluiă dependen eiă
nicotinice acordate prin program.
H.ăListaăunit ilorădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.ă activit ileă prev zuteă laă punctulă 3.1,ă 3.2,ă 3.4:ă Institutulă Na ională deă
Pneumoftiziologieă"MariusăNasta"ăBucureşti;
2.ăactivitateaăprev zut ălaăpunctulă3.3.:
2.1. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.ăDr.ăC.ăCăIliescu"ăBucureşti;
2.2.ăInstitutulăNa ionalădeăPneumoftiziologieă"Prof.ăDr.ăMariusăNasta"ăBucureşti;
2.3.ăSpitalulăMAIă"Prof.ăDr.ăD.ăGerota"ăBucureşti;
2.4.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăReşita;
2.5.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăSlobozia;
2.6.ăSpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăşiăPneumoftiziologieă"Prof.ăDr.VictorăBabeş";
2.7.ăTimişoara,ăSpitalulăClinicădeăPneumologieă"LeonăDaniello"ăClujăNapoca;
2.8.ăSpitalulăClinicădeăPneumologieăIaşi;
2.9.ăSpitalulăClinicădeăRecuperareăIaşi;
2.10.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăSpiridon"ăIaşi;
2.11.ăSpitalulăClinicăJude eanăMureş;
2.12.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"PiusăBrânzeu"ăTimişoara;
2.13. Spitalul Clinic Jude eanădeăUrgen ăAlbaăIulia;
2.14.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăDeva;
2.15.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăGala i;
2.16.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăPloieşti;
2.17. Spitalul Clinic Municipal Arad;
2.18. Spitalul de Boli Pulmonare Breaza;
2.19. Spitalul de pneumoftiziologie Baia Mare;
2.20.ăSpitalulădeăPneumoftiziologieăBr ila;
2.21.ăSpitalulădeăPneumoftiziologieăConstan a;
2.22.ăSpitalulădeăPneumoftiziologieăRoşioriiădeăVede;
2.23. Spitalul de Urgen ăTârguăJiu;
2.24.ăSpitalulădeăUrgen ăTârgu-C rbuneşti,
2.25.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăTârgovişte;
2.26.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăVaslui;
2.27.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăZal u;
2.28.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ă"DrăFogolyan Kristof", Sfântu Gheorghe, Covasna;
2.29.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăPantelimon"ăFocşani;
2.30.ăSpitalulăMilitară"ReginaăMaria"ăBraşov;
2.31.ăSpitalulăMilitarăPiteşti;

2.32.ăSpitalulăMunicipalădeăUrgen
2.33. Spitalul MunicipalăMediaş.

ăRoman;

ANEXA 7
la normele tehnice
VI.ăPROGRAMULăNA IONALăDEăS N TATEăAăFEMEIIăŞIăCOPILULUI
A. Obiective:
1.ăameliorareaăst riiădeănutri ieăaămameiăşiăcopilului;
2.ăîmbun t ireaăst riiădeăs n tateăaăcopilului;
3.ăîmbun t ireaăst riiădeăs n tateăaăfemeii;
4.ăreducereaărisculuiădeămortalitateăinfantil ăşiămatern .
B. Structura:
1.ăSubprogramulăpentruăameliorareaăst riiădeănutri ieăaămameiăşiăcopilului;
2.ăSubprogramulădeăs n tateăaăcopilului;
3.ăSubprogramulădeăs n tateăaăfemeii.
C.ă Unitateă deă asisten ă tehnic ă şiă management:ă structuraă deă specialitateă dină cadrulă
InstitutuluiăpentruăOcrotireaăMameiăşiăCopiluluiă"Prof.ăDr.ăAlfredăRusescu"ăBucureşti
VI.1. SUBPROGRAMUL PENTRU AMELIORAREAăST RIIăDEăNUTRI IEăAăMAMEIăşiăCOPILULUI
Interven iiăpentruăameliorareaăst riiădeănutri ieăaămameiăşiăcopilului:
1.ăpromovareaăal pt rii,ăeduca ieiăprenataleăşiăîngrijiriiănou-n scu ilor;
2.ă profilaxiaă distrofieiă laă copiiiă cuă vârst ă cuprins ă între 0 - 12 luni, care nu
beneficiaz ădeălapteămaternăprinăadministrareădeălapteăpraf;
3.ăprofilaxiaămalnutri ieiălaăcopiiiăcuăgreutateămic ălaănaştere.
1.ăPromovareaăal pt rii,ăeduca ieiăprenataleăşiăîngrijiriiănou-n scu ilor
1.1.ă Activit i: monitorizarea, evaluarea, certificarea/recertificarea "Spitalelor
PrieteneăaleăCopilului",ăînăparteneriatăcuăreprezentan aăUNICEFăînăRomânia,ăprinăintermediulă
re eleiădeăevaluatoriăna ionali;
1.2. Indicatori de evaluare:
1.2.1
indicatori
fizici:
num ră deă unit iă sanitareă monitorizate,ă evaluate,ă
certificate/recertificate: 10/an;
1.2.2.ă indicatoriă deă eficien :ă costă mediu/activitateă deă monitorizare,ă evaluare,ă
certificare/recertificare: 1.300 lei.
1.3. Natura cheltuielilor eligibile: cheltuieli de deplasare pentru personalul propriu:
transport,ăcazare,ădiurn .
1.4.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
InstitutulăpentruăOcrotireaăMameiăşiăCopiluluiă"Prof.ădr.ăAlfredăRusescu"ăBucureşti.
2.ă Profilaxiaă distrofieiă laă copiiiă cuă vârst ă cuprins ă întreă 0ă - 12 luni, care nu
beneficiaz ădeălapteămaternăprinăadministrareădeălapteăpraf
2.1.ă Activit i:ă procurareaă şiă distribu iaă deă lapteă prafă laă copiiiă cuă vârst ă cuprins ă
între 0 - 12 luni,ă careă nuă beneficiaz ă deă lapteă maternă prină administrareă deă lapteă praf,ă
conform prevederilor legale în vigoare*)
──────────
*)ă Lapteleă prafă seă distribuieă înă condi iileă prev zuteă deă Legeaă nr.ă 321/2001ă privindă
acordareaă gratuit ă deă lapteă prafă pentruă copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12ă luniă şiă
Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală ministruluiă administra ieiă şiă interneloră nr.ă
267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001
privindăacordareaăgratuit ădeălapteăprafăpentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni,
careănuăbeneficiaz ădeălapteămatern,ăcuăcomplet rileăşiămodific rileăulterioare.
──────────
2.2. Indicatori de evaluare:
2.2.1.ăindicatoriăfizici:ănum rădeăcopiiăbeneficiari:ă55.000/an;
2.2.2. indicatoriădeăeficien :ăcostămediu/copilăbeneficiar:ă115ălei.
2.3. Natura cheltuielilor: lapte praf - formul ăpentruăsugari
2.4ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
2.4.1.ădirec iileădeăs n tateăpublic ăjude eneăşiăaămunicipiuluiăBucureşti;
2.4.2.ăcabineteădeăasisten ămedical ăprimar .
3.ăProfilaxiaămalnutri ieiălaăcopiiiăcuăgreutateămic ălaănaştereăşiăanalizaămortalit
infantile
3.1.ăActivit i:

iiă

3.1.1.ăadministrareaădeăsolu iiăpentruăalimenta ieăparenteral ăşiăalimenteăcuădestina ieă
medical ă special ,ă pentruă copilulă cuă greutateă mic ă laă naştereă înă scopulă recuper riiă
nutri ionaleă aă acestuiaă şiă preveniriiă malnutri ieiă protein-calorice; administrare în timpul
spitaliz riiăsauăînăregimăambulatoriu,ădup ăcaz;
3.1.2. analizaăaămortalit iiăinfantile,ălaănivelăna ional,ăsubăcoordonareaăInstitutuluiă
pentruăOcrotireaăMameiăşiăCopiluluiă"Prof.ăDr.ăAlfredăRusescu"ăBucureşti;
3.2.ăBeneficiariiăinterven iei:ă copiiă cuăgreutateaă laănaştereăsubă 2500ăgă pân ă laăvârstaă
de 3 luni sau greutatea de 3000 gr.
3.3. Indicatori de evaluare:
3.3.1. indicatori fizici:
3.3.1.1.ănum răcopiiăbeneficiari:ă18.000ăcopii/an;
3.3.1.2.ănum rărapoarteăprivindămortalitateaăinfantil :ă1/an;
3.3.2.ăindicatoriădeăeficien :ăcostămediu/copilăbeneficiar:ă80ălei
3.4. Natura cheltuielilor eligibile:
3.4.1.ă solu iiă pentruă alimenta ieă parenteral ă (solu iiă pentruă nutri iaă parenteral :ă
solu iiă glucoz ă 33%ă iv.,ă solu iiă deă aminoaciziă deă uză iv 10%,ă solu ieă deă albumin ă uman ,ă
solu iiăpediatriceădeăvitamineălipoăşiă hidrosolubileădeăuzăpediatric,ăsolu iiăpediatriceădeă
oligoelementeădeăuzăiv,ăsolu iiăpediatriceădeălipideădeăuzăiv.ă10%);
3.4.2.ă alimenteă cuă destina ieă medical ă special ă pentruă copilulă cuă greutateă mic ă laă
naştereă(formuleădeălapteăprafăpentruăalimenta iaăprematurilor,ăfortifian iădeălapteămatern,ă
formuleă semielementaleă şiă elementaleă deă lapteă prafă pentruă prematuriiă cuă patologieă
intestinal ăînăperioadaăneonatal );
3.4.3. sonde de alimenta ie,ă branuleă cuă dimensiuniă adecvateă prematurilor,ă seringi,ă tubă
prelungitor pentru infuzomat, catetere centrale.
1.3.5.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.ăInstitutulăpentruăOcrotireaăMameiăşiăCopiluluiă"Prof.ăDr.ăAlfredăRusescu"ăBucureşti;
2.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăBac u;
3.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCluj-Napoca;
4.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCraiova;
5.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârguăMureş;
6.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTimişoara;
7.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ă"Sf.ăPantelimon"ăBucureşti;
8.ăSpitalulăUniversitarădeăUrgen ăBucureşti;
9.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"GrigoreăAlexandrescu"ăBucureşti;
10.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ă"Sf.ăIoan"ăBucureşti;
11.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăPantelimon"ăFocşani;
12.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăOradea,ăBihor;
13.ăSpitalulăClinicădeăObstetric -GinecologieăDr.ăI.ăA.ăSbârceaăBraşov;
14.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăConstan a;
15.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăAp.ăAndrei"ăGala i;
16.ăSpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologie "Cuza-Vod ",ăIaşi;
17.ăSpitalulăClinicăMunicipalădeăUrgen ,ăTimişoara;
18.ăSpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologie Filantropia,ăBucureşti;
19.ăSpitalulăClinică"Dr.ăI.ăCantacuzino"ăBucureşti;
20.ăSpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologieă"Prof.ăDr.ăPanaităSârbu"ăBucureşti;
21.ăSpitalăJude eanădeăUrgen ăAlba-Iulia;
22.ăSpitalăJude eanădeăUrgen ăArad;
23.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăPiteşti,ăArgeş;
24.ăSpitalulăMunicipalăOneşti,ăBac u;
25.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăBistri a;
26.ăSpitalulăJude eană"Mavromati"ăBotoşani;
27.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăBr ila;
28. Spitalul Jude eanădeăUrgen ăReşi a,ăCaraş-Severin;
29.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăTârgovişte,ăDâmbovi a;
30. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Dolj;
31.ăSpitalulădeăObstetric -Ginecologieă"BunaăVestire"ăGala i;
32.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăGiurgiu;
33.ăSpitalulăJude eanădeăurgen ătârgu-Jiu;
34.ăSpitalulăJude eanăMiercureaăCiucăHarghita;
35. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, Harghita;
36. Spitalul Municipal Gheorgheni, Harghita;
37.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen
Deva, Hunedoara;
38.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăSlobozia,ăIalomi a;
39.ăSpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologieă"ElenaăDoamna",ăIaşi;
40.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăIlfov;

41.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Dr.ăConstantinăOpriş"ăBaiaăMare,ăMaramureş;
42.ăSpitalăMunicipalăSighetuăMarma iei,ăMaramureş;
43.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăDrobetaăTurnuăSeverin,ăMehedin i;
44.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăPiatraăNeam ,ăNeam ;
45.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăSlatina,ăOlt;
46.ăSpitalulăClinicădeăObstetric -GinecologieăPloieşti,ăPrahova;
47.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăSatuăMare;
48.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăZal u;
49.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăSibiu;
50. Spitalul Municipal "Sf. Doctori CosmaăşiăDamian"ăR d u i,ăSuceava;
51.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăAlexandria;
52.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăTulcea;
53.ăSpitalulăMunicipalădeăUrgen ă"ElenaăBeldiman"ăBârlad,ăVaslui;
54.ăSpitalulăClinic"ăD.ăCastroian"ăHuşi,ăVaslui;
55. SpitalulăJude eanădeăUrgen ăVâlcea;
56. Spitalul Municipal Adjud, Vrancea;
57.ăSpitalulăClinică"NicolaeăMalaxa",ăBucureşti;
58.ăSpitalulăClinicăC.F.2,ăBucureşti;
59.ăSpitalulăUniversitarădeăUrgen ăElias,ăBucureşti.
VI.2. SUBPROGRAMULăDEăS N TATEăAăCOPILULUI
Interven iiăpentruăs n tateaăcopilului:
1.ă screeningă neonatală pentruă fenilcetonurieă şiă hipotiroidismă congenital,ă confirmareaă
diagnosticuluiădeăfenilcetonurieăşiăaplicareaădieteiăspecificeăpentruăfenilcetonurie,ăprecumă
şiăprofilaxiaădistrofieiălaăcopiiiădiagnostica iăcuăalteăboliăînn scuteădeămetabolism,ăprină
administrareaădeăalimenteăcuădestina ieămedical ăspecial ;
2.ăprevenireaădeficien elorădeăauzăprinăscreeningăneonatal;
3. prevenirea retinopatiei de prematuritateăşiăaăcomplica iilorăacesteia,ăprinăscreeningă
neonatal,ălaserterapieăşiămonitorizareaăbolnavilor;
4.ă preven iaă morbidit iiă asociateă şiă aă complica iilor,ă prină diagnostică precoce,ă precumă
şiămonitorizareaăunorăafec iuniăcroniceălaăcopil;
5. prevenireaă complica iilor,ă prină diagnostică precoceă ală unoră afec iuniă neuropsihiceă
cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze
multifactoriale
1.ă Screeningă neonatală pentruă fenilcetonurieă şiă hipotiroidismă congenital, confirmarea
diagnosticuluiă deă fenilcetonurieă şiă aplicareaă dieteiă specifice,ă precumă şiă profilaxiaă
distrofieiă laă copiiiă diagnostica iă cuă alteă boliă înn scuteă deă metabolism,ă prină administrareaă
deăalimenteăcuădestina ieămedical ăspecial
1.1. Screening neonatală pentruă fenilcetonurieă şiă hipotiroidismă congenital,ă confirmareaă
diagnosticuluiă pentruă fenilcetonurieă şiă aplicareaă dieteiă specificeă şiă monitorizareaă
tratamentului
1.1.1.ăActivit i:
1.1.1.1.ă recoltarea,ă transportulă şiă efectuareaă testeloră specifice screening-ului
neonatal prin dozarea TSH-ului neonatal din dry spot în cazul hipotiroidismului congenital
şiăaăPKUădinădryăspotăînăcazulăfenilcetonuriei,ălaănivelăna ional;
1.1.1.2.ă dozareaă fenilalanineiă şiă aă tirozineiă sericeă pentruă confirmareaă diagnosticuluiă
înăfenilcetonurieăşiămonitorizareaătratamentului;
1.1.1.3.ă prescriereaă dieteiă specificeă şiă acordareaă alimenteloră pentruă copiiiă cuă
fenilcetonurie, în timpul spitaliz riiăşiăînăregimăambulatoriu;
1.1.2.ăBeneficiariiăinterven iei:
a)ă pentruă screeningă pentruă depistareaă fenilcetonurieiă şiă hipotiroidismuluiă congenital:ă
nou-n scu i;
b) pentru confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie: copiii cu rezultate pozitive în
screening;
c) pentru tratament dietetic: copii cu diagnostic confirmat de fenilcetonurie.
1.1.3. Indicatori de evaluare:
1.1.3.1. indicatori fizici:
1.1.3.1.1.ănum rănou-n scu iătesta iăpentruăfenilcetonurie:ă170.000
1.1.3.1.2.ănum rănou-n scu iătesta iăpentruăhipotiroidismăcongenital:ă170.000/an;
1.1.3.1.3.ănum răcopiiăconfirma iăcuădiagnosticădeăfenilcetonurie:ă10/an;
1.1.3.1.4.ănum răcopiiăcareăauăprimitădiet ăspecific ăpentruăfenilcetonurie:ă114/an;
1.1.3.2. indicatoriădeăeficien :
1.1.3.2.1. cost mediu/copil testat în screeing pentru hipotiroidism congenital: 10 lei;
1.1.3.2.2. cost mediu/copil testat în screening pentru pentru fenilcetonurie: 10 lei;

1.1.3.2.3. cost mediu/copil testat pentru confirmarea diagnosticului în fenilcetonurie:
40 lei/copil;
1.1.3.2.4.ă costă mediu/copilă careă aă primită diet ă specific ă pentruă fenilcetonurie:ă 12.000ă
lei/copil/lun .
1.1.4. Natura cheltuielilor eligibile:
1.1.4.1 kituri testare screening fenilcetonurieă şiă hipotiroidism,ă kituriă pentruă
confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie, carduri de recoltare, materiale sanitare:
conuriăşiăpipete;
1.1.4.2.ătransportulăprobelorăc treăcentreleăregionale;
1.1.4.3.ăalimenteăcuădestina ieămedical ăspecial ăconform tabelului:
*T*
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┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ăSubstituentăproteicăPKUă0ă- 1ăanăă│ăăăăăăăăăăăăCON INUTăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăCANTITATEăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăăăăăă(laă100ăg.ăpulbere)ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă50ă- 60ăgăăăăăăăăăăă│0,5ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fenilalaninaăţă0ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tirozinaăţă4,6ă- 6ăgăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă6,5ă- 22,5ăgăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă0ăgăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Energieăţă265ă- 290ăKcalăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│SubstituentăproteicăPKUă1ă- 8ăaniăă│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ăăă│1ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Echivalentăproteic = 60 - 65ăgă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fenilalaninaăţă0ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tirozinaăţă4ă- 6ăgăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă0,5ă- 10ăgăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă0ăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Energieăţă280ă- 300ăKcalăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│SubstituentăproteicăPKUă1ă- 14ăaniă│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ăăă│2ăkg/lun ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Echivalentăproteicăţă65ă- 70ăgă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă0ăgăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tirozinaăţă4ă- 6ăgăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă0,5ă- 10ăgăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Energieăţă280ă- 300ăKcalăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│SubstituentăproteicăPKUă9ă- 14ăaniă│CON INUT (laă100ăg.ăpulbere)ăăă│2ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Echivalentăproteicăţă65ă- 70ăgă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fenilalaninaăţă0ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tirozinaăţă4ă- 6ăgăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă0,5 - 10ăgăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă0ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Energieăţă290ă- 310ăKcalăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│SubstituentăproteicăPKUă14ă-18ăaniă│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ăăă│2ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Echivalentproteicăţă70ă- 75ăgăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fenilalaninaăţă0ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tirozinaăţă7ă- 8ăgăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă0,4ă- 10ăgăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă0ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Energieă= 290 - 310ăKcalăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Formulaă0ă- 1ăan,ăfar ăfenilalanina│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ăăă│2,5ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă10ă- 12ăgăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tirozinaăţă1ă- 1,5ăgăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă51,5 - 56,5ăgăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă27ă- 28ăgăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Energieăţă450ă- 550ăkcalăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Formulaă1ă-14ăani,ăfar ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│fenilalaninaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ă │1ăkg/lun ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă27ă- 31,5ăgăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tirozinaăţă2ă- 2,5ăgăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăă
│Carbohidra iăţă40ă- 43ăgăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă15ă-19ăgăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă
│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aportăenergeticăţă400ă-450ăkcal│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│B utur ăcuăcon inutăsc zutăînăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│fenilalanin ăpentruăpacien iiăPKUăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│cuăvârst ădeăpesteă1ăanăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă4,5ă5ăgăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă
│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă25ă- 30ăgăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă55ă- 60ăgăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Fenilalaninaăţă0,1ăgăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tirozinaăţă0,08ăgăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Energieăţă505ă- 515ăKcalăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Alimenteăhipoproteiceăcuăcon inutăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│redusădeăfenilalanin ,ăgrupaădeăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│vârst ă0ă- 1 an
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Orezăhipoproteicăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Biscui iăhipoproteiciăăăăăăăăăă│1ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Înlocuitorăouăăăăăăăăăăăăăăăăăă│0,5ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Alimenteăhipoproteiceăcuăcon inutăă│ăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│redusădeăfenilalanina,ăgrupaădeăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│vârstaă1ă- 8ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fain ăhipoproteic ăăăăăăăăăăăăă│2ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Orezăhipoproteicăăăăăăăăăăăăăăă│2ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Spagheteăhipoproteiceăăăăăăăăăă│2ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Înlocuitorăouăăăăăăăăăăăăăăăăăă│0,5ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Alimenteăhipoproteiceăcuăcon inutăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│redusădeăfenilalanin ,ăgrupaădeăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│vârst ă9ă- 18ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fain ăhipoproteic ăăăăăăăăăăăăă│2ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Orezăhipoproteicăăăăăăăăăăăăăăă│2ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Spagheteăhipoproteiceăăăăăăăăăă│2ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Înlocuitorăouăăăăăăăăăăăăăăăăăă│0,5ăKg/lun ăăăăăăăăăăăăă│
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┘
*ST*

1.1.4.4.ă cheltuieliă deă personală şi/sauă pentruă încheiereaă contracteloră deă prest riă deă
servicii conform prevederilor art. 49 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
1.1.5.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.1.5.1.ă Institutulă pentruă Ocrotireaă Mameiă şiă Copiluluiă "Prof.ă Dr.ă Alfredă Rusescu"ă
Bucureşti;
1.1.5.2.ă Spitalulă Clinică Jude eană deă Urgen ă Cluj-Napoca - Sec iaă clinic ă deă
neonatologie;
1.1.5.3.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiăCluj-Napoca;
1.1.5.4.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Sf.ăMaria"ăIaşi;
1.1.5.5.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Louisă urcanu"ăTimişoara;
1.1.5.6.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârguăMureş.
1.1.6.ă Arondareaă teritorial ă aă spitaleloră înă structuraă c roraă func ioneaz ă sec ii,ă
compartimente de nou-n scu i:
1.1.6.1.ăCentrulăregionalăBucureştiădinăstructuraăInstitutuluiăpentruăOcrotireaăMameiăşiă
Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu"ă Bucureştiă areă arondateă unit ileă sanitareă dină
municipiulă Bucureştiă şiă dină jude eleă Constan a,ă Ialomi a,ă Ilfov,ă C l raşi,ă Vâlcea,ă Argeş,ă
Braşov,ă Tulcea,ă Br ila,ă Buz u,ă Prahova,ă Dâmbovi a,ă Teleorman,ă Vrancea,ă Gorj,ă Covasna,ă Olt,ă
Dolj,ăAlba,ăGala i,ăGiurgiu,ăHunedoara,ăMehedin i,ăArad,ăBistri a-N s ud;
1.1.6.2.ăCentrulăregionalăClujădinăstructuraăSpitaluluiăClinicăJude eanădeăUrgen ăClujNapocaă şiă Spitaluluiă Clinică deă Urgen ă pentruă Copiiă Cluj-Napocaă areă arondateă unit ileă
sanitareădinăjude eleăCluj,ăMaramureş,ăBihor,ăSibiu,ăSatuăMare,ăS laj,ăHarghita,
1.1.6.3.ă Centrulă regională Iaşiă dină structuraă Spitaluluiă Clinică deă Urgen ă pentruă Copiiă
"Sf.ă Maria"ă Iaşiă areă arondateă unit ileă sanitareă dină jude eleă Iaşi,ă Neam ,ă Suceava,ă
Botoşani,ăBac u,ăVaslui;
1.1.6.4.ă Centrulă regională Timişă dină structuraă Spitaluluiă Clinică deă Urgen ă pentruă Copiiă
"Louisă urcanu"ăTimişoaraăareăarondateăunit ileăsanitareădinăjude eleăTimiş,ăCaraş-Severin;
1.1.6.5.ă Centrulă regională Mureşă dină structuraă Spitaluluiă Clinică Jude eană deă Urgen ă
TârguăMureşăareăarondateăunit ileăsanitareădinăjude ulăMureş.
1.2.ăProfilaxiaădistrofieiălaăcopiiiădiagnostica iăcuăalteăboliăînn scuteădeămetabolism,ă
prinăadministrareaădeăalimenteăcuădestina ieămedical ăspecial
1.2.1.ă Activit i:ă procurareaă şiă acordareaă deă alimenteă cuă destina ieă medical ă special ă
laăcopiiiădiagnostica iăcuăboliăînn scuteădeămetabolism.
1.2.2.ăBeneficiariiăinterven iei:ăcopiiiădiagnostica iăcuăboliăînn scuteădeămetabolism
1.2.3. Indicatori de evaluare:
1.2.3.1.ăindicatoriăfizici:ănum rădeăcopiiăbeneficiari:ă25ăcopii;
1.2.3.2.ăindicatoriădeăeficien :ăcostămediu/copilăbeneficiar:ă7.300ălei.
1.2.4.ă Naturaă cheltuieliloră eligibile:ă alimenteă cuă destina ieă medical ă special ă conformă
tabelului:
*T*
*Font 7*
┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăDIAGNOSTIC/DENUMIREăPRODUSăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăCON INUTăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăCANTITATEăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│SindromăLemliăOpitzăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Produsădieteticămedicalăceăcon ineăcolesterolăşiăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│carbohidra iăăăă
│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Colesterolăţă2,1ăgăăăăăăăăăăăă│Înăfunc ieădeăraportulă7ăDHCă+ă8ăDHC│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cholesterolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăvârst ,ăgreutate,ănecesarulădeăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│produsăesteădeă50ă- 150ămg/Kg/ziăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(1ăkg/lunaăpudr ăcolesterol)ăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Carbohidra iăţă97ăgăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă0ăgăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Energieăţă407ăkcalăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Boalaăurinilorăcuămirosădeăar ară(MSUD)ăăăăăăăăăăăăăă│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Formul ăhipoproteic ăf r :ăisoleucin ,ăleucin ,ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│valin ăptr.ăcopiiă1ă- 14ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă30ă- 32ăgăăăăăăăăăă│Necesarămediu/lun ăţă4ăcutiiă(2ăkg)ă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă38ă- 40ăgăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă14ă- 15ăgăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aportăcaloricăţă400ă- 450ăkcal│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Substituentăproteicăfar ăvalin ,ăleucin ,ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│isoleucin ăpentruăcopiiă1ă- 14ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă60ă- 62ăgăăăăăăăăăă│Necesarămediu/lun ăţă2ăcutiiă(1ăkg)ă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă10ă- 12ăgăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă0ăgăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aportăcaloricăţă290ă- 300ăkcal│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Preparateămedicaleăpentruăaportăenergeticănonproteică│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă0ăgăăăăăăăăăăăăăăăă│Necesarămediu/lun ăţă1,5ăkg.ăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă71ă- 71,5ăgăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă27ăgăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aportăcaloricăţă520ă- 530ăkcal│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Produseăalimentareăhipoproteiceăspeciale:ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fain ăhipoproteic ăţăkg/lun ăă│Necesarulădeăproduseămedicaleăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă
│specificeăboliiăesteăînăfunc ieădeăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│formaădeăboal ,ădeătoleran ălaăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă
│leucin ,ăisoleucin ,ăvalin ăşiădeăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│comorbidita iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Spagheteăhipoproteiceăţăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăkg/lun ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înlocuitorăouăţă1ăkg/lun ăăăăă│ăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Acidemiaămetilă- malonic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Formulaăf r ăisoleucin ,ămetionin ,ătreonina,valina,ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│pentruăcopiiăcuăvârst ă1ă- 14ăani,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă31,1ă- 32ăgăăăăăăăă│Necesarămediu/lun :ă1,5ăkg.ăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăă
│Carbohidra iăţă39,5ă- 40ăgăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăă
│Lipideăţă14ă- 15ăgăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Aportăcaloricăţă410ă- 420ăkcal│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Substituentăproteicăf r ăisoleucin ,ămetionin ,ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│treonina,ăvalinaăpentruăcopiiă1ă- 14ăaniăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă63ă- 63,5ăgăăăăăăăă│Necesarămediu/lun :ă1ăkgăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă9ă- 10ăgăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă0ăgăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aportăcaloricăţă290ă- 300ăkcal│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Preparateămedicaleăpentruăaportăenergeticănonproteică│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă0ăgăăăăăăăăăăăăăăăă│Necesarămediu/lun :ă1,ă5kgăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă71ă- 71,5găăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă27ăgăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aportăcaloricăţă520ă- 530ăkcal│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Produseăalimentareăhipoproteice:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│F in ăhipoproteic ăţă1ăkg/lun │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Spagheteăhipoproteiceăţăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│1ăkg/lun ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Înlocuitorăouăţă1ăkg/lun ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Tirozinemiaăcongenital ătipăIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Formulaăf r ăfenilalanin ăşiătirozin ăăăăăăăăăăăăăăăă│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă30ă- 32ăgăăăăăăăăăă│Necesarămediu/lun :ă2ăKgăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă39ă- 40 g
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă14,5ă- 15,5ăgăăăăăăăă│ăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aportăenergeticăţăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│400ă- 450ăkcalăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Substituentăproteicăf r ătirozin ,ăfenilalanin ăăăăăă│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă67ă- 69ăgăăăăăăăăăă│Necesarămediu/lun :ă1ăKgăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă2,9ă- 3,2ăgăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă0ăgăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aportăcaloricăţă280ă- 300ăkcal│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Preparateămedicaleăpentruăaportăenergeticănonproteică│CON INUTă(laă100ăg.ăpulbere)ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteineăţă0ăgăăăăăăăăăăăăăăăă│Necesarămediu/lun :ă2ăKgăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă
│Necesarulădeăproduseădieteticeăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│specificeăesteăînăfunc ieădeăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă
│gravitateaăbolii,ătoleran aăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│copiluluiălaătirozin ăşiăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă
│fenilalanin ădeăcomplica iileăboliiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiădeăcomorbidita iăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbohidra iăţă71ă- 71,5ăgăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideăţă27ăgăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aportăcaloricăţă520ă- 530ăkcal│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Produseăalimentareăhipoproteice:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│F in ăhipoproteic ăţă1ăkg/lun │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Spagheteăhipoproteiceăţăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│1ăkg/lun ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Înlocuitorăouăţă1ăkg/lun ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Galactozemieăcongenital ăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Produseădieteticeăspecifice:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│formul ălapteăcuăcon inutăăăăă│Necesarămediuălunarăpentruăcopilulăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│foarteăsc zutădeălactoz ăăăăăă│0ă- 1ăanăţă2,5ăKg/lun .ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Ţ 0,1ăg/100ăgăpulbereăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Deficităfamilialădeălipoproteinlipaz ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Produseădieteticeăspecificeăcuăcon inutălipidicăăăăăă│con inutălipidicăsc zutăăăăăăă│Necesarămediu/lun :ă2,5ăKgăăăăăăăăăă│
│sc zut:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Ţă11ăg/100ăgăpulbereăcareăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│con ineătriglycerideăcuălan ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mediuăînăpropor ieădeă80%ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
*ST*

1.2.5.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.2.5.1.ă Institutulă pentruă Ocrotireaă Mameiă şiă Copiluluiă "Prof.ă dr.ă Alfredă Rusescu"ă
Bucureşti;
1.2.5.2.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"GrigoreăAlexandrescu";
1.2.5.3. Spitalul Clinic Municipal "Dr.Gavril Curteanu" Oradea, Bihor;
1.2.5.4.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârguăMureş.
3.ăPrevenireaădeficien elorădeăauzăprin screening neonatal
3.1.ăActivit i:
3.1.1. efectuarea screening-uluiăpentruădepistareaăprecoceăaăsurdit iiălaănou-n scut;
3.1.2. instruirea personalului medical pentru efectuarea screening-ului.
3.2. Indicatori de evaluare:
3.1.1. indicatori fizici:
3.1.1.1.ă num ră nou-n scu iă laă careă seă efectueaz ă screeningă pentruă depistareaă
deficien elorădeăauz:ă50.000ăcopii/an;
3.1.1.2.ănum răpersoaneăinstruite:ă360ăpersoane;
3.1.2.ăindicatoriădeăeficien :
3.1.2.1. cost mediu/copil la care s-a efectuat screening-ul: 10 lei.
3.1.2.2.ăcostămediu/persoanaăinstruit :ă600ălei;
3.3. Natura cheltuielilor eligibile:
3.3.1 consumabile specifice necesare screening-ului;
3.3.2. cheltuielile pentru instruirea personalului medical;
3.3.3.ă cheltuieliă deă personală şi/sauă pentruă încheiereaă contracteloră deă prest riă deă
servicii conform prevederilor art. 49 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă
şiăcomplet rileăulterioare.
3.4.ăUnit i deăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.ă Institutulă deă Fonoaudiologieă şiă Chirurgieă Func ional ă O.R.L.ă "Prof.ă dr.ă Dorină
Hociot "ăBucureşti;
2.ăInstitutulăpentruăOcrotireaăMameiăşiăCopiluluiă"Prof.ăDr.ăAlfredăRusescu"ăBucureşti;
3. Spitalul Clinic deăObstetric -Ginecologieă"PanaităSârbu"ăBucureşti;
4.ăSpitalulăClinicăMunicipalădeăUrgen ăTimişoara;
5.ă Spitalulă Clinică deă Urgen ă pentruă Copiiă "Louisă urcanu"ă Timişoaraă - compartimentul
O.R.L.;
6.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTimişoaraă- Clinica O.R.L. Pediatrie;
7.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCluj-Napoca;
8.ăSpitalulăClinicăObstetric -Ginecologieă"CuzaăVod "ăIaşi;
9.ăSpitalulăClinicădeăRecuperareăIaşiă- Clinica de O.R.L.;
10.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârguăMureş;

11.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăBac u;
12.ăSpitalulăObstetric -Ginecologieă"Dr.ăIoanăAurelăSbârcea"ăBraşov;
13.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăOradea;
14. Spitalul ClinicăJude eanădeăUrgen ăSibiu;
15.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăIoanăcelăNou"ăSuceava;
16.ăSpitalulăClinică"Dr.ăI.ăCantacuzino"ăBucureşti.
17.ăSpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologieă"Filantropia"ăBucureşti
4.ă Prevenireaă complica iilor retinopatiei de prematuritate, prin screening neonatal,
laserterapieăşiădispensarizareaăbolnavilor
4.1.ăActivit i:
4.1.1. efectuarea screening-ului pentru depistarea riscului de cecitate prin retinopatie
de prematuritate prin oftalmoscopie indirect ă conformă ghiduluiă na ională deă screeningă ală
retinopatiei de prematuritate;
4.1.2.ălaserterapiaălaăcopiiăselecta iăprinăscreening;
4.1.3. monitorizarea copiilor.
4.2.ăBeneficiariăinterven iei:
a)ăprematuriiăcuăVG:ă34ăs pt mâniăşiăGn::ă2000g
b)ăprematuriiăcuăVGă>ă34ăs pt mâniăşiăGnă>ă2000ăgăcuăfactoriădeăriscăperinataliă(hipoxieă
laă naştere,ă sindromă deă detres ă respiratorieă aă nou-n scutuluiă pentruă careă auă primită
oxigenoterapieă cuă FiO(2)ă >ă 40%,ă ventila ieă mecanic ,ă hemoragieă intraventricular ,ă
hiperbilirubinemie,ă icteră prelungit,ă sepsisă neonatal,ă anemie,ă enterocolit ă necrozant ,ă şocă
neonatalăpentruăcareăaăprimitătratamentăcuădopamin ).
4.3. Indicatori de evaluare:
4.3.1. indicatori fizici:
4.3.1.1.ă num ră prematuriă testa iă pentruă depistarea retinopatiei: 2.900 prematuri
testa i;
4.3.2.ănum răprematuriăbeneficiariăaiălaserterapiei:140ăprematuriătrata i/an;
4.3.3.ă num ră deă consulta iiă medicaleă prină oftalmoscopieă indirect /copilă cuă retinopatieă
de prematuritate monitorizat prin oftalmoscopieăindirect :ă10ăconsulta ii;
4.3.2.ăindicatoriădeăeficien :
4.3.2.1. cost mediu/prematur testat prin screening: 17 lei;
4.3.2.2. cost mediu/prematur beneficiar al laserterapiei: 440 lei;
4.3.2.3.ă costă mediu/consulta ieă medical /copilă cuă retinopatieă deă prematuritateă
monitorizatăprinăoftalmoscopieindirect :ă17ălei.
4.4. Natura cheltuielilor eligibile:
4.4.1.ă serviciiă medicaleă deă oftalmoscopieă indirect ă finan ateă laă ună tarifă deă 17
lei/examenăprinăoftalmoscopieăindirect ;
4.4.2.ă serviciiă medicaleă deă tratamentă prină laserterapieă finan ateă laă ună tarifă deă 440ă
lei/copil cu retinopatie de prematuritate tratat prin laserterapie.
4.5.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
1.ăInstitutulăpentruăOcrotireaăMameiăşiăCopiluluiă"Prof.ăDr.ăAlfredăRusescu"ăBucureşti;
2.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCluj-Napoca;
3.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCraiova;
4.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăOradea,ăBihor;
5.ăSpitalulăClinicăObstetric -Ginecologieă"Dr.ăI.ăA.ăSbârcea"ăBraşov;
6.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăApostolăAndrei"ăConstan a;
7. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Dolj;
8.ăSpitalulăClinicădeăObstetric ăGinecologieă"CuzaăVod "ăIaşi;
9.ăSpitalulăClinicăJude eanăMureş;
10.ăSpitalulăMunicipalăMediaş,ăSibiu;
11.ăSpitalulăClinicăMunicipalădeăUrgen ăTimişoara.
5.ă Preven iaă morbidit iiă asociateă şiă aă complica iilor,ă prină diagnostică precoce,ă precumă
şiămonitorizareaăunorăafec iuniăcroniceălaăcopil
5.1. Structura:
5.1.1.ăastmulăbronşicălaăcopil;
5.1.2.ăafec iuniăgeneratoareădeămalabsorb ie/malnutri ieăşiădiareeăcronic ălaăcopil;
5.1.3. mucoviscidoza la copil;
5.1.4.ăimunodeficien eleăprimare umorale la copil;
5.1.5.ăafec iuniăgeneratoareădeăhepatit ăcronic ălaăcopil.
5.2.ăActivit i:
5.2.1.ă investiga iaă specific ,ă paraclinic ă şiă deă laboratoră pentruă stabilireaă precoceă aă
diagnosticului,ăprevenireaămorbidit iiăasociateăşiămonitorizareaăpacien ilor;
5.2.2.ă acordareaă produseloră nutri ionaleă cuă destina ieă medical ă special ă laă copiii cu
afec iuniă generatoareă deă malabsorb ie,ă malnutri ieă şiă diareeă cronic ,ă înă ambulatoriuă şiă înă
spital;

5.2.3.ăacordareaămedicamentelorăpentruătratamentulămucoviscidozeiălaăcopilăşiăsus inereaă
nutri ional ,ăpeăperioadaăspitaliz rii.
5.3. Beneficiarii programului:
5.3.1.ăcopiiăcuăprezum ieăclinic ăpentruăafec iunileămen ionate;
5.3.2.ăcopiiăapar inândăunorăgrupeămajoreădeăriscăînăvedereaădiagnosticuluiăprecoce;
5.3.3.ă copiiă cuă diagnosticulă stabilită şiă careă necesit ă tratamentă specifică şiă
monitorizareaăclinic ,paraclinic ăşiădeălaboratorăaăafec iunii.
5.4. Indicatori de evaluare:
5.4.1. indicatori fizici:
5.4.1.1.ă num ră deă copiiă laă careă s-auă f cută testeă specificeă pentruă controlulă astmuluiă
bronşic:ă4.600/an;
5.4.1.2.ă num ră deă copiiă investiga iă pentruă diareeă cronic /sindromă deă malabsorb ie:ă
2.700/an;
5.4.1.3.ă num ră deă copiiă cuă diareeă cronic /sindromă deă malabsorb ie/malnutri ieă
beneficiariădeădiet ăspecific :ă1.500/an;
5.4.1.4.ănum rădeăcopiiătesta iăpentruămucoviscidoz :ă1.500/an;
5.4.1.5.ănum rădeăcopiiătrata iăpentruămucoviscidoz :ă400/an
5.4.1.6.ănum rădeăcopiiătesta iăpentruăimunodeficien eăprimareăumorale:ă2.700/an;
5.4.1.6.ă num ră deă copiiă laă careă s-auă f cută testeă specificeă pentruă diagnosticulă deă
hepatit ăcronic ăşiăpentruămonitorizareaăevolu ieiăbolii:ă1.700/an;
5.4.2.ăindicatoriădeăeficien :
5.4.2.1.ăcostămediuăestimat/copilătestatăpentruăastmăbronşic:ă70lei;
5.4.2.2.ă costă mediuă estimat/copilă investigată pentruă diareeă cronic /sindromă deă
malabsorb ie/malnutri ie:ă200ălei;
5.4.2.3.ă costă mediuă estimat/copilă cuă diareeă cronic /sindromă deă malabsorb ie/malnutri ieă
beneficiarădeădiet ăspecific :ă2000ălei;
5.4.2.4.ăcostămediuăestimat/copilătestatăpentruămucoviscidoz :ă200ălei;
5.4.2.5. cost mediuăestimat/copilătratatăpentruămucoviscidoz :ă1.500ălei;
5.4.2.6.ăcostămediuăestimat/copilătestatăpentruăimunodeficien eăprimareăumorale:ă200ăleiă
cost mediu estimat/copil la care s-auăf cutătesteă specificeăpentruădiagnosticulădeăhepatit ă
cronic ăşiăpentruămonitorizareaăevolu ieiăbolii:ă200ălei.
5.5. Natura cheltuielilor eligibile:
5.5.1.ă reactiviă pentruă investiga iiă specificeă înă vedereaă stabiliriiă diagnosticuluiă deă
astmăbronşic:ăIgăE,ăIgEăspecifice,ăm surareaăoxiduluiănitricăexhalat;
5.5.2.ă reactiviă pentruă investiga iiă specificeă înă vedereaă stabiliriiă diagnosticuluiă
afec iuniloră generatoareă deă diareeă cronic /sindromă deă malabsorb ie/malnutri ie:ă m surareaă
hidrogenuluiă exhalat,ă determinareaă cantitativ ă aă anticorpiloră deă tipă Igă Eă pentruă alergenii
alimentariă lapteă deă vac ă şiă frac ii,ă soia,ă ou,ă peşte,ă gluten,ă grâu,ă nuci,ă alune,ă muştar,ă
elin ,ă susan,ă sulfi i,ă determinareaă cantitativ ă aă anticorpiloră antitransglutaminaz ă
tisular ă deă tipă IgAă şiă IgG,ă determinareaă cantitativ ă aă anticorpiloră antiendomisium de tip
IgAă şiă deă tipă IgG,ă determinareaă cantitativ ă aă anticorpiloră antigliadineă deamidate,ă
determinareaă genotipuriloră specifice,ă determinareaă calitativ ă aă deficituluiă deă IgAă serică şiă
deă IgAă transglutaminaz ă (testă rapid),ă 25ă OHă vit.ă D,ă imunoglobulin ă seric ,ă amoniacă seric,ă
alfa-1ă antitripsinaă seric ,ă determinareaă cantitativ ă aă calprotectineiă fecale,ă elastazaă
pancreatic ăînăscaun;
5.5.3.ă reactiviă pentruă investiga iiă specificeă înă vedereaă stabiliriiă diagnosticuluiă deă
mucoviscidoz :ătestulăsudorii,ătestăgenetic,ădetermin riăbiologiceăspecificeă(pentruăgermeniă
speciali,ărondeleăantibiogram ),ădeterminareăvitaminaăD;
5.5.4. reactiviă pentruă investiga iiă specificeă înă vedereaă stabiliriiă diagnosticuluiă deă
imunodeficien eă primareă umorale:ă imunogramaă (IgM,ă IgG,ă IgA,ă IgE)ă imunofenotipareă
limfocitara,ăserologieăviral ă(CMVăIgG/IgM,ăEBV,ăVCAăIgG/IgM,ăEBNAăIgG),ăautoanticorpiă(ANA,ă
ADNdc, ATPO, ATG);
5.5.5.ă reactiviă pentruă investiga iiă specificeă hepatit :ă serologieă AgHbs,ă anticorpiă
antiVHC, Ac anti-Cytomegalovirus (IgG) Ac. Anti Cytomegalovirus (IgM) serologie pentru Virus
Epstein Bar (IgM);
5.5.6. medicamente necesare pentru tratamentulă copiiloră cuă mucoviscidoz ,ă peă perioadaă
spitaliz rii,ă cuă excep iaă celoră aă c roră finan areă seă asigur ă dină bugetulă Fonduluiă na ională
unicădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăînăcadrulăProgramuluiăna ionalădeătratamentăalăboliloră
rare;
5.5.7. produse cu destina ieă medical ă special ă pentruă diareeă cronic /sindromă deă
malabsorb ie/malnutri ie,ăconformătabelului:
*T*
*Font 8*
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăDENUMIREăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăCON INUTăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăCANTITATEăăăăăă│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Formuleăelementareădinăaminoaciziăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│70-150 g/copil/zi
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Formuleăextensivăhidrolizateăf r ălactoz ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│66-132ăg/copil/ziăăăă│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Formuleăextensivăhidrolizateăcuălactoz ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│66-132ăg/copil/ziăăăă│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Formuleătotalădelactozateăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│64-133ăg/copil/ziăăăă│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Formuleăantiărefluxăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│64-135ăg/copil/ziăăăă│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Suplimenteăenteraleănutritive:ăăăăăăăăăăăăă│- formuleăcompleteăăăăăăăăăăăă│110-220g/copil/ziăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│normoproteice,ăformuleăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│hipercalorice,ăformuleăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│modulareăproteice,ăformuleăăăă│ăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│modulareăglucidiceăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- formuleămodulareălipidiceăăă│125g-250g/copil/ziăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăglucolipidice;ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- formuleăcuăsupportăăăăăăăăăă│100g-200găăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│antiinflamatorăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Formuleăcuăproteineădinăsoiaăcuăşiăf r ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│68-135ăg/copil/ziăăăă│
│lactoz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Produseăf r ăglutenă- f in ăf r ăglutenăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Formuleăcuătriglicerideăcuălan ămediuăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│88-175ăg/copilăăăăăăă│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Solu iiădeăaminoaciziăpentruăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│administrareăintravenoas ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Solu iiălipidiceăpentruăadministrareăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│intravenoas ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Albumin ăuman ăpentruăadministrareăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│intravenoas ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Solu iiăvitaminiceăpentruăadministrareăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│parenteral ă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Solu iiăoligoelementareăpentruăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│administrareăintravenoas ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────┘
*ST*
5.5.8ăalimenteăcuădestina ieămedical ăspecial ăpentruămucoviscidoz ,ăconformătabelului:
*T*
*Font 7*
┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăă
DENUMIREăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCON INUTăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăCANTITATEăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Preparatănutri ional,ăformulaădeălapteăcuădestina ieă│proteineăhidrolizateădinălapteă(caseinaăşiăăăă│120-140ăml/kg/ziăînăfunc ieădeăăăăăă│
│special ă- pentruăcopiiăcuăfibroz ăchistic ăăăăăăăăăă│zer),ăsiropădeăglucoz ,ăamidon,ăfibreăăăăăăăăă│greutateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│alimentare,ăgalacto-oligozaharideă(dinălapte),│Înlocuieşteătotalăalimenta iaăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fructooligozaharide,ălactozaă(dinălapte),ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│gr simiăşiăuleiuriăvegetale.ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Dietaăpolimeric ăcomplet ăpentruăcopiiăintreă1-10ăăăă│Laă100ămlăprodusăEnergie:ă103ăkcal,ăăăăăăăăăăă│Necesarădeălapte:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ani,suplimenteăenteraleănutritiveăcompleteă(dieteăăăă│Proteine:ă(12%kcal)ă3.04ăg,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│100ăml/ziăîntreă1-3ăani,ăăăăăăăăăăăă│
│polimericeăcomplete)ăpentruăcopilulăpesteă1ăanăcuăăăă│Glucide:ă(53%kcal)ă13.36ăg,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ăml/ziăîntreă3-12ăaniăăăăăăăăăăăă│
│prebioticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipide:ă(35%kcal)ă4.04ăgăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Formul ăhipoalergenic ,ăcomplet ,ăechilibrat ,ăăăăăăă│Valoriănutri ionaleămediiăperă100ămlăprodusăăă│120ă- 140ăml/Kg/ziăînăfunc ieădeăăăă│
│semielemental ,ăpeăbaz ădeăproteineădinăzer,ăextensiv│preparat:ăEnergie:ă70ăkcal,ăăăăăăăăăăăăăăăăă │greutateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│hidrolizate,ăpentruămanagementulădieteticăalăăăăăăăăă│Proteine:ă(12%kcal)ă2.1ăg,ăGlucide:ă(43%kcal)ă│Înlocuieşteătotalăalimenta iaăăăăăăă│
│sugarilorăcuămanifest riădeăintoleran ăăăăăăăăăăăăăă│7.65ăg,ăLipide:ă(45%kcal)ă3.56ăg,ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│gastrointestinal ,ăexprimateăcelămaiăadeseaăprinăăăăă│Formul ăcomplet ăpentruăsugariădeălaănaştere,ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│diareeaăsever ăsauăcronic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Formul ăsemi-elemental ,ăhipoalergenic ă80%ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Peptideădinăzer,ă20%ăaminoaciziăf r ăsucroz ,ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│cuăurmeădeălactoz ,ăf r ăglutenăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Solu ieăenteral ăoral ăîmbog it ăenergetic,ăcomplet │Valoriănutri ionaleămediiăperă100ămlăprodusăăă│200-300ăml/zi/copilăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│dinăpunctădeăvedereănutri ional,ădestinat ănutri ieiă│preparat:ăValoareăcaloric ă630ăkJă(ţă150ăkcal)│ăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│enteraleăaăcopiilorăînăvârst ădeă1-12ăani.ăăăăăăăăăăă│Proteineă3,75ăg;ăGlucideă18,8ăgă(dinăcareăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│zaharuriă3,75g;ăLactoz ăŢă0,03g);ăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lipideă6,65ăg;ăFibreă0ăg;ăApaă79ăml;ăMineraleă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăOligoelemente:ăOsmolalitateă430ămosm/kgăapă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Con inutăenergeticălaă200ăml:ă1260ăkJăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│(300ăkcal)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Suplimentănutritivăpentruăscopuriămedicaleăspeciale.ă│Valoareăenergetic :ă630kj/150kcal,ăăăăăăăăăăăă│200ăml/ziăgrupaădeăvârst ă2ă- 6ăani;│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Proteine:ă6,0ăg,ăCarbohidra iă(49En%):ă18.4gă-│400ăml/ziăgrupaădeăvârst ă6ă- 12ăani│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│dinăcareăzaharuri:ă6.7g,ăLactoz ăŢă0,025g,ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Gr simi:ă5,8gă- dinăcareăgr simiăsaturate:ăăăă│ăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│0,7g,ăColesterol:ă0g,ăFibre:ă0,3g/0g,ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mineraleăşiăoligoelemente:ăOsmolarite:ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│450/455ămOsmol/lăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Formul ăcomplet ănutri ional,ăpeăbaz ădeăaminoacizi i│Compozi iaămedieăpeă100ăml:ăEnergieăăăăăăăăăăă│200ăml/ziăpân ălaă12ăluni;ăăăăăăăăăă│
│nucleotide.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│415KJ/100Kcal,ăProteineă(10,4En%)ă2,6ăg,ăăăăăă│250ă- 300 ml/zi intre 12 - 18ăluni.ă│
│Recomandatăpentruăsugariă- deălaănaştereăpân ălaă18ăă│Glucideă(41,1En%)ă10,3ăgădinăcareăzah ră5,9ăg,│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│luniăsauă8ăkgăgreutate.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│dinăcareălactoz ă5,4ăg,ăLipideă(48,4En%)ă5,4g,│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│dinăcareăsaturateă2,1ăg,ăfibreăGOS/FOS*)ă8ăg,ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mineraleăşiăoligoelementeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Suplimentăalimentarăvitaminicăspecialăpentruăfibrozaă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăcp/ziăpoăăăă
│
│chistic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Alimentădieteticăcompletănutri ional,ăpentruănutri ia│Concentratădeăproteineădinăzeră(dinălapte),ăăă│100ă- 140ăml/Kg/ziăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│enteral ă(sond ),ăgataăpreparat,ăpentruăcopiiăcuăăăăă│cazeinatădeăsodiu,ămaltodextrina,ăuleiăvegetal│Înlocuieşteăalimenta iaăăăăăăăăăăăăă│
│vârstaăcuprins ăîntreă1ăşiă6ăaniăşiăcuăoăgreutateăăăă│(canola,ăfloarea-soarelui),ăf r ăfibre,ăgluten│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│întreă8ăşiă20ăkg.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│şiălactoz .ăValoareăenergetic ă100ăml:ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│630ăkj/150ăkcal,ăProteineă4.1ăgă(11ă%En),ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│carbohidra i:ă18.5ăgă(49ă%En),ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lactoz ăŢă0.025ăg,ăgr simiă6.7ăgă(40ă%En)ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Suplimentăenteralăcarbohidra iăşiălipide,ăcuăcon inut│Con inutăperă100g:ăenergieă2082ăkj/497ăkcal,ăă│25ă- 30 g/ziăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│crescutădeătriglicerideăcuălan ămediuăăăăăăăăăăăăăăăă│proteineă0ăg,ăcarbohidra iă72ăg,ălipideă23.2ăg│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Formul ădeălapteăelemental ,ălipsit ădeăantigeni.ăăăă│Lapteăcuăaminoaciziăpuri,ăpolimeriădeăglucoz ă│120ă- 140ăml/Kg/ziăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăgr simiăvegetale,ăîmbog it ăcuăvitamine,ăă│Înlocuieşteătotalăalimenta iaăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oligoelementeămineraleăşiănucleotideăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Dietaăpolimeric ăcomplet ăpentruăcopiiăintreă1-10ăani│Energie:ă103ăkcal,ăProteine:ă(12%kcal)ă3.04ăg,│100ăml/ziăîntreă1ă- 3ăani;ăăăăăăăăăă│
│suplimenteăenteraleănutritiveăcompleteă(dieteăăăăăăăă│Glucide:ă(53%kcal)ă13.36ăg,ăLipide:ă(35%kcal)ă│200ăml/ziăîntreă3ă12ăani.ăăăăăăăăăăă│
│polimericeăcomplete)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4.04ăg.ăAdministrareăoral ăsauăpeăsond ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Dietaăpeptidic ăcomplet ăpentruăregimulădieteticăalăă│Valoriănutri ionaleămediiăperă100ămlăprodus:ăă│Administrareăoral ,ăpeăsond ăsauăăăă│
│copiilorăîntreă1ă- 10ăaniăf r ăgluten,ăf r ălactoz ăă│Energie:ă103ăkcal,ăFormul ănutri ional :ă16%ăă│stom .ă200ăml-400ăml/ziăsauănutri ie│
│(produsăpreparat.)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│proteineă(100%ăpeptideădinăzer) - 34%ălipideăă│total ăînăfunc ieădeăgreutate.ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(60%ăMCT-asigur ărapidănecesarulăenergetic)ă- │Preparatăflexibilăcuăap ăînăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│50%ăglucide.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│concentra iaăcaloric ăoptim ăînăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│func ieădeănecesarulăpacientului,ăde│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│laă1ăkcal/mlălaă1.5ăkcal/mlăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Dietaălichid ,ăcomplet ,ăhipercaloric ăşiăăăăăăăăăăăă│Valoriănutri ionaleămediiăperă100ăml:ăăăăăăăăă│100-200ăml/ziăîntreă1ăşiă3ăani,ăăăăă│
│hiperproteic ,f r ălactoz ăşiăf r ăglutenăăăăăăăăăăăă│Energie:ă200ăkcal,ăProteine:ă(18%ăkcal)ă9ăg,ăă│200-400 ml/zi 3-12 ani
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Glucide:ă(43%ăkcal)ă21.4ăg,ăLipide:ă(39%ăkcal)│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│8,7ăgăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Formulaăcomplet ăpentruăsugariăşiăcopiiiăpân ălaă2ăăă│Valoriănutri onaleămedii peră100ăml,ăăăăăăăăăă│100ă- 200ăml/ziăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│aniăhipercaloric ăşiăhiperproteic ăcuăproteineăăăăăăă│Energie:ă100ăkcal,ăProteine:ă(10%kcal)ă2.6ăgăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│par ialăhidrolizateădinăzer,ăf r ăglutenăăăăăăăăăăăăă│Glucide:ă(41%kcal)ă10.3ăgăLipide:ă(49%kcal)ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│5.4ăg.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Formulaăelemental ăcomplet ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Compozi ieămedieălaă100ăg:ăEnergie:ă293ăkcalăă│120ă- 140ăml/kg/ziăînăfunc ieădeăăăă│
│ăăăăăă
│475.70,ăProteine:ăgă13ă1.93,ăAminoaciziătotal:│greutateănuădeăvârst .ăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│gă15.5,ăCarbohidra iă- dinăcareăgă54,ăăăăăăăăă│Înlocuieşteătotalăalimenta iaăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Zah răgă4.9ă0.72ăGr simiă- dinăcare:ăgă23ă3.4ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Saturate:ăgă8.4ă1.2,ăMononesaturate:ăgă9ă1.3 │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Polinesaturate:ăgă4.5ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Suplimentăenteralăhipercaloricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Con inutăpeă100ăg:ăproteineă20ăg,ăgr simiă27ăg│30ă- 40ăg/zi;ădozaăseăcalculeaz ăînă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│f r ăfibreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│func ieădeăgreutate iănecesarulăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăsuplimentareăcaloric ălaăfiecareă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacientăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Formulaăspecial ădeălapteăpentruăsugariăcuăproteineăă│Con inutălaă100ăml:ă67ăkcal,ă1,6ăgăproteine,ăă│Dozaă120ă-140ăml/kg/ziăăăăăăăăăăăăăă│
│extensivăhidrolizateădinăzer,ăaminoacizi,ănivelăredus│raportăzer/cazein ăeHPăţă100%,ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă
│
│deălactoz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│7,1ăgăhidrocarbona ,ă2,9ăgălactoz ,ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│osmolaritateă250ămosm/l.iăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Suplimentănutri ionalăvitaminicăcuădestina ieăăăăăăăă│Preparatăpeăbazaădeăuleiădeăfloareaăsoareluiăă│Doza:ăîntreă0ăluniăşiă12ăluniă│
│special ăpentruăfibrozaăchisitic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăorigineăbiologic ăîmbog ităcuăvitaminele:ă│1ăml/ziăpo;ăîntreă110ăaniă2ăml/zi;ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│A,ăD3,ăEăşiăK1.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pesteă10ăaniă3ăml/ziăpoăăăăăăăăăăăăă│
└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
*ST*

5.5.9. transportulă produseloră biologiceă pentruă diagnostică laă unit iă specializateă dină
ar ;
5.5.10.ă cheltuieliă privindă efectuareaă deă investiga iiă paracliniceă înă unit iă sanitareă
specializate.
5.5.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
5.5.1. Astmulăbronşicălaăcopil:
5.5.1.1.ă Institutulă pentruă Ocrotireaă Mameiă şiă Copiluluiă "Prof.ă dr.ă Alfredă Rusescu"ă
Bucureşti;
5.5.1.2.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârguăMureş;
5.5.1.3.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTimişoara;
5.5.1.4. SpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"GrigoreăAlexandrescu"ăBucureşti;
5.5.1.5.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"M.S.ăCurie"ăBucureşti;
5.5.1.6. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, Bihor;
5.5.1.7. Spitalul clinic de Urgen ăpentruăCopiiăCluj-Napoca;
5.5.1.8.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăApostolăAndrei"ăConstan a
5.5.1.9. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Dolj;
5.5.1.10.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Sf.ăMaria",ăIaşi
5.5.1.11.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăSatuăMare;
5.5.1.12. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;
5.5.1.13.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Louisă urcanu",ăTimiş;
5.5.1.14.ăSpitalulăClinicădeăCopiiăDr.ăVictorăGomoiu,ăBucureşti;
5.5.2.ăSindromulădeămalabsorb ieăşiădiareeăcronic ălaăcopil:
5.5.2.1.ă Institutulă pentruă Ocrotireaă Mameiă şiă Copiluluiă "Prof.ă dr.ă Alfredă Rusescu"ă
Bucureşti;
5.5.2.2.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCraiova;
5.5.2.3.ăSpitalulăClinicăJude eanăde Urgen ăTârguăMureş;
5.5.2.4.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTimişoara;
5.5.2.5.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"GrigoreăAlexandrescu"ăBucureşti;
5.5.2.6. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, Bihor;
5.5.2.7.ăSpitalulăclinicădeăUrgen ăpentruăCopiiăCluj-Napoca;
5.5.2.8.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăApostolăAndrei"ăConstan a;
5.5.2.9.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Sf.ăMaria"ăIaşi;
5.5.2.10. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;
5.5.2.11.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Louisă urcanu";
5.5.2.12.ăSpitalulăClinicădeăCopiiăDr.ăVictorăGomoiu,ăBucureşti;

5.5.2.13.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Dr.FogolyanăKristof"ăSf.ăGheorghe,ăCovasna;
5.5.2.14. Spitalul ClinicăJude eanăMureş;
5.5.3.ăMucoviscidoz ălaăcopil:
5.5.3.1.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTimişoara;
5.5.3.2.ă Institutulă pentruă Ocrotireaă Mameiă şiă Copiluluiă "Prof.ă dr.ă Alfredă Rusescu"ă
Bucureşti;
5.5.3.3.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCraiova;
5.5.3.4.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârguăMureş;
5.5.3.5.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTimişoara;
5.5.3.6.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"GrigoreăAlexandrescu"ăBucureşti;
5.5.3.7.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"M.S.ăCurie"ăBucureşti";
5.5.3.8. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, Bihor;
5.5.3.9.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăcopiiăCluj-Napoca;
5.5.3.10.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăApostolăAndrei"ăConstan a;
5.5.3.11.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Sf.ăMaria"ăIaşi;
5.5.3.12. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;
5.5.3.13.ăSpitalulăClinicădeăCopiiăDr.ăVictorăGomoiu,ăBucureşti;
5.5.4. Imunodeficien eleăprimareăumoraleălaăcopil:
5.5.4.1.ă Institutulă pentruă Ocrotireaă Mameiă şiă Copiluluiă "Prof.ă dr.ă Alfredă Rusescu"ă
Bucureşti;
5.5.4.2.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârguăMureş;
5.5.4.3.ăSpitalulăclinicădeăUrgen ăpentruăCopiiăCluj-Napoca;
5.5.4.4.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Sf.ăMaria"ăIaşi;
5.5.4.5.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Louisă urcanu",ăTimiş;
5.5.5.ăHepatitaăcronic ălaăcopil:
5.5.5.1.ăInstitutulăpentruăOcrotireaăMameiăşiăCopiluluiă"AlfredăRusescu"ăBucureşti;
5.5.5.2.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârguăMureş;
5.5.5.3.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTimişoara;
5.5.5.4.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"GrigoreăAlexandrescu"ăBucureşti;
5.5.5.5. Spitalul ClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"M.S.ăCurie"ăBucureşti;
5.5.5.6. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, Bihor;
5.5.5.7.ăSpitalulăclinicădeăUrgen ăpentruăCopiiăCluj-Napoca;
5.5.5.8.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăApostolăAndrei"ăConstan a;
5.5.5.9. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Dolj;
5.5.5.10.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Sf.ăMaria"ăIaşi;
5.5.5.11.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Louisă urcanu",ăTimiş;
5.5.5.12.ăSpitalulăClinicădeăCopiiăDr.ăVictorăGomoiu,ăBucureşti.
6.ă Prevenireaă complica iilor,ă prină diagnostică precoceă ală unoră afec iunineuropsihiceă
cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze
multifactoriale
6.1.ăActivit i:
6.1.1.ă terapiaă paraliziiloră cerebraleă şiă ală altoră afec iuniă neuromotoriiă prină
electrostimulare;
6.1.2.ă evaluareă clinic ,ă paraclinic ă (EMG,ă EEG,ă video-EEG,ă EEGă somn,ă EEGă deă lung ă
durat )ăşiădeălaborator,ădiagnosticăgenetic (test arrayCGH, validare prin Fish sau PCR);
6.1.3.ă monitorizareaă bolnaviloră cuă suspiciuneă clinic ă deă epilepsie,ă tulbur riă motoriiă
sau cognitive.
6.2.ăBeneficiariiăinterven iei:
6.2.1.ăcopiiăcuăprezum ieăclinic ăpentruăafec iunileămen ionate;
6.2.2.ăcopiiăapar inândăunorăgrupeămajoreădeăriscăînăvedereaădiagnosticuluiăprecoce
6.2.3.ă copiiă cuă diagnosticulă stabilit,ă deă etiologieă necunoscut ,ă laă careă s-au exclus
alteă cauzeă medicale,ă precumă traumatismele,ă infec iile,ă bolileă cerebrovasculareă şiă careă
necesit ă tratamentă specifică şiă monitorizareă clinic ,ă paraclinic ă şiă deă laboratoră aă
afec iunii.
6.3. Indicatori de evaluare:
6.3.1. indicatori fizici:
6.3.1.1.ă num ră deă copiiă cuă paraliziiă cerebraleă careă auă beneficiată deă electrostimulare:
800/an;
6.3.1.2.ă num ră deă copiiă diagnostica iă precoceă cuă fenomeneleă paroxistice,ă tulbur riă
motorii,ă întârzieriă neuropsihomotoriiă investiga iă complexă pentruă diagnostică precoce:ă
1.000/an;
6.3.1.3.ănum rădeăcopiiăinvestiga iăgeneticăprinătestăarrayCGH: 150/an
6.3.1.4.ănum rădeăcopiiăvalida iăprinăFISHăsauăPCR:ă150/an
6.3.2.ăindicatoriiădeăeficien :
6.3.2.1. cost mediu estimat/copil care a beneficiat de electrostimulare: 56 lei;

6.3.2.2. cost mediu estimat/copil diagnosticat precoce cu fenomenele paroxistice,
tulbur riămotorii,ăîntârzieriăneuropsihomotorii:ă38ălei;
6.3.2.3. cost mediu estimat/copil investigat genetic prin test arrayCGH: 2.150 lei;
6.3.2.4. cost mediu estimat/copil validat prin FISH/PCR: 580 lei.
6.4. Natura cheltuielilor eligibile:
6.4.1. reactivi de laborator, inclusiv pentru efectuarea de teste genetice, materiale
sanitare,ă consumabile,ă pieseă deă schimbă şiă lucr riă deă serviceă pentruă aparateleă deă EEG,ă EMG,ă
EKG, echografie, aparatele de electrostimulare;
6.4.2.ă testeă specifice,ă materialeă şiă instrumente,ă jocuriă specificeă pentruă evaluareaă
psihologic /neuromotorieăşiăterapiaăspecific ăneuropsihic ăşiăneuromotorie.
6.5.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
6.5.1. Spitalul Clinic de Psihiatrieă"Prof.ădr.ă Al.ă Obregia"ă Bucureştiă - Sec iaă clinic ă
deăneurologieăpediatric ;
6.5.2.ăInstitutulăpentruăOcrotireaăMameiăşiăCopiluluiă"AlfredăRusescu"ăBucureşti;
6.5.3.ăSpitalulăClinicădeăCopiiă"Dr.ăV.ăGomoiu"ăBucureşti;
6.5.4.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"GrigoreăAlexandrescu"ăBucureşti;
6.5.5. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr. N.
Rob nescu"ăBucureşti;
6.5.6. Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca - Sec iaă clinic ă deă neuropsihiatrieă aă
copiluluiăşiăadolescentuluiăCluj;
6.5.7.ă Spitalulă Clinică Jude eană deă Urgen ă Târguă Mureşă - Centrulă deă S n tateă Mintal ă
Copii;
6.5.8.ă Spitalulă Clinică deă Urgen ă pentruă Copiiă "Louisă urcanu"ă Timişoaraă - Sec iaă
clinic ădeăneuropsihiatrieăinfantil ;
6.5.9. Spitalul de Psihiatrie "Dr. G. Preda" Sibiu;
6.5.10.ăCentrulădeăS n tateăMintal ăCopiiăşiăAdolescen iăConstan aădinăcadrulăSpitaluluiă
ClinicăJude eanădeăUrgen ăConstan a;
6.5.11. Spitalul Clinic de Recuperare Medical ăB ileăFelix,ăBihoră- Sec iaădeărecuperareă
copii - 1 Mai;
6.5.12.ă Spitalulă Clinică deă Urgen ă pentruă Copiiă "Sf.ă Maria"ă Iaşiă - Sec iaă clinic ă deă
neurologieăpediatric ;
6.5.13.ăSpitalulăClinicădeăRecuperareăIaşi;
6.5.14. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, Bihor;
6.5.15.ăSpitalulădeărecuperareăcardiovascular ă"Dr.ăBenedekăGeza"ăCovasna;
6.5.16.ăSpitalulăClinicăJude eanăMureşă- Sec iaăneuropsihiatrieăpediatric .
VI.3.ăSUBPROGRAMULăDEăS N TATEăAăFEMEII
Interven iiăpentruăs n tateaăfemeii:
1.ă prevenireaă sarciniloră nedoriteă prină creştereaă accesuluiă laă serviciiă moderneă deă
planificareăfamilial ;
2.ă prevenireaă morbidit iiă şiă mortalit iiă materneă prină creştereaă accesului,ă calit iiă
şiăeficien eiăserviciilorămedicaleăspecificeăpentruăgravid ăşiălehuz ;
3.ă prevenireaă malforma iiloră congenitaleă prină diagnostică pre- şiă postnatală şiă sfată
genetic;
4. profilaxia sindromului de izoimunizare Rh;
5.ă diagnosticulă şiă managementulă amiotrofiiloră spinaleă şiă distrofiilor musculare de tip
DuchenneăşiăBecker,ăprecumăşiăprevenireaătransmiteriiăereditareăaăacestora.
1.ă Prevenireaă sarciniloră nedoriteă prină creştereaă accesuluiă laă serviciiă moderneă deă
planificareăfamilial
1.1.ăActivit i:
1.1.1.ăachizi iaăşiăacordareaăgratuit ădeăcontraceptive;
1.1.2.ă monitorizareaă desf şur riiă interven iei,ă aă consumului,ă aă necesaruluiă deă
contraceptiveă şiă num ruluiă furnizoriloră deă serviciiă şiă raportareaă loră prină sistemulă
InterCON;
──────────
NOT :
*ă Contraceptiveleă seă acordă f r ă plat ă prină cabineteleă deă planificareă familial ,ă prină
cabineteleă mediciloră deă familieă incluşiă înă program,ă prină cabineteleă deă obstetric ginecologieă dină ambulatoriulă deă specialitateă şiă spital,ă precumă şiă prină sec iileă deă
ginecologieă înă careă seă efectueaz ă avorturiă laă cerere.ă Categoriileă deă persoaneă beneficiareă
aleă acord riiă gratuiteă aă contraceptiveloră suntă şomerele,ă eleveleă şiă studentele,ă persoaneleă
care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femeile cu domiciliul stabil în
mediulă rural,ă femeileă careă efectueaz ă ună avort,ă laă cerere,ă într-o unitate sanitar public,
precumă şiă alteă persoaneă f r ă venituri,ă careă dauă declara ieă peă propriaă r spundereă înă acestă
sens.ă To iă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă planificareă familial ă incluşiă înă programă auă

obliga iaă deă aă justificaă consumulă deă contraceptiveă c treă direc iileă deă s n tateă publică
teritoriale.
──────────
1.2. Indicatori de evaluare:
1.2.1.ăindicatoriăfizici:ănum rădeăutilizatoriăactiviădeămetodeămoderneădeăcontracep ie,ă
beneficiari ai programului: 75.000/an;
1.2.2.ă indicatoriă deă eficien :ă costă mediuă estimat/utilizatoră activă deă metodeă deă
contracep ie:ă100ălei.
1.3. Natura cheltuielilor eligibile: medicamente contraceptive
1.4.ăUnit iăcareăimplementeaz :
1.4.1.ă unit iă sanitareă cuă paturi,ă cuă sec iiă deă ginecologie,ă cabineteă deă planificareă
familial ,ăcabineteădeăobstetric -ginecologie din ambulatoriul de specialitate;
1.4.2.ăcabineteădeămedicin ădeăfamilie.
2.ă Prevenireaă morbidit iiă şiă mortalit iiă materneă prină creştereaă accesului,ă calit iiă
şiăeficien eiăserviciilorămedicaleăspecificeăpentruăgravid ăşiăl uz
2.1.ăActivit i:
2.1.1.ămultiplicareaăşiădistribuireaăCarnetuluiăgravideiăşiăaăfişeiăpentruăsupraveghereaă
medical ăaăgravideiăşi l uzei;
2.1.2.ă analizaă confiden ial ă aă mortalit iiă materneă şiă analizaă morbidit iiă graveă laă
gravid ă şiă lehuz ,ă laă nivelă regională şiă na ional,ă subă coordonareaă Institutuluiă pentruă
OcrotireaăMameiăşiăCopiluluiă"Prof.ăDr.ăAlfredăRusescu"ăBucureşti;
2.1.3.ă evaluareaă implement riiă ghiduriloră cliniceă înă specialitateaă obstetric ginecologie.
2.2. Indicatori de evaluare:
2.2.1. indicatori fizici:
2.2.1.1.ă num ră deă carneteă şiă fişeă pentruă supraveghereaă medical ă aă gravideiă şiă l uzei,ă
multiplicate înăform ăactualizat :ă40.000;
2.2.1.2.ănum rărapoarteăprivindămortalitateaămatern :ă1/an;
2.2.1.3.ănum rărapoarteădeăanalizaămorbidit iiăgraveălaăgravid ăşiălehuz ;
2.2.2.ă indicatoriă deă eficien :ă costă mediuă estimat/carnetă şiă fiş ă pentruă supravegherea
medical ăaăgravideiăşiăl uzei:ă2ălei;
2.3.ăNaturaăcheltuielilor:ăserviciiădeătip rire;
2.4.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
2.4.1.ă Institutulă pentruă Ocrotireaă Mameiă şiă Copiluluiă "Prof.ă Dr.ă Alfredă Rusescu"ă
Bucureşti;
2.4.2.ădirec iileădeăs n tateăpublic ăjude eneăşiăaămunicipiuluiăBucureşti;
2.4.3.ă cabineteă deă medicin ă deă familie,ă şiă deă specialitateă obstetric -ginecologie,
spitaleă cliniceă şiă spitaleă cuă sec ii/compartimenteă deă obstetric - ginecologie,ă alteă unit iă
sanitareădeăspecialitate,ădup ăcaz.
3.ăPrevenireaămalforma iilorăcongenitaleăprinădiagnosticăpre- şiăpostnatal
3.1.ă Activit i:ă efectuareaă investiga iiloră specificeă înă vedereaă identific riiă risculuiă
şiăaăunuiădiagnosticădeăspecialitateăprin:
3.1.1.ăevalu rileăbiochimiceădinăcadrulătestelorăprenatale:ădublu,ătriplu,ăcvadruplu;
3.1.2. teste citogenetice;
3.1.3. examen citogenetic din sânge periferic-postnatal;
3.1.4. examen citogenetic prenatal (fetal): din lichid amniotic, biopsii vilozit iă
coriale,ăsângeăcordonăombilical,ăprodusăconcep ie;
3.1.5.ătestăBarră(cromatinaăsexual );
3.1.6. test FISH.
3.1.7.ă testeă deă genetic ă molecular ă (Extrac ieă ADN,ă Array-CGH,ă Secven iere,ă MLPA,ă QFPCR, PCR, Real-Time PCR).
3.2. Beneficiariiăinterven iei:
3.2.1. gravide cu sarcini având risc moderat sau înalt, conform prevederilor OMS nr.
12/2004,ăcareăseăafl ăîntr-unaădintreăsitua iileăurm toare:
3.2.1.1ăprimipareăînăvârst ădeăpesteă35ăaniă- dup ăconsultăcuăunăgenetician;
3.2.1.2ăantecedenteă deădecesă fetalăante/neonatală sauă deăf tă malformată - dup ăconsultă cuă
un genetician;
3.2.1.3ăboal ăgenetic ă- dup ăconsultăcuăunăgenetician;
3.2.1.4ăanomaliiădeădezvoltareăaăf tului;
3.2.1.5ăanomaliiăaleăcantit iiădeălichidăamniotic (oligo/hidramnios);
3.2.1.6ăretardădeăcreştereăintrauterin ăaăf tuluiă(subă10ăpercentile).
3.2.2.ăpersoaneleădină familiileă cuplurilorăcareădecidă s ăaib ăunăcopil,ăcunoscuteăcuăună
diagnosticăclinicădeăboal ăgenetic .
3.3. Criterii de eligibilitate:

3.3.1. pentru testele biochimice:
3.3.1.1. gravide în 11-13ăs pt mâniă+ă6zileă- dublu test (test combinat);
3.3.1.2. gravide în 15-20ăs pt mâniă- triplu/cvadruplu test;
3.3.2.ă pentruă testeleă citogeneticeă şiă deă genetic ă molecular ,efectuate doar la
recomandareaămedicilorădinăspecialitateaădeăgenetic ămedical :
3.3.2.1. gravide identificate cu risc crescut pentru anomalii structurale fetale
depistate ecografic sau în baza screening-uluiă combinată ecografică şiă serologică (dublu,ă
triplu, cvadruplu Test).
3.3.2.2.ă gravideă careă inten ioneaz ă s ă aib ă ună copil,ă identificate cu risc pentru
afec iuniăgeneticeăprinăanamnez ăşiăexamenăclinic;
3.3.2.3.ă persoaneleă dină familiileă cupluriloră careă decidă s ă aib ă ună copil,ă cunoscuteă cuă
unădiagnosticăclinicădeăboal ăgenetic,ăneconfirmateăprinătesteăgenetice.
3.4. Indicatori de evaluare:
3.4.1. indicatori fizici:
3.4.1.1.ănum răgravideăbeneficiareădeădublu,ătriplu,ăcvadrupluătest:ă500ăgravide;
3.4.1.2.ănum răbolnaviăevalua iăprinătestăBarră(cromatinaăsexual ):ă500;
3.4.1.3.ă num ră bolnaviă evalua iă prină examen citogenetic din sângele perifericpostanatal: 500;
3.4.1.4.ănum răbolnaviăevalua iăprinătestăFISH:ă250;
3.4.1.5.ă num ră beneficiariă laă careă s-au efectuat teste de diagnostic citogenetic
prenatal (fetal): 500;
3.4.1.6.ănum răbeneficiariălaăcare s-auăefectuatătesteădeăextrac ieăADN:ă1.000;
3.4.1.7.ă num ră beneficiariă laă careă s-a efectuat diagnostic molecular (Array-CGH,
Secven iere,ăMLPA,ăQF-PCR, PCR, Real-Time PCR): 1.000;
3.4.1.8.ă num ră beneficiariă laă careă s-a efectuat screening pentru boli congenitale de
metabolism (minim 20 boli): 250;
3.4.2.ăindicatoriădeăeficien :
3.4.2.1.ă costă mediuă estimat/gravid ă beneficiar ă deă dublu,ă triplu,ă cvadrupluă test:ă 150ă
lei;
3.4.2.2. cost mediu estimat/bolnav evaluat prin test Barr (cromatinaăsexual ):ă30ălei;
3.4.2.3. cost mediu estimat/bolnav evaluat prin examen citogenetic din sângele
periferic-postanatal: 500 lei;
3.4.2.4. cost mediu estimat/bolnav evaluat prin test FISH: 800 lei;
3.4.2.5. cost mediu estimat/beneficiar la care s-a efectuat teste de diagnostic
citogenetic prenatal (fetal): 800 lei;
3.4.2.6. cost mediu estimat/beneficiar la care s-aă efectuatătesteă deăextrac ieăADN:ă100ă
lei;
3.4.2.7. cost mediu estimat/beneficiar la care s-a efectuat diagnostic molecular (ArrayCGH,ăSecven iere,ăMLPA,ăQF-PCR, PCR, Real-Time PCR): 1.000 lei;
3.4.2.8. cost mediu estimat/beneficiar la care s-a efectuat screening pentru boli
congenitale de metabolism (minim 20 boli): 300 lei;
3.4.3. indicatori de rezultat
3.4.3.1. num rulăsubiec ilorăcuămalforma iiăcongenitaleădiagnosticateăprenatal.
3.4.3.2.ănum rulăsubiec ilorăcuămalforma iiăcongenitaleădiagnosticateăpostnatal.
3.4.3.3.ă num rulă subiec iloră cuă boliă geneticeă diagnosticateă prină testeă citogeneticeă sauă
de genetic ămolecular .
3.5. Natura cheltuielilor eligibile:
3.5.1. reactivi specifici;
3.5.2.ătransportulăprobelorăbiologiceăc treăunit iăspecializate.
3.6.ăUnit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
3.6.1.ăInstitutulăpentruăOcrotireaăMameiăşiăCopiluluiă"Prof.ăDr.ăAlfredăRusescu";
3.6.2.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiăCluj-Napoca;
3.6.3.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"SfântaăMaria"ăIaşi;
3.6.4.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCraiova;
3.6.5.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Louisă urcanu"ăTimişoara;
3.6.6. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea;
3.6.7.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCluj-Napoca;
3.6.8.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăIlfovă- Sec iaădeăObstetric -Ginecologie nr. 2;
3.6.9.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârguăMureş;
3.6.10.ăSpitalulăClinicăJude eanăMureş;
3.6.11.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăConstan a;
3.6.12. Spitalul Clinic de Obstetric -Ginecologieă"CuzaăVod "ăIaşi;
3.6.13.ăSpitalulăClinicăMunicipalădeăUrgen ăTimişoara;
3.6.14.ăSpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologieă"Filantropia"ăBucureşti.
4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh

4.1.ăActivit i:ătratamentulăprofilacticăcuăimunoglobulin ăspecificeăantiD.
4.2.ăBeneficiariiăinterven iei:
4.2.1. lehuze Rh negative;
4.2.2. femei Rh negative care au avortat;
4.2.3. femei Rh negative care au avut sarcini ectopice;
4.2.4. femei Rh negative care au suferit proceduri invazive efectuate în scop terapeutic
şiădiagnostic.
4.3. Indicatori de evaluare:
4.3.1.ă indicatoriă fizici:ă num ră deă beneficiareă deă adminsitrareaă imunoglobulineiă
specifice anti D: 6.000/an;
4.3.2.ăindicatoriădeăeficien :ăcostămediu/vaccinareăantiD:ă400ălei/pacient
4.5.ăNaturaăcheltuielilor:ăimunoglobulin ăspecific ăantiD;
4.6.ăUnit iăcareăimplementeaz :
4.6.1.ă Institutulă pentruă Ocrotireaă Mameiă şiă Copiluluiă "Prof.ă dr.ă Alfredă Rusescu"
Bucureşti;
4.6.2.ăSpitalulădeăRecuperareăBorşa,ăMaramureş;
4.6.3.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCluj-Napoca;
4.6.4.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCraiova;
4.6.5.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârguăMureş;
4.6.6.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTimişoara;
4.6.7.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ă"Sf.ăPantelimon"ăBucureşti;
4.6.8.ăSpitalulăUniversitarădeăUrgen ăBucureşti;
4.6.9.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ă"Sf.ăIoan"ăBucureşti;
4.6.10. Spitalul ClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăPantelimon"ăFocşani;
4.6.11.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen eăAlba;
4.6.12.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăArad;
4.6.13.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăPiteşti,ăArgeş;
4.6.14.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăBac u;
4.6.15.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăOradea,ăBihor;
4.6.16.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăBistri a;
4.6.17.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăBotoşani;
4.6.18.ăSpitalulăClinicăObstetric -Ginecologie "Dr. I. A. Sbârcea"ăBraşov;
4.6.19.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăBr ila;
4.6.20.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăBuz u;
4.6.21.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăC l raşi;
4.6.22.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăApostolăAndrei"ăConstan a;
4.6.23.ă Spitalulă Clinică Jude eană deă Urgen ă "Dr.ă Fogolyană Kristof"ă Sf.ă Gheorghe,ă
Covasna;
4.6.24.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârgovişte,ăDâmbovi a;
4.6.25. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Dolj;
4.6.26.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ă"Sf.ăApostolăAndrei"ăGala i;
4.6.27.ăSpitalulădeăObstetric - Ginecologieă"BunaăVestire"ăGala i;
4.6.28.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăGiurgiu;
4.6.29.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârgu-Jiu;
4.6.30.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăMiercureaăCiuc,ăHarghita;
4.6.31.ăSpitalulădeăUrgen ăPetroşani,ăHunedoara;
4.6.32.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăDeva,ăHunedoara;
4.6.33.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăSlobozia;
4.6.34. SpitalulăClinicădeăObstetric ăGinecologieă"CuzaăVod "ăIaşi;
4.6.35.ăSpitalulădeăObstetric ăGinecologieă"ElenaăDoamna",ăIaşi;
4.6.36.ăSpitalulăClinicăJude eanăClinicădeăUrgen ăIlfov;
4.6.37.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Dr.ăConstantinăOpriş"ăBaiaăMare,ăMaramureş;
4.6.38.ăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăDrobetaăTurnuăSeverin,ăMehedin i;
4.6.39.ăSpitalulăClinicăJude eanăMureş;
4.6.40.ăSpitalulădeăObstetric ăGinecologieăPloieşti,ăPrahova;
4.6.41.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăSatuăMare;
4.6.42.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăS laj;
4.6.43.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăSibiu;
4.6.44.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăAlexandria,ăTeleorman;
4.6.45.ăSpitalulăClinicăMunicipalădeăUrgen ăTimişoara;
4.6.46.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTulcea;
4.6.47.ăSpitalulăMunicipalădeăUrgen ă"ElenaăBeldiman"ăBârlad,ăVaslui;
4.6.48.ăSpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăVâlcea;
4.6.49.ăSpitalulăClinicădeăObstetric ăGinecologieăFilantropia,ăBucureşti;
4.6.50.ăSpitalulăClinică"NicolaeăMalaxa",ăBucureşti;

4.6.51.ăSpitalulăClinicăDr.ăI.ăCantacuzinoăBucureşti;
4.6.52.ăSpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologie "Prof. Dr.ăPanaităSârbu"ăBucureşti;
4.6.53.ăSpitalulăUniversitarădeăUrgen ăElias,ăBucureşti;
4.6.54.ăSpitalulăClinicăC.F.2,ăBucureşti.
5.ă Diagnosticulă şiă managementulă amiotrofiiloră spinaleă şiă distrofiiloră musculareă deă tipă
DuchenneăşiăBecker,ăprecumăşiăprevenirea transmiterii ereditare a acestora*1)
──────────
NOT :ă *1)ă Implementareaă activit iloră interven ieiă pentruă diagnosticulă şiă managementulă
amiotrofiiloră spinaleă şiă distrofiiloră musculareă deă tipă Duchenneă şiă Becker,ă precumă şiă
prevenirea transmiteriiă ereditareă aă acestoraă seă realizeaz ă cuă respectareaă metodologieiă
aprobateă deă ministrulă s n t ii,ă laă propunereaă Spitaluluiă Clinică deă Psihiatrieă "Prof.ă dr.ă
Al.ă Obregia"ă Bucureşti,ă Sec iaă clinic ă deă neurologieă pediatrie,ă cuă avizulă Comisieiă deă
Neurologie a MinisteruluiăS n t ii.
──────────
5.1.ăActivit i:
5.1.1.ă diagnosticulă corectă şiă precoceă ală pacien iloră cuă amiotrofieă spinal :ă examenă
clinic,ăbiochimic,ăelectrofiziologică(EMG),ătestareăgenetic ;
5.1.2.ă diagnosticulă corectă şiă precoceă ală pacien iloră cuă DMDă şiă DMB:ă examenă clinic,ă
biochimic,ă electrofiziologică (EMG,ă EKG),ă echografieă cardiac ,ă examenă cardiologic,ă testeă
ventilatorii,ăexamenăbiopticămuscular,ătestareăgenetic ;
5.1.3.ă diagnosticulă corectă şiă precoceă ală purt toriloră muta ieiă deă DMD/DMB: examen
clinic,ă biochimic,ă electrofiziologică (EMG,ă EKG),ă echografieă cardiac ,ă examenă cardiologic,ă
testareăgenetic ;
5.1.4.ă diagnosticulă corectă şiă precoceă prenatală laă pacien iiă cuă amiotrofieă spinal :ă
testareăgenetic ălaăfe i;
5.1.5. diagnosticul corectă şiă precoceă prenatală laă purt toriiă muta ieiă deă DMD/DMB:ă
testareăgenetic ălaăfe iiăb ie i;
5.1.6.ăacordareaăsfatuluiăgeneticăatâtăpentruăamiotrofieăspinal ăcâtăşiăpentruăDMD/DMB;
5.1.7.ătransportulăprobelorădeăsângeădină ar ăc treălaboratoarele certificate.
5.2. Criterii de eligibilitate:
5.2.1.ăcopiiăcuăvârstaăcuprins ăîntreă0ăşiă18ăaniăcuădiagnosticădeăamiotrofieăspinal ăşiă
distrofieămuscular ădeătipăDuchenneăşiăBeckerăsauătulbur riăneuromotoriiănespecifice;
5.2.2. membrii familieiă bolnaviloră diagnostica iă clinică şiă genetică cuă SMAă sauă distrofieă
muscular ă deă tipă Duchenneă şiă Becker,ă înă specială ceiă deă sexă feminin,ă dară şiă descenden iiă deă
sexămasculinăaiăacestoraă(pentruădistrofiaămuscular ăDuchenne);
5.2.3. gravidele cu risc (statutulă deă purt toră ală muta ieiă înă genaă SMN,ă indiferentă deă
sexulă copilului,ă sauă distrofineiă înă cazulă purt toareiă uneiă sarciniă cuă fetusă deă sexă
masculin);
5.2.4.ăfemeileăcareăprovinădinăfamiliiăcuăriscăşiădorescăs ăaib ăcopiiăneafecta iă(testă
geneticăşiăsfatăgeneticăpreconcep ional).
5.3. Indicatori de evaluare:
5.3.1. indicatori fizici:
5.3.1.1.ănum rădeăcopiiădiagnostica iăprecoceăcuăamiotrofieăspinal ăprinătestăclinicăşiă
genetic/an: 10;
5.3.1.2.ănum rădeăcopiiădiagnostica iăprecoceăcuădistrofiiămusculareădeătipăDuchenneăşiă
Beckerăprinătestăclinicăşiăgenetic/an:ă65;
5.3.1.3.ă num rulă rudeloră pacien iloră laă careă seă diagnosticheaz ă genetică statusulă deă
purt torăalămuta ieiăgenetice/an: 20;
5.3.1.4.ă num ră deă sarciniă cuă riscă deă transmitereă aă amiotrofieiă spinaleă investigateă
genetic/an: 3;
5.3.1.5.ănum rădeăsarciniăcuăriscădeătransmitereăaădistrofieiămusculareădeătipăDuchenneă
şiăBeckerăinvestigateăgenetic/an:ă5.
5.3.1.6.ă num ră deă testeă geneticeă efectuateă pentruă pacien iiă şiă rudeleă acestoraă cuă
suspiciuneădeăamiotrofieăspinal :ă50
5.3.1.7.ă num ră deă testeă geneticeă efectuateă pentruă pacien iiă şiă rudeleă acestoraă cuă
suspiciuneădeădistrofieămuscular ăprogresivaăDuchnne/Becker:ă250
5.3.2.ăindicatoriădeăeficien :
5.3.2.1.ă costă mediuă estimat/copilă diagnosticată genetică prină investiga iiă moleculareă
pentruă amiotrofiileă spinaleă (screeningulă moleculară ală muta iiloră comuneă - aprox. 95% dintre
pacien iiăcuăSMA):ă600ălei;
5.3.2.2. costă mediuă estimat/copilă diagnosticată genetică prină investiga iiă moleculareă
pentruăamiotrofiileă spinaleă (screeningulămoleculară alămuta iiloră rareăsauă muta iiă deănovoă aprox.ă5%ădintreăpacien iiăcuăSMA):ă2.000ălei;

5.3.2.3. cost mediu estimat/copil diagnosticată genetică prină investiga iiă moleculareă
pentruă distrofiaă muscular ă deă tipă Duchenneă şiă Beckeră (screeningulă moleculară ală muta iiloră
majoreăşiătesteăaprofundate):ă1.000ălei;
5.3.2.4.ă costă mediuă estimat/persoan ă înrudit ă cuă ună bolnavă diagnosticat ă genetic prin
testeămoleculareăpentruădistrofiaămuscular ădeătipăDuchenneăşiăBecker:ă1000ălei;
5.3.2.5.ă costă mediuă estimat/diagnostică prenatală pentruă amiotrofieă spinal ă (screeningă
molecularăalăsexuluiăfetal,ăidentificareăstatusămutantămamaăşiăfetus):ă1.000 lei;
5.3.2.6.ă costă mediuă estimat/diagnostică prenatală pentruă distrofiaă muscular ă deă tipă
DuchenneăşiăBeckeră(screeningămolecularăalăsexuluiăfetal,ăidentificareăstatusămutantămamaăşiă
fetus): 1.000 lei;
5.4. Natura cheltuielilor eligibile:
5.4.1. serviciiă prestateă deă c treă laboratoareă deă genetic ă acreditateă conformă
standardeloră europeneă pentruă efectuareaă test riloră genetice,ă optimizareaă tehniciloră deă
diagnostică prenatală şiă acordareaă sfatuluiă genetică pentruă amiotrofieă spinal ă sauă distrofieă
muscular
Duchenne/Becker,ă pentruă to iă beneficiariiă interven ieiă (pacien i,ă rudeleă
pacien iloră şiă purt toriă dină toat ă ara),ă indiferentă deă unitateaă sanitar ă undeă suntă
spitaliza iă(diagnosticăprecoceăşiădiagnosticăprenatal);
5.4.2. consumabile EMG.
5.5. Unit iădeăspecialitateăcareăimplementeaz :
5.5.1.ăSpitalulă ClinicădeăPsihiatrieă"Prof.ădr.ă Al.ă Obregia"ă Bucureştiă - Sec iaă clinic ă
deăneurologieăpediatric ;
5.5.2.ă Institutulă pentruă Ocrotireaă Mameiă şiă Copiluluiă "Prof.ă dr.ă Alfredă Rusescu"ă
Bucureşti;
5.5.3.ăSpitalulăClinicădeăCopiiă"Dr.ăV.ăGomoiu"ăBucureşti;
5.5.4.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"GrigoreăAlexandrescu"ăBucureşti;
5.5.5.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"MarieăCurie"ăBucureşti;
5.5.6.ăCentrulăNa ionalădeăRecuperareăNeuropsihomotorieă"NicolaeăRobanescu"ăBucureşti;
5.5.7. Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca - Sec iaă clinic ă deă neuropsihiatrieă aă
copiluluiăşiăadolescentuluiăCluj;
5.5.8.ăSpitalulăClinicăJude eanăMureşă- Clinicaădeăneuropsihiatrieăinfantil ;
5.5.9.ă Spitalulă Clinică deă Urgen ă pentruă Copiiă "Louisă urcanu"ă Timişoaraă - Sec iaă
clinic ădeăneuropsihiatrieăinfantil ;
5.5.10. Spitalul de Cardiologie "Dr. Benedek Geza" Covasna;
5.5.11.ăSpitalulăClinicădeăUrgen ă"Sf.ăMaria"ăIaşiă- Clinicaădeăneurologieăpediatric .
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ORGANIGRAM
UNITATEAăDEăASISTEN ăTEHNIC ăŞIăMANAGEMENT
din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI
22680
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│CoordonatorăU.A.T.M.ă(63ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăă756ăăăă│
└────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
554ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4032ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
┌─────────────────────────────────────────────────┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌────────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăPersonalăadministrativăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăPNPSCTă- IMPLEMENTAREăINSTITUTULăPNFăăăăă│
│consilierăjuridică(63ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăă756│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă"MARIUSăNASTA"ăăăăăăăăăăăăăăăă│
│economistăcontabilă(168ăore/lun )ă
2016│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│economistăcontabilitateă(63ăore/lun )ăăăă756│
│economistăresurseăumaneă(63/lun )ăăăăăăăăăăăăă756│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│expertăachizi iiă(63ăore/lun )ăăăăăăăăăăă756│
│secretară(168ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2016│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│secretarăraportorădateă(63ăore/lun )ăăăăă756│
└───────────────────────┬─────────────────────────┘ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│registratorămedicală(63ăore/lun )ăăăăăăăă756│
2520ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asistentămedicală(84ăore/lun )ăăăăăăăăăă1008│
┌─────────────────────────────────────────────────┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă└───────────────────────┬────────────────────┘
│DepartamentăSupraveghere,ăMonitorizare,ăEvaluareă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăăăăăă6048
│medicăprimarăsupervizareă(84ăore/lun )ăăăăăăă1008│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌────────────────────────────────────────────┐
│medicămonitorizareăevaluareă(63ăore/lun )ăăăăă756│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăPNPSCTă- IMPLEMENTAREăINSTITUTULăPNFăăăăă│
│analistăinformatică(63ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăă756│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă"MARIUSăNASTA"ăăăăăăăăăăăăăăăă│
└───────────────────────┬─────────────────────────┘ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│registratorămedicală168ăore/lun )ăăăăăăă2016│
2772ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│conduc toriăautoă(336ăore/lun )ăăăăăăăăă4032│
┌─────────────────────────────────────────────────┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă└────────────────────────────────────────────┘
│DepartamentulăManagementulăMedicamentelorăăăăăăăă│
│medicăprimară(84ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1008│
│medicăprimarămanagementă(63ăore/lun )ăăăăăăăăă756│
│medicădepartamentăproiecteă(84ăore/lun )ăăăăă1008│
└───────────────────────┬─────────────────────────┘
1008ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│PROGRAMULăDEăPREVENIREăŞIăCOMBATEREAăăăăăăăăăăăăă│
│CONSUMULUIăDEăTUTUNăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│coordonatoră(84ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1008│
└─────────────────────────────────────────────────┘
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ORGANIGRAM
UNITATEAăREGIONAL ăDEăASISTEN ăTEHNIC ăŞIăMANAGEMENT
TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI
13.200
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│CoordonatorăU.A.T.M.ă(84ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăă960ăăăă│
└────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2640ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2880
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ăăăăăăă┌─────────────────────────────────────────────────┐
│Personalăexpertăînăcalitateămonitorizareăevaluareăprogramăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăPersonalăadministrativăăăăăăăăăăăă│
│managerăcuăasigurareaăcalit iiăprogramuluiă(100ăore/lun )ăăă1200│ăăăăăăă│consilierăjuridică(10ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăă120│
│managerămonitorizareăşiăevaluareă(80/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă960│ăăăăăăă│economistă(30ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă360│
│responsabilăcentreleădeăinformareăşiăconsiliereă(40ăore/lun )ă480│ăăăăăăă│economistăresurseăumaneă(40/lun )ăăăăăăăăăăăăă480│
└───────────────────────────────────────────────────────┬─────────┘ăăăăăăă│secretară(160ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1920│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă└─────────┬───────────────────────────────────────┘
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăPersonalădeăsuportăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│informatician/analistăprogramator/inginerădeăre eaă(200ăore/lun )ăă2400│
│expertăcomunicareă(40ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă480│
│referen iădeăspecialitate/statisticieni/registratoriă(320/lun )ăăăă3840│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
*T*
*Font 7*

ORGANIGRAM
UNITATEAăREGIONAL ăDEăASISTEN ăTEHNIC ăŞIăMANAGEMENT
dinăcadrulăInstitutuluiăpentruăOcrotireaăMameiăşiăCopiluluiă"Prof.ăDr.ăAlfredăRusescu"
TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI

14.280

888
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│CoordonatorăU.A.T.M.ă(74ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăă888ăăăă│
└────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă8832ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4560
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ăă┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăPersonalăpentruăsupraveghere,ămonitorizare,ăevaluareăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăPersonalăadministrativăăăăăăăăăăăă│
│mediciăpentruămonitorizareăşiăevaluareăinterven iiă(200ăore/lun )ăă2400│ăă│consilierăjuridică(20 ore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăă240│
│referen iădeăspecialitate/statisticieni/registratoriă(168ăore/lun )2016│ăă│economistă(200ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2400│
│asistentăcoordonareă(168ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2016│ăă│secretară(160ăore/lun )
1920│
│informatician/analistăprogramator/inginerădeăre eaă(200ăore/lun )ăă2400│ăă└─────────────────────────────────────────────────┘
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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ORGANIGRAM
UNITATEAăDEăASISTEN ăTEHNIC ăŞIăMANAGEMENT
dinăcadrulăInstitutuluiăNa ionalădeăBoliăInfec ioaseă"Prof.ăDr. MateiăBalş"
TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI

12.264

888
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│CoordonatorăU.A.T.M.ă(74ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăă888ăăăă│
└────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
6816ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4560
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ăă┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăPersonalăpentruăsupraveghere,ămonitorizare,ăevaluareăăăăăăă
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăPersonalăadministrativăăăăăăăăăăăă│
│mediciăpentruămonitorizareăşiăevaluareăinterven iiă(200ăore/lun )ăă2400│ăă│consilierăjuridică(20ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăă240│
│referen iădeăspecialitate/statisticieni/registratoriă(168ăore/lun )2016│ăă│economistă(200ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2400│
│informatician/analistăprogramator/inginerădeăre eaă(200ăore/lun )ăă2400│ăă│secretară(160ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1920│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ăă└─────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
*T*
*Font 7*

ORGANIGRAM
UNITATEAăDEăASISTEN ăTEHNIC ăŞIăMANAGEMENT
dinăcadrulăInstitutuluiăNa ionalădeăS n tateăPublic ăBucureşti
TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI
23.748
1008
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│CoordonatorăU.A.T.M.ă(80ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăă1008ăăă│
└────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăPersonalăadministrativăăăăăăăăăăăăă│
│expertăachizi iiă(44ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăă528│
│expertăjuridică(44ăore/lun )ăăăăăăăăăăă
528│
│secretară(84ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1008│
└─────────────────────────┬───────────────────────┘
┌─────────────────────────┬────────────────────────────┼──────────────────────┬────────────────────┐
ăăăăăăăăăăăăăăă6048ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăă3024ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăăăăăăăă1464
┌────────────────────────────────────┐ăă│ăăăăăăăăăă┌───────────────────────────────────┐ăăăă│ă┌───────────────────────────────────────────┐
│PN.ăI.1ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăă│P.N.ăI.2ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ă│P.N.ăI.5ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│medicăprimară(252ăore/lun )ăăăăă3024│ăă│ăăăăăăăăăă│medicăprimară(168ăore/lun )ăăăă2016│ăăăă│ă│şefăsec ie,ămedicăprimară(61ăore/lun )ăă732│
│economistă(168ăore/lun )ăăăăăăăă2016│ăă│ăăăăăăăăăă│economistă(84ăore/lun )ăăăăăăăă1008│ăăăă│ă│economistă(61ăore/lun )ăăăăăăă
732│
│asistentămedicală(84ăore/lun )ăă1008│ăă│ăăăăăăăăăă└──────────────────┬────────────────┘ăăăă│ă└───────────────────────────────────────────┘
└────────────────────────────────────┘ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăă3576ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
1944
3360ăăăăăăă│ăăă┌────────────────────────────────────────────┐ăă│ă┌───────────────────────────────────────────┐
┌────────────────────────────────────┐ăă│ăăă│PNăIV.1ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ă│PN.ăIV.6ăă
│
│PN.ăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăă│medică(70ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă840│ăă└ │medicăprimară(60ăore/lun )ăăăă
720│
│medicăprimară(70ăore/lun )ăăăăăăă840│←─┘ăăă│economistă(60ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăă
720│ăăăă│economistă(60ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăă720│
│chimistă(70ăore/lun )ăăăăăăăăăăăă840│ăăăăăă│referentădeăspecialitateă(84ăore/lun )ăă1008│ăăăă│referentă(42ăore/lun )ăăăăăăăă
504│
│economistă(70ăore/lun )ăăăăăăăăăă840│ăăăăăă└───────────────────────┬────────────────────┘ăăăă└───────────────────────────────────────────┘
│asistentămedicală(70ăore/lun )ăăă840│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăă1260

└────────────────────────────────────┘ăăăăă┌───────────────────────────────────────────────┐
│PNăV.1ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│directorăcentru,ămedicăprimară(25ăore/lun )ă300│
│referentă(80ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă960│
└───────────────────────────────────────────────┘
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ORGANIGRAM
UNITATEAăDEăASISTEN ăTEHNIC ăŞIăMANAGEMENT
din cadrul Institutului de Endocrinologie "C.I. Parhon"
TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI

3288
888
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│CoordonatorăU.A.T.M.ă(74ăore/lun )ăăăăăă
888ăăăă│
└────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
│ă
│
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1440ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă960
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ăă┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăPersonalăpentruăsupraveghere,ămonitorizare,ăevaluareăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăPersonalăadministrativăăăăăăăăăăăă│
│Mediciăpentruămonitorizareăşiăevaluareăă(200ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăă960├─ │economistă(40ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă480│
│referen iădeăspecialitate/statisticieni/registratoriă(168ăore/lun )ă480│ăă│secretară(40ăore/lun )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă480│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ăă└─────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
ANEXA 9
la normele tehnice
*T*
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UNITATEA*) .................................
JUDE ULă....................................

AVIZAT,
UNITATEAăDEăASISTEN
TEHNIC ăŞIăMANAGEMENTăA
PROGRAMULUI

CEREREAăDEăFINAN AREăFUNDAMENTAT
PENTRUăPROGRAMELEăNA IONALEăDEăS N TATEăPUBLIC ăFINAN ATEăDINăBUGETULăMINISTERULUIăS N T
SURSAăDEăFINAN ARE:ă.....................ă**)
PENTRU LUNA ....................
Nr ............ din ...............

II

MII LEI
┌──────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Prevedere│ăăPrevedereăă│ăăăăăăăăă│ăăPl iăă│ăăăăăăăă│ăăăDisponibilăă│ăSumeănecesareăpentruăă│
│ăăă
│bugetar ă│ăăbugetar ăăă│ăăSumeăăă│efectuate│ăGradulă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăălunaăcurent ăăăăăă│
│ăDenumireăprogram/subprogramăă│aprobat ă│ăaprobat ăînă│finan ate│(cumulată│ădeăuti-├───────┬───────┼───────┬───────┬───────┤
│ăăăăăăă
│ăpentruăă│trimestrul...│(cumulată│ădeălaă1ă│ălizareă│ăTotală│Seăuti-│ăTotală│ăăSeăăă│Necesar│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│anulă...ă│ăăinclusivăăă│ădeălaă1ă│ianuarieă│ăaăfon- │dispo- │lizeaz │necesar│acoper │ăădeăăă│
│ăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│disponibilulă│ianuarie,│ăpân ălaă│ădurilor│ănibilă│înăluna│pentruă│ădinăăă│ăali- │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăădinăăăăă│inclusivă│ultimaăzi│ăpuseăla│ăădinăă│pentruă│ălunaăă│ădispo-│mentată│
│ăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ătrimestreleă│ăălunaăăă│aăluniiăă│ădispo- │ăcontăă│careăse│curent │ănibilă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăanterioareă│curent )ă│preceden-│ăzi ieăă│ăr masă│ăsoli- │ăădinăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│teăceleiă│anterior│ăneuti-│ăcit ăă│ăcare:ă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăpentruăă│ăăăăăăăă│ălizată│finan- │ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăcareăseă│ăăăăăăăă│laădata│ă areaă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăfaceăă│ăăăăăăăă│ăsoli- │ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăsolici- │ăăăăăăăă│cit rii│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ătarea)ăă│ăăăăăăăă│ăădinăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăcare:ă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
├──────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă0ăăăă│ăăăăăă1ăăăăăă│ăăăă2ăăăă│ăăăă3ăăăă│ă4ţ3/2ăă│ă5ţ2-3ă│ăăă6ăăă│ă7ţ8+9ă│ă8ţ6ăăă│ăăă9ăăă│
├──────────────────────────────┼─────────┴─────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ăăTITLUăCHELTUIELIă***)ăăăăăăă│ăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăă.....................ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
├──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│PROGRAMULăNA IONALă****)ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
│.......................ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
├──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Subprogramulă*****)ă.........ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
├──────────────────────────────┼─────────┬─────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│
└──────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
R spundemădeărealitateaăşiăexactitateaădatelorăraportate
Directorulăexecutivăalădirec ieiădeăs n tateăpublic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDirectorăexecutivăadjunctăeconomic
NumeăşiăprenumeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNumeăşiăprenume
Semnatura
Semnatura
*ST*

──────────
1.ăNOT
*)ăUnitateaăeste,ădup ăcaz:
a)ădirec iaădeăs n tateăpublic ăpentruăprogrameleăimplementateălaăacestănivel,ăprecumăşiă
celeă implementateă deă unit ileă dină subordineaă autorit iloră administra ieiă publiceă locale,ă
precumă şiă pentruă furnizoriiă priva iă deă serviciiă medicaleă careă deruleaz ă programeă na ionaleă
deă s n tateă public ă conformă prevederiloră Ordinuluiă MSă nr.ă ..../..../2015ă pentruă aprobareaă
Normelor tehnice de realizare a programelorăna ionaleădeăs n tateăînăaniiă2015ăşiă2016.
b)ă alteă unit iă sanitare/institu iiă dină subordineaă Ministeruluiă S n t ii,ă conformă
prevederilor Ordinului MS nr. ..../..../20152015 pentru aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor na ionaleădeăs n tateăpublic ăînăaniiă2015ăşiă2016.
**)ă Seăconsemneaz ă sursaă deăfinan areă "Bugetădeăstat''ăsauă "venituriă propriiă - accize",
dup ăcaz.

***)ăSeăconsemneaz ătitlulădeăcheltuieliă"Bunuriăşiăserviciiă- AAPL" - pentru programele
na ionaleă deă s n tateă public ă implementateă deă unit ileă sanitareă dină subordineaă
autorit iloră administra ieă publiceă localeă "Bunuriă şiă serviciiă - DSP" - pentru programele
na ionaleădeăs n tateăpublic
implementateă deă direc iileă deă s n tateă public ,ă institu iiă publiceă din subordinea
Ministeruluiă "Transferuri"ă pentruă programeleă na ionaleă deă s n tateă public ă implementateă deă
unit ileăsanitareădinăsubordineaăMinisteruluiăS n t ii.
****)ăSeăconsemneaz ăprogramulăna ionalădeăs n tateăpublic ăimplementat.
*****) Se consemneaz ăsubprogramulăna ionalădeăs n tateăpublic ăimplementat.
2.ăNOT
MACHETAăSEăVAăCOMPLETAăDISTINCT,ăPENTRUăFIECAREăSURSAă DEăFINAN ARE,ăTITLUăDEăCHELTUIELIă
ŞIăPROGRAMăDEăS N TATEăPUBLIC ăCUăÎNCADRAREAăÎNăBUGETULăAPROBAT,ăînădou ăexemplareădin care,
unulăseădepuneălaăDSP/UATM,ădup ăcaz.
Termenulămaximăpentruătransmitereaăcereriiădeăfinan areăesteădataădeă5ăaăluniiăurm toareă
celeiăpentruăcareăseăsolicit ăfinan area.
Cererileă deă finan areă fundamentateă voră fiă înso iteă deă anexele:ă borderouă centralizator,ă
decontulădeăcheltuieli,ăsitua iaăcantitativăvaloric ăaăstocurilorăşiănotaăjustificativ .
──────────
Înăsitua iaăînăcareăcerereaăseăîntocmeşteădeăc treăalteăunit iăsanitare/institu iiăcareă
implementeaz ă programeă na ionaleă deă s n tateă public ,ă aceastaă seă semneaz ă deă c treă
conducereaăinstitu ieiărespective,ăprecumăşiădeăc treăpersoanaăresponsabil ăcuăimplementareaă
programelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ăînăunitateaărespectiv
*T*
*Font 8*
PROGRAMUL/SUBPROGRAMULăNA IONALăDEăS N TATEăPUBLIC
...........................................
UNITATEAăCAREăDERULEAZ ăPROGRAMUL
.................................
BORDEROU CENTRALIZATOR
NR. ........./DATA..........
cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului secundar/
ter iarădeăcrediteăcareăînso escăcererileădeăfinan areăfundamentate
pentru luna .................
sursa ............... titlul ...............
┌──────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┬──────────┐
│ăNR.ăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDOCUMENTULăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăCRT.ă├──────────┼───────┬─────────┬──────┬───────┬────────────────┤TERMENELE│ăDENUMIREAăBUNURILOR/ă│ăăăSUMAăăă│
│ăăăăăă│FURNIZORIă│FELUL*)│DENUMIREA│SERIAă│NUM RUL│ăDATAăEMITERIIăă│DEăPLAT ă│SERVICIILOR/LUCR RILOR│SOLICITAT │
│ăăăăăă│NEACHITA I│ăăăăăăă│FURNIZO- │ăăăăăă│ăăăăăăă│(Ziua/Luna/Anul)│AăOBLIGA-│ăăăACHIZI IONATE**)ăăă│ăăăăDEăăăă│
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│RULUIăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ă IILORăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăFINAN ATă│
├──────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ăă0ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│Medicamenteăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┤Dinălunile├───────┼─────────┼──────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ăă1ăăă│anterioare│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│Materialeăsanitareăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┤ăăă...ăăăă├───────┼─────────┼──────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ăă2ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│Reactiviăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┤ăăăăăăăăăă├───────┼─────────┼──────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ăă3ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│...ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ăă4ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│Medicamenteăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┤ăDinălunaă├───────┼─────────┼──────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ăă5ăăă│ăcurent ăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│Materialeăsanitareăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┤ăăăăăăăăăă├───────┼─────────┼──────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ăă6ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăă
│ăăăăăăăăă│Reactiviăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
├──────┤ăăăăăăăăăă├───────┼─────────┼──────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ăă7ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│...
│ăăăăăăăăăă│
├──────┴──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────┤
│TOTALăăăăăăăăăăăă│ăăăxăăă│ăăăăxăăăă│ăăxăăă│ăăăxăăă│ăăăăăăăăxăăăăăăă│ăăăăxăăăă│Medicamenteăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────┼─────────┼──────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăxăăă│ăăăăxăăăă│ăăxăăă│ăăăxăăă│ăăăăăăăăxăăăăăăă│ăăăăxăăăă│Materialeăsanitareăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────┼─────────┼──────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăxăăă│ăăăăxăăăă│ăăxăăă│ăăăxăăă│ăăăăăăăăxăăăăăăă│ăăăăxăăăă│Reactiviăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
└─────────────────┴───────┴─────────┴──────┴───────┴────────────────┴─────────┴──────────────────────┴──────────┘
*ST*

──────────
*)ă Seă vaă men ionaă numeleă documentuluiă înă conformitateă cuă legisla iaă privindă documenteleă
financiar-contabile,ă precumă şiă înă conformitateă cuă prevederileă Ordinuluiă ministruluiă
finan eloră publiceă nr.ă 1792/2002ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă privindă angajarea,

lichidarea,ă ordonan areaă şiă plataă cheltuieliloră institu iiloră publice,ă precumă şiă
organizarea,ă eviden aă şiă raportareaă angajamenteloră bugetareă şiă legale,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioareă(ex.ăFacturaăfiscala,ăstatulădeăplata,ăangajamente legale etc.)
**)ă Seă voră men ionaă numaiă bunurile/serviciile/lucr rileă careă auă fostă achizi ionateă înă
vedereaă realiz riiă activit iloră dină cadrulă programului/subprogramuluiă na ională deă s n tateă
public ă pentruă careă seă întocmeşteă borderoulă centralizator,ă aşaă cumă suntă eleă prev zuteă înă
Ordinulă ministruluiă s n t iiă nră ..../...../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră tehniceă deă
realizareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ăînăaniiă2015ăşiă2016.
──────────
Subsemnatul
.......................,
în
calitate
deă persoan ă împuternicit ă deă
ordonatorulă deă credite,ă confirmă peă propriaă r spundereă c ă amă realizată verificareaă
documentelorăjustificativeămen ionateăînăprezentulăborderouăcentralizatorăşi,ăurmareăacesteiă
verific ri,ă confirmă c ă suntă îndepliniteă toateă condi iile de legalitate necesare în vederea
viz riiăacestoraăpentruă"BUNăDEăPLAT ".
*T*
*Font 9*
Semn turaăpersoaneiăăăăăăăăăăORDONATORULăDEăCREDITE,ăăăăăăăCOORDONATORULăPROGRAMULUI,
împuternicite,
(numeleăînăclarăşiăsemn tura)ă(numeleăînăclarăşiăsemn tura)ă(numeleăînăclarăşiăsemn tura)
*ST*
Cerereaă justificativ ă întocmit ă deă unitateaă sanitar ă pentruă lunaă curent ă şiă borderoulă
centralizatorăvorăfiăînso iteăde:ăcopiiăaleăfacturilorăemiseădeăfurnizorăpentruăbunurileăşiă
serviciileă achizi ionateă înă cadrulă programului/subprogramuluiă înă lunaă precedent ,ă copiiă aleă
stateloră deă plat ă aferenteă personaluluiă careă desf şoar ă activit iă înă cadrulă programeloră
na ionaleă deă s n tateă public ,ă copiiă aleă ordineloră deă deplasare,ă borderoulă centralizatoră peă
CNP pentru situa iaăînăcareămodalitateaădeăplat ăesteăexprimat ăînătarif/serviciuămedicalăşiă
situa iaă stocuriloră deă medicamente,ă materialeă sanitare,ă dispozitiveă medicaleă şiă alteleă
asemenea,ăprecumăşiădeădecontulădeăcheltuieli.
*T*
*Font 7*
PROGRAMUL/SUBPROGRAMUL NA IONALăDEăS N TATEăPUBLIC
...................................................
DECONT
NR ......./DATA .................
PRIVIND UTILIZAREA SUMELOR ALOCATE ÎN LUNA ...../ANUL
sursa ..................... titlul ....................
lei
┌────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ăăăăăăăă│Totalăsumaădeăutilizatăîn│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăPl iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăRestăăăăă│
│ăăăăăăăă│ăăăăăălunaăanterioar ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│neutilizat│
│ăăăăăăăă├──────────┬──────────────┼────────┬─────────────┬──────────────┬────────┬───────────┬────────┬────────┼──────────┤
│Unitatea│Disponibil│Sum ăfinan at │Denumire│ăăăNum rulăăă│ăăăăNum rulăăă│ăăDataăă│ăDenumireaă│ăăSumaăă│ăTOTALăă│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăă│ădinăcontă│ăăăînălunaăăăă│furnizor│documentuluiă│ădocumentuluiă│emiterii│bunurilor/ă│achitat │ăăsumeăă│ă
│
│ăăăăăăăă│ăă(lei)ăăă│ăanterioar ăăă│ăăăăăăăă│ăpentruăcareă│prinăcareăs-aă│ăăăăăăăă│serviciilor│ăăăăăăăă│achitate│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăă(lei)ăăăăă│ăăăăăăăă│seăfaceăplata│efectuatăplata│ăăăăăăăă│ăachitateăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăă
│
├────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ăăă0ăăăă│ăăăă1ăăăăă│ăăăăăă2ăăăăăăă│ăăăă3ăăă│ăăăăăă4ăăăăăă│ăăăăăăă5ăăăăăă│ăăăă6ăăă│ăăăăă7ăăăăă│ăăăă8ăăă│ăăăă9ăăă│ă10ţ1+2-9ă│
├────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă├────────┼─────────────┼──────────────┼────────┼───────────┼────────┤ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăă │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă├────────┼─────────────┼──────────────┼────────┼───────────┼────────┤ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă├────────┼─────────────┼──────────────┼────────┼───────────┼────────┤ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
└────────┴──────────┴──────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┴────────┴───────────┴────────┴────────┴──────────┘
Directorulăexecutivăalădirec ieiădeăs n tateăpublic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDirectorăexecutivăadjunctăeconomic
NumeăşiăprenumeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNumeăşiăprenume
Semnatura
Semnatura
*ST*

Înăsitua iaăînăcareăcerereaăseăîntocmeşteădeăc tre alteăunit iăsanitare/institu iiăcareă
implementeaz ă programeă na ionaleă deă s n tateă public ,ă aceastaă seă semneaz ă deă c treă
conducereaăinstitu ieiărespective,ăprecumăşiădeăc treăpersoanaăresponsabil ăcuăimplementareaă
programelorăna ionaleădeăs n tateăpublic înăunitateaărespectiv
1.ăUnitateaăeste,ădup ăcaz:
a)ăunit iăsanitare/institu iiădinăsubordineaăMinisteruluiăs n t ii;
b)ăunitateaăsanitar ădinăsubordineaăautorit ilorăadministra ieiăpubliceălocale;
c)ăalteăunit iăsanitareădinăsubordineaăministerelorăşiăinstitu iilorăcuăre eleăsanitareă
proprii;

d)ăunit iăsanitareăprivate.
2.ă Decontulă seă întocmeşteă lunar,ă distinctă pentruă fiecareă program/subprogramă na ională deă
s n tateăpublic ăprev zutăînăcontract.
3.ă Decontulă vaă fiă înso ită deă copiaă ordineloră deă plat ă înso iteă deă extrasulă deă contă cuă
vizaătrezorerieiă precumă şiăaă urm toarelorădocumente:ăcopiiăaleă facturilorăemiseădeăfurnizoră
pentruă bunurileă şiă serviciileă achizi ionateă deă spital,ă careă auă f cută obiectulă pl ilor,ă
copiiă aleă stateloră deă plat ă aferenteă personaluluiă careă desf şoar ă activit iă înă cadrulă
programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă copiiă aleă ordineloră deă deplasareă şiă borderoulă
centralizatoră peă CNPă pentruă situa iaă înă careă modalitatea deă plat ă esteă exprimat ă înă
tarif/serviciu medical;
4.ă Decontulă lunară seă întocmeşteă înă dou ă exemplare,ă dină careă ună exemplară seă depuneă laă
Direc iaă deă s n tateă public ă aă jude uluiă ............./Municipiuluiă Bucureşti/UATM,ă dup ă
caz, în primele 5 zile ale luniiăcurenteăpentruălunaăprecedent .
ANEXA 10
la normele tehnice
CONTRACT
pentruădesf şurareaăactivit ilorăprev zute
înăprogrameleăna ionaleădeăs n tateăpublic ăfinan ateădinăbugetul
MinisteruluiăS n t ii,ădinăfonduriădeălaăbugetulădeăstatăşiădin
venituriăproprii,ăderulateădeăc treăunit i
sanitareăpubliceădinăsubordineaăministerelorăşiăinstitu iilorăcuăre ea
sanitar ăproprie*)ăsauăunit iăsanitareăprivate nr. ....... din .........
──────────
Not :ă *)ă Înă sensulă prevederiloră art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
înă domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă prină ministereă şiă
institu iiă cuă re eleă sanitareă propriiă seă în elegeă autorit ileă şiă institu iileă careă auă înă
subordineăunit iăsanitare,ăalteleădecâtăMinisterulăS n t ii,ărespectivăMinisterulăAp r riiă
Na ionale,ă Ministerulă Afaceriloră Interne,ă Ministerulă Justi iei,ă Ministerulă Transporturilor,
ServiciulăRomânădeăInforma ii,ăServiciulădeăInforma iiăExterne,ăServiciulădeăTelecomunica iiă
Speciale,ăAcademiaăRomân ,ăautorit ileăadministra ieiăpubliceălocale.
──────────
I.ăP r ileăcontractante
1.ă Direc iaă deă S n tateă Public ă aă Jude uluiă ............/Municipiuluiă Bucureşti,ă cuă
sediulă înă municipiul/oraşulă .............,ă str.ă ..........ă nr.ă ......,ă jude ul/sectorulă
...........,ă
telefon/faxă
............,ă
reprezentat ă
prină
directoră
executivă
..................,ăşi
2. Unitatea sanitar ă ...............,ă cuă sediulă înă .............,ă str.ă ...............ă
nr.ă .......,ă telefonă .............,ă faxă .............,ă reprezentat ă prină ..............,ă
avândă Actulă deă înfiin are/organizareă nr.ă .............,ă Autoriza iaă sanitar ă deă func ionareă
nr. .............,ă Dovadaă deă evaluareă nr.ă .............,ă codulă fiscală ..............ă şiă
contul nr. ................... deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. ..............
deschisă laă Bancaă .................,ă Dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniul
medical,ă atâtă pentruă furnizor,ă câtă şiă pentruă personalulă medico-sanitară angajat,ă valabil ă peă
toat ă durataă contractuluiă deă furnizareă serviciiă medicaleă spitaliceştiă încheiată cuă Casaă deă
Asigur riă deă S n tateă aă Jude uluiă ................/Municipiuluiă Bucureştiă nr.ă
..................
II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectulă prezentuluiă contractă îlă constituieă desf şurareaă activit iloră prev zuteă înă
programeleă na ionaleă deă s n tateă public ,ă finan ateă dină bugetulă Ministeruluiă S n t ii,ă dină
fonduriădeălaăbugetulădeăstatăşiădinăvenituriăproprii,ădup ăcumăurmeaz :
............................................................................................
,
(Seăspecific ăfiecareăprogram/subprogramăpentruăcareăseăîncheieăcontractul)
în conformitate cu prevederile Hot râriiă Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea
programelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ăpentruăaniiă2015ăşiă2016ăşiăaăNormelorătehniceădeă
realizareăaăacestora,ăaprobateăprinăOrdinulăministruluiăs n t iiănr.ă............./2015.

III. Durata contractului
ART. 2
Prezentulă contractă esteă valabilă deă laă dataă încheieriiă luiă pân ă laă dataă deă 31ă decembrieă
2016.
ART. 3
Durataă prezentuluiă contractă seă poateă prelungi,ă cuă acordulă p r ilor,ă înă situa iaă
prelungirii duratei de aplicabilitate a Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 206/2015 privind aprobarea
programelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ăpentruăaniiă2015ăşiă2016.
IV.ăObliga iileăp r ilor
ART. 4
(1)ă Direc iaă deă s n tateă public ă jude ean /aă municipiuluiă Bucureştiă areă urm toarele
obliga ii:
a)ă s ă asigureă analizaă şiă monitorizareaă moduluiă deă derulareă aă programelor/subprogrameloră
na ionaleă deă s n tateă public ă laă nivelulă unit iiă sanitareă prină indicatoriiă fiziciă şiă deă
eficien ărealiza iăşiătransmişiădeăaceasta;
b)ăs ămonitorizezeărealizareaăactivit ilorăcuprinseăînăprogrameleăna ionaleădeăs n tateă
public ,ă urm rindă celă pu ină urm toarele:ă identificareaă unoră posibileă disfunc ionalit iă înă
derulareaă programelor/subprogrameloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă respectareaă
destina iiloră stabiliteă pentruă fondurileă alocateă unit iloră sanitare/institu iiloră careă
deruleaz ă programeă na ionaleă deă s n tateă public ,ă modulă deă realizareă şiă deă raportareă aă
indicatoriloră prev zu iă înă prezentulă contract,ă încadrareaă înă bugetulă aprobat,urm rirea
consumuriloră cantitativeă şiă valoriceă aleă bunuriloră înregistrateă pentruă derulareaă
activit ilorăcuprinseăînăprogrameleăna ionaleădeăs n tateăpublic ,ăurm rireaărespect riiădeă
c treă persoaneleă implicateă aă responsabilit iloră stabiliteă prină prezentulă contract
referitoareălaăderulareaăprogramelor/subprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
c)ă s ă asigureă fondurileă necesareă pentruă derulareaă programelor/subprogrameloră na ionaleă
deă s n tateă public ă înă cadrulă bugetuluiă aprobată cuă aceast ă destina ie,ă decontând lunar, în
limitaă prezentuluiă contract,ă contravaloareaă bunuriloră şiă serviciiloră acordateă înă cadrulă
programului/subprogramului,ă peă bazaă facturiloră transmiseă deă unitateaă sanitar ă şiă aă
documentelor justificative, conform prevederilor legale în vigoare;
d) s ă urm reasc ă şiă s ă controlezeă modulă deă utilizareă aă fonduriloră alocateă pentruă
derulareaăprogramelor/subprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
e)ăs ădecontezeălunar,ăpeăbazaăcereriiăjustificativeăaăunit iiăsanitare,ăalăc reiămodelă
esteă prev zută în anexaă nr.ă 9ă laă Normeleă tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă
s n tateă public ă pentruă aniiă 2015ă şiă 2016,ă aprobateă prină Ordinulă ministruluiă s n t iiă nr.ă
........../2015,ăînso it ădeădocumenteleăprev zuteălaăart.ă7ăalin.ă(2),ăînătermenădeămaximumă
60ă deă zileă lucr toareă deă laă dataă depuneriiă documenteloră justificative,ă înă limitaă sumeiă
prev zuteă înă prezentulă contract,ă contravaloareaă facturilor,ă prezentateă înă copie,ă pentruă
bunurileă şiă serviciileă acordateă înă cadrulă programelor/subprogrameloră na ionaleă de s n tateă
public ,ă inândă seamaă şiă deă urm toareleă criterii:ă gradulă deă utilizareă aă fonduriloră puseă laă
dispozi ieă anterior,ă disponibilulă dină contă r masă neutilizat,ă bugetulă aprobată cuă aceast ă
destina ie;
f)ăs ăgestionezeăeficientămijloaceleămaterialeăşiămijloaceleăb neşti;
g)ă s ă verificeă organizareaă deă c treă unitateaă sanitar ă cuă careă aă încheiată contractulă aă
eviden eiă contabileă aă cheltuieliloră peă fiecareă program/subprogram,ă peă surseă deă finan areă şiă
peăsubdiviziunileăclasifica ieiă bugetare,ă atâtăînăprevederi,ăcâtă şiăînăexecu ieăprecumăşiăaă
eviden eloră contabile,ă eviden eloră tehnico-operativeă aleă unit iiă sanitare,ă înă conformitateă
cu prevederile legale în vigoare;
h)ă s ă asigureă monitorizareaă stocuriloră dină punctă deă vedereă cantitativă şiă valorică
raportateă
înă
condi iileă
prev zuteă
deă
Normeleă
tehniceă
deă
realizareă
aă
programelor/subprogrameloră na ionaleă deă s n tateă public ă pentruă aniiă 2015ă şiă 2016,ă aprobateă
prinăOrdinulăministruluiăs n t iiănr.ă......./2015;
i)ă
s ă
verificeă
organizareaă
eviden eiă
nominaleă
a
beneficiarilor
programului/subprogramului,ă peă bazaă coduluiă numerică personală deă c treă unitateaă sanitar ă cuă
care a încheiat contractul;
j)ă s ă evaluezeă trimestrială indicatoriiă specificiă şi,ă înă func ieă deă realizareaă
obiectiveloră şiă activit iloră propuseă înă cadrulă programelor/subprogrameloră na ionaleă deă
s n tateăpublic ,ăs ăstabileasc ămodulădeăalocareăaăresurselorăr maseăneutilizate;
k)ăs ăverificeărespectareaădeăc treăunit ileăsanitareăaăprevederilorălegaleăreferitoareă
laă protec iaă persoaneloră cuă privireă laă prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală şiă liberaă
circula ieăaăacestorădate;
l)ă s ă verificeă publicareaă peă siteă aă bugetului deă venituriă şiă cheltuieli,ă precumă şiă aă
execu ieiă bugetareă înregistrat ă peă parcursulă implement riiă acestora,ă detaliată peă fiecareă

dintreă programele/subprogrameleă na ionaleă deă s n tateă public ă laă termeneleă şiă înă condi iileă
prev zuteă prină Normeleă tehniceă deă aprobareă aă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă
pentruăaniiă2015ăşiă2016ăaprobateăprinăOrdinulăministruluiăs n t iiănr.ă......../2015.
(2)ă Obliga iileă direc iiloră deă s n tateă public ă jude ene/aă municipiuluiă Bucureştiă
prev zuteălaăalin.ă(1)ăseărealizeaz ăprinăstructurileăorganizatoriceăaleăacestora,ăstabiliteă
potrivit legii.
ART. 5
(1)ă Pentruă desf şurareaă activit iloră prev zuteă înă programeleă na ionaleă deă s n tateă
public ă finan ateă dină bugetulă Ministeruluiă S n t ii,ă dină fonduriă deă laă bugetulă deă stată şiă
dinăvenituriăproprii,ăunit ileăsanitareăauăurm toareleăobliga ii:
a)ă s ă dispun ă m surileă necesareă înă vedereaă asigur riiă realiz riiă obiectiveloră
programului;
b)ă s ă înregistreze,ă s ă stocheze,ă s ă prelucrezeă şiă s ă transmit ă informa iileă legate de
programele/subprogrameleă na ionaleă deă s n tateă peă careă leă deruleaz ,ă conformă prevederiloră
legale în vigoare;
c)ă
s ă
asigureă
bunaă
desf şurareă
aă
activit iloră
prev zuteă
înă
cadrulă
programelor/subprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ,ăînăconcordan ăcuăacteleănormativeă
în vigoare;
d)ăs ăutilizezeăfondurileăprimiteăpentruăfiecareăprogram/subprogramădeăs n tateăpublic ,ă
potrivită destina ieiă acestoraă cuă respectareaă naturiiă cheltuieliloră eligibileă pentruă fiecareă
program/subprogramăna ionalădeăs n tateăpublic ;
e)ă s ă cuprind ă sumeleă contractateă pentruă programeleă na ionaleă deă s n tateă public ă înă
bugetulădeăvenituriăşiăcheltuieliăşiăs ăleăaprobeăodat ăcuăacesta,ăînăcondi iileălegii;
f)ă s ă controlezeă modulă deă utilizareă aă fonduriloră alocateă şi s ă analizezeă indicatoriiă
prezenta i;
g)ă s ă seă asigureă c ă serviciileă medicaleă furnizateă înă bazaă prezentuluiă contractă seă
încadreaz ă dină punctulă deă vedereă ală calit iiă înă normeleă privindă calitateaă asisten eiă
medicale,ăelaborateăînăcondi iileălegii;
h)ă s ă asigureă tratamentulă adecvată şiă prescriereaă medicamenteloră conformă reglement riloră
în vigoare;
i)ă s ă dispun ă m suriă pentruă gestionareaă eficient ă aă mijloaceloră materialeă (medicamente,ă
materialeăsanitare,ădispozitiveămedicaleăşiăalteleăasemenea)ăşiăa mijloacelorăb neşti;
j)ă s ă r spund ă deă asigurareaă unoră stocuriă cantitativ-valoriceă adecvateă şiă continueă deă
medicamente,ă materialeă sanitare,ă dispozitiveă medicaleă şiă alteleă asemeneaă necesareă derul riiă
programelor/subprogrameloră na ionaleă deă s n tateă public ă laă nivelulă consumuluiă mediuă lunară
înregistrată înă anulă precedentă corespunz toareă uneiă perioadeă deă 2ă luni,ă cuă excep iaă
Programeloră na ionaleă deă prevenire,ă supraveghereă şiă controlă aă infec ieiă HIV,ă respectivă
tuberculozei,ăpentruăcareăstocurileăseăasigur ăla nivelul consumului mediu lunar înregistrat
înăanulăprecedentăcorespunz toareăuneiăperioadeădeă3ăluni;
k)ă s ă organizezeă şiă s ă conduc ,ă prină directorulă financiară contabil,ă eviden eleă tehnicooperative,ă precumă şiă eviden eleă contabileă aleă cheltuieliloră pentru
fiecare
program/subprogramă şiă peă paragrafeleă şiă subdiviziunileă clasifica ieiă bugetare,ă atâtă pentruă
bugetulăaprobat,ăcâtăşiăînăexecu ie;
l)ăs ăefectueze,ăînăcondi iileălegii,ăachizi iaăbunurilorăşiăserviciilorănecesareăpentruă
realizarea obiectiveloră şiă activit iloră cuprinseă înă programeleă na ionaleă deă s n tateă
public ,ă alteleă decâtă celeă careă facă obiectulă achizi iiloră centralizateă organizateă deă
Ministerulă S n t ii,ă înă conformitateă cuă prevederileă Normeloră tehniceă deă realizareă aă
programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă pentruă aniiă 2015ă şiă 2016,ă aprobateă prină Ordinulă
ministruluiăs n t iiănr.ă......./2015;
m)ă s ă organizezeă eviden aă beneficiariloră programelor/subprogrameloră na ionaleă deă
s n tateă public ă prină înregistrareaă laă nivelă deă pacientă aă urm toruluiă setă minimă deă date:ă
codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod
paraf ),ă bunurileă şiă serviciileă acordate,ă cantitateaă şiă valoareaă deă decontat,ă conformă
schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
n)ă s ă asigureă publicareaă peă site-ulă propriuă aă bugetuluiă deă venituriă şiă cheltuieli,ă
precumăşiăaăexecu ieiăbugetareăînregistrat ăpeăparcursulăimplement riiăacestora,ădetaliatăpeă
fiecareă dintreă programele/subprogrameleă na ionaleă deă s n tateă public ă implementateă conformă
prevederiloră Normeloră tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă
pentruăaniiă2015ăşiă2016,ăaprobateăprinăOrdinulăministruluiăs n t iiănr.ă......./2015;
o)ă s ă transmit ă direc ieiă deă s n tateă public ,ă atâtă înă formată electronic,ă câtă şiă peă
suportă hârtie,ă raport rileă lunare,ă trimestrialeă (cumulată deă laă începutulă anului)ă şiă anualeă
privindă sumeleă utilizateă peă fiecareă program,ă precumă şiă indicatoriiă realiza i,ă r spunzândă deă
exactitateaă şiă realitateaă atâtă aă dateloră raportateă pentruă justificareaă pl iiă contravaloriiă
facturiiă pentruă bunurileă şiă serviciileă acordateă înă cadrulă programului/subprogramuluiă
na ionalădeăs n tateăpublic ăînălunaăprecedent ,ăcâtăşiăaăindicatorilorăraporta i;

p)ă s ă dispun ă m suriă pentruă respectareaă prevederiloră legaleă referitoareă laă protec iaă
persoaneloră cuă privireă laă prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală şiă liberaă circula ieă aă
acestor date;
q)ă s ă de in ă autoriza iaă pentruă prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală privindă stareaă
deă s n tate,ă emis ,ă înă condi iileă legii,ă deă Autoritateaă Na ional ă deă Supraveghereă aă
Prelucr riiăDatelorăcuăCaracterăPersonal;
r)ă s ă transmit ă direc ieiă deă s n tateă public ă jude ene/aă municipiuluiă Bucureştiă oriceă
alte date referitoare la programele/subprogrameleă na ionaleă deă s n tateă public ă peă careă leă
deruleaz ăşiăs ăr spund ădeăexactitateaăşiărealitateaădatelorăraportate;
s)ă s ă transmit ă trimestrial,ă pân ă laă dataă deă 10ă aă luniiă urm toareă încheieriiă
trimestrului,ă direc ieiă deă s n tateă public ă jude ene/aă municipiuluiă Bucureşti,ă raportulă deă
activitateă întocmită deă coordonatorulă programului/subprogramuluiă na ională deă s n tateă publică
dinăcadrulăunit iiăsanitare,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare;
t)ăs ăraportezeăcorectăşiălaătimpădateleă c treă direc iaădeăs n tateăpublic ăjude ean /aă
municipiuluiăBucureşti;
u)ă s ă transmit ă direc ieiă deă s n tateă public ă jude ene/aă municipiuluiă Bucureştiă
raport riă lunare,ă trimestrialeă (cumulată deă laă începutulă anului)ă şiă anuale,ă înă primeleă 10ă
zileă lucr toareă aleă luniiă urm toareă încheieriiă perioadeiă pentruă careă seă faceă raportarea,
cuprinzândă indicatoriiă fiziciă şiă deă eficien ,ă precumă şiă valoareaă bunuriloră şiă serviciiloră
acordateă înă cadrulă programelor/subprogrameloră na ionaleă deă s n tateă înă perioadaă pentruă careă
se face raportarea.
(2)ă Obliga iileă unit iloră sanitareă prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă realizeaz ă prină
structurileă organizatoriceă aleă acestora,ă precumă şiă prină personalulă implicată înă realizareaă
activit iiă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă înă limiteleă competen elor,ă potrivită
legii.
V. Valoarea contractului
ART. 6
Valoareaă contractuluiă înă anulă ...........ă (seă detaliaz ă fiecareă program/subprogram)ă
este:
1. .............. lei;
2. .............. lei;
VI.ă Decontareaă contravaloriiă bunuriloră şiă serviciiloră acordateă pentruă desf şurareaă
activit ilorăprev zuteăînăprogrameleăna ionaleădeăs n tateăpublic .
ART. 7
(1)ă Decontareaă contravaloriiă bunuriloră şiă serviciiloră acordateă pentruă desf şurareaă
activit iloră prev zuteă înă programeleă na ionaleă deă s n tateă public ă seă realizeaz ă înă limitaă
sumelorădisponibileăcuăaceast ădestina ie,ăînăordineăcronologic ,ădup ăcumăurmeaz :
a) în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor
justificativeăpentruăbunurileăşiăserviciileărealizateăconformăcontractelorăîncheiate;
b) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor
justificativeă pentruă sumeleă necesareă efectu riiă pl iloră pentruă drepturileă salarialeă
aferenteă personaluluiă careă desf şoar ă activit iă înă cadrulă programeloră na ionaleă deă
s n tate.
(2)ă înă vedereaă decont riiă contravaloriiă bunuriloră şiă serviciilor acordate pentru
desf şurareaă activit iloră prev zuteă înă programeleă na ionaleă deă s n tate,ă unitateaă sanitar ă
prezint ăînăprimeleă5ăzileăaleăluniiăcurenteăurm toareleădocumente:
a)ăcerereaăjustificativ ,ăîntocmit ăconformămodeluluiăprev zutăînăanexa nr. 9 la Normele
tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă pentruă aniiă 2015ă şiă 2016,ă
aprobateăprinăOrdinulăministruluiăs n t iiănr.ă............./2015;
b) borderoul centralizator cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului
ter iară deă crediteă careă înso escă cererileă deă finan areă fundamentate,ă întocmită conformă
modeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă9ălaăNormeleătehniceădeărealizareăaăprogramelorăna ionaleădeă
s n tateă public ă pentruă aniiă 2015ă şiă 2016,ă aprobateă prină Ordinulă ministruluiă s n t iiă nr.ă
..../2015;
b)ă decontulă pentruă lunaă precedent ,ă întocmită conformă modeluluiă prev zută înă prev zută înă
anexaă nr.ă 9ă laă Normeleă tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ă
pentruăaniiă2015ăşiă2016,ăaprobateăprinăOrdinulăministruluiăs n t iiănr.ă........./2015;
c)ă copiileă facturiloră reprezentândă contravaloareaă bunuriloră şiă serviciiloră acordateă înă
perioadaă pentruă careă seă faceă raportarea,ă copiiă aleă stateloră deă plat ă aferenteă personaluluiă
careă desf şoar ă activit iă în cadrulă programeloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă copiiă aleă
ordineloră deă deplasare,ă borderoulă centralizatoră peă CNPă pentruă situa iaă înă careă modalitateaă
deă plat ă esteă exprimat ă înă tarif/serviciuă medicală şiă situa iaă stocuriloră deă medicamente,ă
materiale sanitare,ădispozitiveămedicaleăşiăalteleăasemenea;

d)ă copiiă aleă ordineloră deă plat ,ă prină careă s-a efectuat plata contravalorii facturilor
pentruă bunurileă şiă serviciileă decontateă înă lunaă precedent ă celeiă pentruă careă seă solicit ă
decontarea,ăînso iteădeăextrasul de cont cu viza trezoreriei;
e)ă situa iaă cantitativă - valoric ă aă stocuriloră deă medicamente,ă materialeă sanitare,ă
dispozitiveămedicaleăşiăalteleăasemeneaăspecifice.
(3) Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedentă şiă
r maseă nepl titeă pân ă laă dataă încheieriiă prezentuluiă contractă voră fiă pl titeă înă condi iileă
prev zuteălaăalin.ă(1).
ART. 8
Direc iaă deă s n tateă jude ean /aă municipiuluiă Bucureştiă analizeaz ă indicatoriiă
prezenta iă dină decont,ă precumă şiă gradulă şi modul de utilizare a fondurilor puse la
dispozi ieă anterioră şiă deconteaz ,ă înă limitaă sumeiă prev zuteă înă prezentulă contract,ă înă
termenulăşiăcondi iileăprev zuteălaăart.ă7ăalin.ă(1),ăsumeleăfacturateădeăunitateaăsanitar ,ă
pentruăbunurileăşi/sauăserviciileăacordate,ăpentruălunaăprecedent .
VII.ăR spundereaăcontractual
ART. 9
(1)ă Managerul,ă inclusivă managerulă interimar,ă r spundeă deă îndeplinireaă obliga iiloră
contractualeăaleăunit iiăsanitare,ăaşaăcumăsuntăprev zuteălaăart.ă5.
(2)ăPersonalulăimplicatăînărealizareaăactivit ilorăprev zuteăînăprogrameleăna ionaleădeă
s n tateăpublic ăareăurm toareleăobliga ii:
a)ăcoordonatorulăfiec ruiăprogram/subprogram:
1.ăr spundeădeăutilizareaăfondurilorăprimiteăpentruăderulareaăprogramelor/subprogramelor
na ionaleădeăs n tate,ăpotrivitădestina ieiăstabiliteăpentruăacestea;
2.ăr spundeădeăorganizareaăeviden eiăbeneficiarilorăprogramelor/subprogramelorăna ionaleă
deă s n tate,ă peă bazaă setuluiă minimă deă date:ă codulă numerică personal,ă diagnosticul specific
concordantă cuă programul,ă mediculă curantă (codă paraf ),ă bunurileă şiă serviciileă acordate,ă
cantitateaă şiă valoareaă deă decontat,ă conformă schemeiă terapeuticeă prescrise,ă cuă respectareaă
protocoalelor;
3.ă dispuneă m surileă necesareă aplic riiă metodologiei de program/subprogram, în vederea
asigur riiăîndepliniriiăobiectivelorăprev zuteăînăacesta;
4.ăr spundeădeădesf şurareaăactivit ilorăprev zuteăînăcadrulăprogramelor/subprogrameloră
na ionaleădeăs n tateăpublic ,ăînăconformitateăcuăprevederile în vigoare;
5.ă r spundeă deă analiza,ă centralizareaă şiă raportareaă laă timpă aă dateloră cuă caracteră
medicală c treă direc iaă deă s n tateă public ă jude ean /aă municipiuluiă Bucureşti,ă precumă şiă deă
realitateaăşiăexactitateaăacestora;
6.ă seă asigur ă c ă serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se
încadreaz ă dină punctă deă vedereă ală calit iiă înă normeleă privindă calitateaă serviciiloră
medicale,ăelaborateăînăcondi iileălegii;
7.ăr spundeădeărespectareaăprevederilorălegaleăreferitoareălaăprescrierea medicamentelor
şiă laă modulă deă acordareă aă tratamentului,ă înă cadrulă programeloră na ionaleă deă s n tateă
public ;
8.ăoriceăalteăobliga iiăprev zuteădeăacteleănormativeăînăvigoare.
b)ădirectorulăfinanciarăcontabilăalăunit iiăsanitare:
1. organizeaz ,ă conduceă şiă r spundeă deă modulă deă organizareă aă eviden eiă contabileă aă
cheltuieliloră pentruă fiecareă program/subprogramă peă paragrafeleă şiă subdiviziunileă
clasifica ieiăbugetare,ăatâtăînăcadrulăbugetuluiăaprobat,ăcâtăşiăînăexecu iaăacestuiaăprecumă
şiăaăeviden eiătehnico-operative;
2.ă r spundeă deă utilizareaă sumeloră alocateă potrivită destina iiloră aprobate,ă cuă
respectarea normelor legale în vigoare;
3.ăr spundeădeăexactitateaăşiărealitateaădatelorăraportate,ălaătermeneleăstabilite;
4.ă asigur ă efectuareaă pl iloră c treă furnizoriiă deă bunuriă şiă serviciiă contractateă deă
unitateaă sanitar ă pentruă realizareaă activit iloră prev zuteă înă programeleă na ionaleă deă
s n tateăpublic ăfinan ateădinăbugetulă MinisteruluiăS n t ii,ădinăfonduriădeă laăbugetulădeă
statăşiădin venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite;
5.ă verific ă documenteleă justificativeă prev zuteă laă art.ă 7ă alin.ă (2)ă prezentateă deă
unitateaă sanitar ă înă vedereaă decont riiă pentruă activit ileă prev zuteă înă programeleă
na ionaleă de s n tateă public ă finan ateă dină bugetulă Ministeruluiă S n t ii,ă dină fonduriă deă
laăbugetulădeăstatăşiădinăvenituriăproprii;
6.ă r spundeă deă analiza,ă centralizareaă şiă raportareaă laă timpă aă dateloră cuă caracteră
financiară c treă direc iaă deă s n tateă public ă jude ean /aă municipiuluiă Bucureşti,ă înă
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
7.ă areă obliga iaă s ă cuprind ă sumeleă contractateă pentruă programeleă na ionaleă deă s n tateă
public ă înă bugetulă deă venituriă şiă cheltuieli,ă peă careă îlă supuneă aprob rii,ă înă condi iileă
legii;

8.ă organizeaz ,ă conduceă şiă r spundeă deă eviden aă analitic ă aă stocuriloră deă medicamente,ă
materialeă sanitare,ă dispozitiveă medicaleă şiă alteleă asemeneaă specificeă pentruă implementareaă
fiec ruiăprogram/subprogramăna ionalădeăs n tateăpublic ăşi în cadrul acestuia pe tipuri de
produse;
9.ăoriceăalteăobliga iiăprev zuteădeăacteleănormativeăînăvigoare.
ART. 10
Controlulă prev zută laă art.ă 5ă (f)ă efectuată deă direc iaă deă s n tateă public ă jude ean /aă
municipiuluiăBucureştiăvaăurm ri,ăf r ăaăseălimitaălaăacestea,ăurm toarele:
a)ărespectareaăreglement rilorălegaleăînăvigoare;
b)ă dac ă auă fostă realizateă obiectiveleă programului/subprogramuluiă respectiv;ă existen aă
unorădisfunc ionalit iăînăderulareaăprogramului/subprogramului;
c) încadrarea în sumele contractate pe programe/subprograme;
d)ă dac ă fondurileă alocateă auă fostă utilizateă potrivită destina iiloră stabiliteă cuă
încadrarea în natura cheltuielilor eligibile;
e)ărespectareaădeăc treăpersoaneleăimplicateăaăresponsabilit ilorăstabilite;
f)ărealitateaăşiăexactitateaădatelorăînregistrateăşiăraportate;
g)ă înregistrareaă înă gestiuneaă contabil ă şiă înă eviden aă sec iiloră dină cadrulă unit iiă
sanitare care a implementat programul a consumului, respectiv a stocurilor de medicamente,
materialeăsanitare,ădispozitiveămedicaleăşiăalteleăasemenea.
ART. 11
Neprezentarea,ă deă c treă unitateaă sanitar ,ă aă documenteloră prev zuteă înă anexaă nr.ă 2ă laă
prezentulă contract,ă atrageă amânareaă decont riiă pân ă laă urm toareaă perioad ă deă raportare, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 12
(1)ă Înă cazulă înă careă direc iaă deă s n tateă public ă constat ă nerespectareaă unei/unoră
obliga iiă asumateă deă c treă unitateaă sanitar ă deă natur ă aă prejudiciaă gravă derulareaă
contractului, poate solicita încetarea acestuia.
(2)ă Prevederileă alin.ă (1)ă nuă suntă deă natur ă aă înl turaă obliga iileă anterioareă dejaă
scadenteăşiăneonorateăaleăp r ilor.
VIII.ăSolu ionareaălitigiilor
ART. 13
Litigiileă ap ruteă peă perioadaă derul riiă contractuluiă seă solu ioneaz ă deă p r iă peă caleă
amiabil .ăÎnăsitua iaăînăcareăp r ileănuăajungălaăoăîn elegereăpeăcaleăamiabil ,ăacesteaăseă
potăadresaăinstan elorăjudec toreştiăcompetente.
IX. Clauze speciale
ART. 14
Seă potă încheiaă acteă adi ionaleă laă prezentulă contractă înă situa iaă înă care,ă prină acteleă
normativeă înă materieă careă intr ă înă vigoareă ulterioră dateiă laă careă s-a încheiat prezentul
contract,ă auă fostă aprobateă modific riă înă volumul,ă structuraă sauă bugetulă
programelor/subprogramelor,ăpeăparcursulăderul rii acestuia.
ART. 15
Dac ă oă clauz ă aă acestuiă contractă esteă declarat ă nul ,ă celelalteă prevederiă aleă
contractuluiă nuă voră fiă afectateă deă aceast ă nulitate.ă P r ileă convină caă oriceă clauz ă
declarat ă nul ă s ă fieă înlocuit ă printr-oă alt ă clauz ă careă s ă corespund ă câtă maiă bineă cuă
putin ă spirituluiă contractului,ă înă conformitateă cuă prevederileă legale.ă Dac ,ă peă durataă
derul riiă prezentuluiă contract,ă expir ă termenulă deă valabilitateă aă autoriza ieiă sanitare,ă
toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectateă deă nulitate,ă cuă condi iaă
reînnoiriiăautoriza ieiăsanitareăpentruătoat ădurataădeăvalabilitateăaăcontractului.
↓.ăFor aămajor
ART. 16
Oriceă împrejurareă deă faptă independent ă deă voin aă p r ilor,ă intervenit ă dup ă dataă
semn riiă prezentuluiă contractă şiă careă împiedic ă executareaă acestuia,ă esteă considerat ă for ă
major ă şiă exonereaz ă deă r spundereă parteaă careă oă invoc .ă Suntă considerateă for ă major ,ă înă
sensulă prezenteiă clauze,ă împrejur riă ca:ă r zboi,ă revolu ie,ă cutremur,ă mariă inunda ii,ă
embargo.
ART. 17
Parteaăcareăinvoc ăfor aămajor ătrebuieăs ăanun eăcealalt ăparteăînătermenădeă5ăzileădeă
laădataăapari ieiărespectivuluiăcazădeăfor ămajor ăşi,ădeăasemenea,ădeălaăîncetareaăacestuiă
caz.
ART. 18

Dac ă nuă seă procedeaz ă laă anun areaă înă termeneleă prev zuteă maiă susă aă începeriiă şiă
încet riiă cazuluiă deă for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă
celeilalteăp r iăprinăneanun areaălaătermen.
ART. 19
În cazul în care împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentuluiă
contractă seă prelungescă peă oă perioad ă maiă mareă deă 6ă luni,ă fiecareă parteă poateă cereă
rezolu iuneaăcontractului.
↓I.ăDispozi iiăfinale
ART. 20
Oriceă modificareă poateă fiă f cut ă numaiă cuă acordulă scrisă ală ambeloră p r i,ă prină actă
adi ional.
ART. 21
Înă condi iileă apari ieiă unoră noiă acteă normativeă înă materie,ă careă intr ă înă vigoareă peă
durataăderul riiă prezentuluiăcontract,ă clauzeleă contrareăseăvoră modificaăşiăseăvoră completaă
în mod corespunz tor,ăprinăactăadi ionalăsemnatădeăambeleăp r i.
ART. 22
Reziliereaă contractuluiă înainteă deă expirareaă valabilit iiă acestuiaă poateă fiă f cut ă
numaiăcuăacordulăp r ilor.
Prezentul contract s-aă încheiată ast zi,ă ...............,ă înă dou ă exemplare, câte unul
pentruăfiecareăparteăşiăseăcompleteaz ăconformănormelorălegaleăînăvigoare.
*T*

Direc iaădeăS n tateăPublic ăăăăăăăăăăăăăăăăUnitateaăsanitar
aăJude uluiă.................ăăăăăăăăăăă..........................
Municipiului Bucureşti
Director executiv,
..................
Director executiv adjunct
economic,
...........................
Avizat
Biroul/Compartiment juridic
.......................

Manager,
....................
Director financiar-contabil
..........................
Avizat
Biroul/Compartiment juridic
.......................

*ST*
ANEXA 11
la normele tehnice

unit

CONTRACT
pentruăfurnizareaăproduselorăachizi ionate
prinălicita iiăpublice organizateălaănivelăna ionalăc tre
iăsanitareăcareăderuleaz ăprogrameăna ionaleădeăs n tateăpublic
nr. .......... din ..................

I.ăP r ileăcontractante
1.ă Direc iaă deă s n tateă public ă aă jude uluiă ................../Municipiuluiă Bucureşti,ă
cuă sediulă înă municipiul/oraşulă ..................,ă str.ă ..................ă nr.ă ....,ă
jude ul/sectorulă ..................,ă telefon/faxă ..................,ă reprezentat ă prină
directorăexecutivă..................,ăşi
2. Unitateaăsanitar ăorganizat ăastfel:
- cabinetămedicalădeăasisten ămedical ăprimar ă..................,ăaflatăînăcontractăcuă
CasaădeăAsigur riădeăS n tateăaăJude uluiă................../MunicipiuluiăBucureştiănr.ă....ă
dină .........,ă valabilă pân ă laă data
de
..................,
reprezentat
prin
.................., în calitate de ..................,
- unitateă sanitar ă cuă paturiă ..................,ă cuă sediulă înă ..................,ă str.ă
..................
nr.
.....,
telefon
..................,
fax
..................,
reprezentat ă prină ..................,ă avândă Actulă deă înfiin are/organizareă nr.ă .......,ă

Autoriza iaă sanitar ă deă func ionareă nr.ă ..................,ă Dovadaă deă evaluareă nr.ă
..................,ăcodulăfiscală..................ăşiăcontulănr.ă.................. deschis
la
Trezoreria
Statului
sau
contul
nr.
..................
deschis
la
Banca
..................,ă dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medical,ă atâtă pentruă
furnizor,ă câtă şiă pentruă personalulă medico-sanitară angajat,ă valabil
peă toat ă durataă
contractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăîncheiatăcuăCasaădeăAsigur riădeă
S n tateă aă Jude uluiă ................../Municipiuluiă Bucureştiă nr.ă ..................ă dină
..................,ăvalabilăpân ălaădataădeă..................
II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectulă prezentuluiă contractă îlă constituieă furnizareaă produseloră achizi ionateă prină
licita iiă publiceă organizateă laă nivelă na ional,ă pentruă derulareaă programeloră na ionaleă deă
s n tateăpublic ,ădup ăcumăurmeaz :
..............................................................................
(Seăspecific ăfiecareăprogram/subprogram/interven ieăpentruăcareăseăîncheieăcontractul)
III. Durata contractului
ART. 2
Prezentulă contractă esteă valabilă deă laă dataă încheieriiă luiă pân ă laă dataă deă 31ă decembrie
2015.ăPrezentulăcontractăseăprelungeşteăprinăactăadi ionalăînăanulă2016.
ART. 3
Durataă prezentuluiă contractă seă poateă prelungi,ă cuă acordulă p r ilor,ă înă situa iaă
extinderii duratei de aplicabilitate a Hot rârii Guvernului nr. 206/2015, privind aprobarea
programelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ăpentruăaniiă2015ăşiă2016.
IV.ăObliga iileăp r ilor
ART. 4
(1)ă Direc iaă deă s n tateă public ă jude ean /aă municipiuluiă Bucureştiă areă urm toareleă
obliga ii:
a)ă s ă monitorizezeă şiă s ă controlezeă realizareaă activit iloră cuprinseă înă programeleă
na ionaleă deă s n tateă public ,ă urm rindă celă pu ină urm toarele:ă identificareaă unoră posibileă
disfunc ionalit iă înă derulareaă programelor/subprogrameloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă
modulă deă realizareă şiă deă raportareă aă indicatoriloră specificiă programului/subprogramului,ă s ă
organizezeă eviden aă nominal ă aă beneficiariloră programului/subprogramului,ă peă bazaă coduluiă
numerică personală şiă aă raport riiă deă c treă unitateaă sanitar ă aă num ruluiă deă beneficiariă cuă
codă numerică personală distinct;ă respectareaă protocoaleloră deă profilaxieă şi/sauă tratamentă
aprobateă pentruă afec iunileă c roraă liă seă adreseaz ă programul/subprogramul;ă utilizareaă
produselorăproveniteădinăachizi iiăpubliceăorganizateălaănivelăna ionalăpotrivitădestina ieiă
acestoraă înă cadrulă programelor/subprogrameloră na ionaleă deă s n tate;ă urm rireaă respect riiă
deă c treă persoaneleă implicateă aă responsabilit iloră stabiliteă prină prezentulă contractă
referitoareălaăderulareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;
b)ă s ă furnizezeă produseleă proveniteă dină achizi iiă publiceă organizateă laă nivelă na ional,ă
înăvedereaăderul riiăprogramelor/subprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ,ăcuăîncadrareaă
înă cantitateaă total ă repartizat ă direc ieiă deă s n tateă public ,ă peă bazaă formularuluiă
trimestrială deă comand ă prev zută înă anexaă nr.ă 1ă laă contract,ă primită dină parteaă unit iiă
sanitareăsau,ădup ăcaz,ădeăcâteăoriăesteănevoie,ălaăsolicitareaăunit iiădeăspecialitate;
c)ă s ă descarceă dină gestiuneaă direc ieiă deă s n tateă public ,ă înă primeleă 10ă zileă
lucr toareă aleă luniiă curenteă pentruă lunaă anterioar ,ă produseleă proveniteă dină achizi iiă
publiceăorganizateălaănivelăna ional,ălunar,ăpeăbazaădecontuluiădeăjustificareăaăconsumului,ă
prev zutăînăanexaănr.ă2ălaăcontract,ăprimitădinăparteaăunit iiăsanitare;
d)ă s ă depozitezeă înă condi iiă adecvateă produseleă proveniteă dină achizi iiă publiceă
organizateălaănivelăna ional;
e)ă s ă eliberezeă dină depozită produseleă proveniteă dină achizi iiă publiceă organizateă laă
nivelăna ionalăînăordineaăcronologic ăaăexpir riiătermenelorădeăvalabilitate;
f)ăs ăorganizezeătransportulăproduselor;
g)ă s ă redistribuieă produseleă cuă rulajă redus,ă proveniteă dină achizi iiă publiceă organizateă
laănivelăna ional,ăaflateăînădepozitulădirec ieiădeă s n tateăpublic ăsauăînăstocurileădeălaă
nivelulăunit ilorăsanitare;
h)ăs ăîntocmeasc ăeviden eleăcontabileăşiătehnico-operativeăşiăs ărealizezeăopera iunileă
financiar-contabile;
i)ă s ă întocmeasc ,ă înă dou ă exemplare,ă avizulă deă înso ireă aă m rfiiă şiă s ă eliberezeă ună
exemplarăunit iiăsanitare;
j)ăs ăcentralizezeăraport rileătrimestrialeăaleăunit ilorăsanitare,ăs ăleăanalizezeăşi,ă
înă cazulă sesiz riiă unoră discordan e,ă s ă soliciteă corectareaă acestora,ă înă func ieă deă

obiectivele,ă activit ileă şiă indicatoriiă propuşiă înă cadrulă programelor/subprogrameloră
na ionaleădeăs n tateăpublic .
(2)ă Obliga iileă direc iiloră deă s n tateă public ă jude ene/aă municipiuluiă Bucureştiă
prev zuteălaăalin.ă(1)ăseărealizeaz ăprinăstructurileăorganizatoriceăaleăacestora,ăstabilite
potrivit legii.
ART. 5
(1)ă Pentruă desf şurareaă activit iloră prev zuteă înă programeleă na ionaleă deă s n tateă
public ,ă pentruă careă seă organizeaz ă achizi iiă publiceă laă nivelă na ional,ă unit ileă sanitareă
auăurm toareleăobliga ii:
a)ă s ă transmit ă direc ieiă deă s n tateă public ă oriceă alteă dateă referitoareă laă
programele/subprogrameleă na ionaleă deă s n tateă public ă peă careă leă deruleaz ă şiă s ă r spund ă
deăexactitateaăşiărealitateaădatelorăraportate;
b)ă
s ă
asigureă
bunaă
desf şurareă
a
activit iloră
prev zuteă
înă
cadrulă
programelor/subprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ,ăînăconcordan ăcuăacteleănormativeă
în vigoare, inclusiv cu protocoalele profilactice/terapeutice aprobate;
c)ăs ăsoliciteăproduseleăproveniteădinăachizi iiăpubliceăorganizateălaănivelăna ionalăpeă
baz ă deă formulară trimestrială deă comand ă întocmită înă func ieă de:ă num rulă deă beneficiariă cuă
codănumericăpersonalădistinct,ăconsumulătrimestrialăestimat,ăcantitateaădeăproduseăr maseăînă
stocă laă nivelulă unit iiă sanitareă sanitareă sau,ă dup ă caz,ă deă câteă oriă esteă nevoie,ă peă baz ă
deăformularădeăcomand ;
d)ăs ătransmit ăformularulătrimestrialădeăcomand ăc treădirec iaădeăs n tateăpublic ,ăînă
primeleă5ăzileălucr toareăaleătrimestruluiăpentruăcareăseăsolicit ăprodusele;
e) s ă depozitezeă înă condi iiă adecvateă produseleă proveniteă dină achizi iiă publiceă
organizateălaănivelăna ional;
f)ă s ă asigureă utilizareaă produseloră proveniteă dină achizi iiă publiceă organizateă laă nivelă
na ională potrivită destina ieiă acestoraă înă cadrulă programelor/subprogrameloră na ionaleă deă
s n tateăpublic ,ăînăscopulăprofilaxieiăsauătratamentuluiăadecvat;
g)ă s ă asigureă distribuireaă produseloră proveniteă dină achizi iiă publiceă organizateă laă
nivelă na ională beneficiarilor,ă înă ordineaă cronologic ă aă expir riiă termenelor
de
valabilitate;
h)ă s ă instituieă m suriă astfelă încâtă beneficiariiă s ă utilizezeă produseleă proveniteă dină
achizi iiăpubliceăorganizateălaănivelăna ionalănumaiăînăperioadaădeăvalabilitate;
i)ă s ă sesizezeă înă scris,ă înă timpă util,ă direc iaă deă s n tateă public ă asupraă existen eiă
unorăproduseăcuărulajăredus,ăpropunândăm suriădeăredistribuire,ădup ăcaz;
j)ă s ă asigureă condi iiă pentruă organizareaă eviden eiă nominaleă aă beneficiariloră
programelor/subprogrameloră na ionaleă deă s n tateă public ,ă peă bazaă codului numeric personal
şiă raportareaă c treă direc iaă deă s n tateă public ă aă num ruluiă deă beneficiariă cuă codă numerică
personal distinct;
k)ă s ă asigureă condi iiă pentruă întocmireaă eviden eloră contabileă şiă tehnico-operativeă şiă
pentruărealizareaăopera iunilorăfinanciar-contabile;
l)ă s ă adopteă m suriă pentruă respectareaă prevederiloră legaleă referitoareă laă protec iaă
persoanelor,ă cuă privireă laă prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală şiă liberaă circula ieă aă
acestor date;
m)ă s ă transmit ă direc ieiă deă s n tateă public ,ă înă primeleă 10ă zileă lucr toareă aleă luniiă
urm toareă încheieriiă perioadeiă pentruă careă seă faceă raportarea,ă raport rileă trimestrialeă
(cumulatădeălaăînceputulăanului)ăconformămachetelorătransmiseădeăc treădirec iaădeăs n tateă
public ,ăînăconformitateăcu prevederile legale în vigoare;
n)ă s ă întocmeasc ă lunară decontulă deă justificareă aă consumuluiă deă produseă proveniteă dină
achizi iiă publiceă organizateă laă nivelă na ională şiă s ă îlă transmit ă direc ieiă deă s n tateă
public ,ăînăprimeleă5ăzileălucr toareăaleăluniiăcurenteăpentruălunaăanterioar .
(2)ă Obliga iileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă îndeplinescă prină intermediulă personaluluiă
implicată înă realizareaă activit iloră programelor/subprogrameloră na ionaleă deă s n tateă
public ăcareăfacăobiectulăcontractului,ăînălimiteleăcompeten elor,ăpotrivitălegii.
V.ăProduseleăaferenteăcontractuluiăşiăvaloareaăacestora
ART. 6
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│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│cantitateaăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│
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Valoareaătotal ăaăproduselorăaferente contractului ............... lei.
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VI.ăR spundereaăcontractual
ART. 7
Reprezentan iiă legaliă aiă p r iloră contractanteă r spundă deă îndeplinireaă obliga iiloră
contractuale,ăaşaăcumăsuntăprev zuteăînăprezentulăcontract.
ART. 8
(1) În cazulă înă careă direc iaă deă s n tateă public ă constat ă nerespectareaă unei/unoră
obliga iiă asumateă deă c treă cealalt ă parteă contractant ,ă deă natur ă aă prejudiciaă gravă
derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt deă natur ă aă înl turaă obliga iileă anterioareă dejaă
scadenteăşiăneonorateăaleăp r ilor.
VII.ăSolu ionareaălitigiilor
ART. 9
Litigiileă ap ruteă peă perioadaă derul riiă contractuluiă seă solu ioneaz ă deă p r iă peă caleă
amiabil .ă Înă situa iaă înă careă p r ileă nuă ajungă laă oă în elegere,ă acesteaă seă potă adresaă
instan elorăjudec toreştiăcompetente.
VIII. Clauze speciale
ART. 10
Peă lâng ă dispozi iileă prev zuteă laă art.ă 2,ă seă potă încheiaă acteă adi ionaleă laă prezentulă
contractă înă situa iaă înă care,ă prină acteleă normativeă înă materieă careă intr ă înă vigoareă
ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modific riă înă
volumul,ăstructuraăsauăbugetulăprogramelor/subprogramelor,ăpeăparcursulăderul riiăacestuia.
ART. 11
Dac ă oă clauz ă aă acestuiă contractă esteă declarat ă nul ,ă celelalteă prevederiă aleă
contractuluiă nuă voră fiă afectateă deă aceast ă nulitate.ă P r ileă convină caă oriceă clauz ă
declarat ă nul ă s ă fieă înlocuit ă printr-oă alt ă clauz ă careă s ă corespund ă câtă maiă bineă cuă
putin ă spirituluiă contractului,ă înă conformitateă cuă prevederileă legale.ă Dac ă peă durataă
derul riiă prezentuluiă contractă expir ă termenulă deă valabilitateă aă autoriza ieiă sanitare,ă
toateă celelalteă prevederiă aleă contractuluiă nuă voră fiă afectateă deă nulitate,ă cuă condi iaă
reînnoiriiăautoriza ieiăsanitareăpentruătoat ădurataădeăvalabilitateăaăcontractului.
I↓.ăFor aămajor
ART. 12
Orice împrejurare deă fapt,ă independent ă deă voin aă p r ilor,ă intervenit ă dup ă dataă
semn riiă prezentuluiă contractă şiă careă împiedic ă executareaă acestuia,ă esteă considerat ă for ă
major ă şiă exonereaz ă deă r spundereă parteaă careă oă invoc .ă Suntă considerateă for ă major ,ă înă
sensul prezenteiă clauze,ă împrejur riă ca:ă r zboi,ă revolu ie,ă cutremur,ă mariă inunda ii,ă
embargo.
ART. 13
Parteaăcareăinvoc ăfor aămajor ătrebuieăs ăanun eăcealalt ăparteăînătermenădeă5ăzileădeă
laădataăapari ieiărespectivuluiăcazădeăfor ămajor ăşi,ădeăasemenea, de la încetarea acestui
caz.
ART. 14
Dac ă nuă seă procedeaz ă laă anun areaă înă termeneleă prev zuteă maiă susă aă începeriiă şiă
încet riiă cazuluiă deă for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă
celeilalteăp r iăprinăneanun areaălaătermen.
ART. 15
Înă cazulă înă careă împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentuluiă
contractă seă prelungescă peă oă perioad ă maiă mareă deă 6ă luni,ă fiecareă parteă poateă cereă
rezolu iuneaăcontractului.

↓.ăDispozi iiăfinale
ART. 16
Oriceă modificareă poateă fiă f cut ă numaiă cuă acordulă scrisă ală ambeloră p r i,ă prină actă
adi ional.
ART. 17
Înă condi iileă apari ieiă unoră noiă acteă normativeă înă materie,ă careă intr ă înă vigoareă peă
durataăderul riiă prezentuluiăcontract,ă clauzeleă contrareăseăvoră modificaăşiăseăvoră completaă
înămodăcorespunz tor,ăprinăactăadi ionalăsemnatădeăambeleăp r i.
ART. 18
Reziliereaă contractuluiă înainteă deă expirareaă valabilit iiă acestuiaă poateă fiă f cut ă
numaiăcuăacordulăp r ilor.
S-aă încheiată ast zi,ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .,ă înă dou ă exemplare,ă câteă unulă pentruă fiecareă
parte,ăşiăseăcompleteaz ăconformănormelorălegaleăîn vigoare.
*T*

Direc iaădeăS n tateăPublic ăăăăăăăăăăăăăăăăUnitateaăsanitar
..............................
..........................
Director executiv,
..................

Reprezentant legal,
....................

Directorăexecutivăadjunctăăăăăăăădup ăcaz:ăDirectorăfinanciar-contabil,
economic,
...........................
..........................
Director medical,
...........................
Avizat
Biroul/Compartiment juridic
.......................

Avizat
Biroul/Compartiment juridic
.......................

*ST*
ANEXA 1
laă contractulă pentruă furnizareaă produseloră achizi ionateă prină licita iiă publiceă
organizateă laă nivelă na ională c treă unit iă sanitareă careă deruleaz ă programeă na ionaleă deă
s n tateăpublic
*T*
Unitateaăsanitar ăăăă
Direc iaădeăs n tateăpublic ăaăjude ului
.................ăăăăăăăăăăăăăăă................./MunicipiuluiăBucureşti
Nr. .... din ....
Nr. ......... din ..........
*ST*
C tre
Direc iaădeăs n tateăpublic ăaăjude uluiă................./MunicipiuluiăBucureşti
FORMULARăDEăCOMAND
pentru medicamente, materiale sanitare,
dispozitiveămedicaleăşiăalteleăasemenea,ăprovenite dinăachizi ii
publiceăorganizateălaănivelăna ional,ăîn
TRIMESTRUL ...../anul ........
*T*
┌────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────┐
│ăăProgramăna ionalădeăs n tateăă│ăăProdusulăă│Num rădeăbeneficiariăestima i│
│public ,ăsubprogram,ăinterven ie│ăăăăăăăăăăăă│ăăăcuăcodănumericăpersonalăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăădistinct/trimestruăăăăăă│
├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────────┘
*ST*

1.ăStocăini ialăţă.................
2.ă Cantitateaă furnizat ă pentruă trimestrulă precedentă (deă c treă direc iaă deă s n tateă
public )ăţă.................
3.ă Cantitateaă acordat ă pentruă beneficiariiă programului/subprogramuluiă înă trimestrulă
precedent = ...............
4. Gradul de utilizare a produsului în trimestrul precedent = rând 3 x 100/(rând 1 +
rând 2) = ................%
5.ă Cantitateaă r mas ă neutilizat ă laă sfârşitulă trimestruluiă precedentă (1ă +ă 2ă - 3) =
.................
6.ă Cantitateaă necesar ă aă fiă furnizat ă pentruă trimestrulă urm toră (deă c treă direc iaă deă
s n tateăpublic )ăţă.................
*T*
Reprezentant legal,
..................................
*ST*

Director financiar-contabil,
...........................

──────────
NOT :
a)ă Formularulă seă vaă întocmiă cuă eviden iereaă distinct ă aă comenziiă pentruă fiecareă
program/subprogram/interven ieă şiă poateă includeă toateă programele/subprogramele/interven iileă
na ionaleădeăs n tateăpublic ăprev zuteăînăcontract.
b)ă Formularulă seă vaă întocmiă înă dou ă exemplare,ă dintreă careă ună exemplară seă vaă transmiteă
Direc ieiă deă s n tateă public ă aă jude uluiă ........./Municipiuluiă Bucureşti,ă înă primeleă 5ă
zileălucr toareăaleătrimestruluiăpentruăcareăseăsolicit ăprodusele.
c)ăCantit ileăcompletateălaărândurileă1,ă2,ă3,ă5ăşiă6ăseăexprim ăînăunitateaădeăm sur ă
din
contract.
──────────
ANEXA 2
laă contractulă pentruă furnizareaă produseloră achizi ionateă prină licita iiă publiceă
organizateă laă nivelă na ională c treă unit iă sanitareă careă deruleaz ă programeă na ionaleă deă
s n tateăpublic
*T*
Unitateaăsanitar ăăăăăăăăăăăăăăăDirec iaădeăs n tateăpublic ăaăjude ului
.................ăăăăăăăăăăăăăăă................./MunicipiuluiăBucureşti
Nr. .... din ....
Nr. ......... din ..........
*ST*
C tre
Direc iaădeăs n tateăpublic ăaăjude uluiă................./MunicipiuluiăBucureşti
*T*
DECONT PENTRU LUNA ....../ANUL ...........
de justificare a consumului de produse provenite
dinăachizi iiăpubliceăorganizateălaănivelăna ional
┌────────────────┬────────┬─────────┬──────────────────┬───────────┬───────────┐
│Programăna ional│Produsul│Cantitate│Unitateădeăm sur ă│Pre ăcuăTVA│Valoareaăcu│
│ăădeăs n tate,ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│(identic ăcuăceaăă│(unitateăde│ăăăăTVAăăăă│
│ăăăsubprogram,ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│dinăcomunic rileăă│ăăăm sur ăă│ăăă(lei)ăăă│
│ăăinterven ieăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│privindăcantitatea│ăăă(lei)ăăă│ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăărepartizat ăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăădirec ieiădeăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│s n tateăpublic )ă│ăăăăăă
│ăăăăăăăăăăă│
├────────────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
│ăăăăăăăă1ăăăăăăă│ăăăă2ăăă│ăăăă3ăăăă│ăăăăăăăă4ăăăăăăăăă│ăăăăă5ăăăăă│ă6ăţă3ăxă5ă│
└────────────────┴────────┴─────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘
R spundemădeărealitateaăşiăexactitateaădatelor.
Reprezentant legal,

Director financiar-contabil,

..................................
*ST*

...........................

──────────
NOT :
a)ă
Lunar,ă
seă
întocmeşteă
ună
singură
decont,ă
careă
includeă
toateă
programele/subprogramele/interven iileă na ionaleă deă s n tateă public ă prev zuteă înă contract,ă
cuă eviden iereaă distinct ă pentruă fiecareă program/subprogram/interven ieă na ional ă deă
s n tateăpublic .
b)ăDecontulălunară seăîntocmeşteăînădou ăexemplare,ădintreăcareăunăexemplarăseătransmiteă
Direc ieiă deă S n tateă Public ă aă Jude uluiă ........../Municipiuluiă Bucureşti,ă înă primeleă 5ă
zileălucr toareăaleăluniiăcurenteăpentruălunaăanterioar .
──────────

ANEXA 12
la normele tehnice
CONTRACT
pentruăfurnizareaăproduselorăachizi ionateăprin
licita iiăpubliceăorganizateălaănivelăna ionalăc treăautorit
administra iei publice locale, pentru
derulareaăunorăprogrameăna ionaleădeăs n tateăpublic
nr. ... din ..........

iăale

I.ăP r ileăcontractante
1.ă Direc iaă deă s n tateă public ă aă jude uluiă ............/Municipiuluiă Bucureşti, cu
sediulă înă municipiul/oraşulă ..............,ă str.ă ..............ă nr.ă ...,ă jude ul/sectorulă
.................,ă telefon/faxă ..................,ă reprezentat ă prină directoră executivă
............,ăşi
2.ă
Autoritateaă
administra ieiă
publiceă
locale:ă
Consiliul
Local/Consiliul
Jude ean/Prim riaă ............,ă cuă sediulă înă ..............,ă str.ă ..............ă nr.ă .....,ă
telefonă ..........,ă faxă ..........,ă codulă fiscală ...............ă şiă contulă nr.ă
...............,ă deschisă laă Trezoreriaă Statului,ă reprezentat ă prin ...................., în
calitate de ...............
II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectulă prezentuluiă contractă îlă constituieă furnizareaă produseloră achizi ionateă prină
licita iiă publiceă organizateă laă nivelă na ional,ă pentruă derulareaă programeloră na ionaleă deă
s n tateăfinan ateădinăbugetulăMinisteruluiăS n t ii,ădup ăcumăurmeaz :
.......................................................
(Seăspecific ăfiecareăprogram/subprogram/interven ieăpentruăcareăseăîncheieăcontractul)
III. Durata contractului
ART. 2
Prezentulă contractă esteă valabilă deă laă dataă încheieriiă luiă pân ă laă dataă deă 31ă decembrieă
2015.ăPrezentulăcontractăseăprelungeşteăprinăactăadi ionalăînăanulă2016.
ART. 3
Durata prezentului contract se poate prelungi,ă cuă acordulă p r ilor,ă înă situa iaă
prelungirii duratei de aplicabilitate a Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 206/2015 privind aprobarea
programelorăna ionaleădeăs n tateăpentruăaniiă2015ăşiă2016.
IV.ăObliga iileăp r ilor
ART. 4
(1)ă Direc iaă deă s n tateă public ă jude ean /aă municipiuluiă Bucureştiă areă urm toareleă
obliga ii:
a)ă s ă monitorizezeă şiă s ă controlezeă realizareaă activit iloră cuprinseă înă programeleă
na ionaleădeăs n tateăpublic ,ăurm rindăcelăpu inăurm toarele:
b)ă identificareaă unoră posibileă disfunc ionalit iă înă derulareaă programeloră na ionaleă deă
s n tate;ă
modulă
deă
realizareă
şiă
deă
raportareă
aă
indicatoriloră
specificiă
programului/subprogramului;ă
organizareaă
eviden eiă
nominaleă
aă
beneficiariloră
programului/subprogramului,ăpeăbazaăcoduluiănumericăpersonalăşiăraportareaădeăc treăunitateaă
sanitar ă aă num ruluiă deă beneficiariă cuă codă numerică personală distinct;ă utilizareaă produseloră

proveniteă dină achizi iiă publiceă organizateă laă nivelă na ională potrivită destina ieiă acestora
înăcadrulăprogramelor/subprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ;ăurm rireaărespect riiădeă
c treă persoaneleă implicateă aă responsabilit iloră stabiliteă prină prezentulă contractă
referitoareălaăderulareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate;ăs ăfurnizeze produsele provenite
dină achizi iiă publiceă organizateă laă nivelă na ional,ă înă vedereaă derul riiă
programelor/subprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ,ăcuăîncadrareaăînăcantitateaătotal ă
repartizat ă direc ieiă deă s n tateă public ,ă peă bazaă formularuluiă trimestrială deă comand ă
prev zutăînăanexaănr.ă1ălaăcontract,ăprimitădinăparteaăunit iiăsanitare;
c)ă s ă depozitezeă înă condi iiă adecvateă produseleă proveniteă dină achizi iiă publiceă
organizateălaănivelăna ional;
d)ă s ă eliberezeă dină depozită produseleă proveniteă dină achizi iiă publiceă organizateă laă
nivelăna ionalăînăordineaăcronologic ăaăexpir riiătermenelorădeăvalabilitate;
e)ăs ăorganizezeătransportulăproduselor;
f)ă s ă redistribuieă produseleă cuă rulajă redus,ă proveniteă dină achizi iiă publiceă organizateă
la nivelăna ional,ăaflateăînădepozitulădirec ieiădeăs n tateăpublic ăsauăînăstocurileădeălaă
nivelulăunit ilorăsanitare;
g)ăs ăîntocmeasc ăeviden eleăcontabileăşiătehnico-operativeăşiăs ărealizezeăopera iunileă
financiar-contabile;
h)ă s ă întocmeasc ă înă dou ă exemplareă avizulă deă înso ireă aă m rfiiă şiă s ă eliberezeă ună
exemplarăunit iiăsanitare;
i)ă s ă descarceă dină gestiuneaă direc ieiă deă s n tateă public ,ă înă primeleă 10ă zileă
lucr toareă aleă luniiă curenteă pentruă lunaă anterioar ,ă produseleă proveniteă dină achizi iiă
publiceăorganizateălaănivelăna ional,ălunar,ăpeăbazaădecontuluiădeăjustificareăaăconsumului,ă
prev zutăînăanexaănr.ă2ălaăcontract,ăprimitădinăparteaăunit iiăsanitare;
j)ăs ăcentralizezeăraport rileătrimestrialeăaleăunit ilorăsanitare,ăs ăleăanalizezeăşi,ă
înă cazulă sesiz riiă unoră discordan e,ă s ă soliciteă corectareaă acestora,ă înă func ieă deă
obiectivele,ă activit ileă şiă indicatoriiă propuşiă înă cadrulă programelor/subprogrameloră
na ionaleădeăs n tateăpublic .
(2)ă Obliga iileă direc iiloră deă s n tateă public ă jude ene/aă municipiuluiă Bucureştiă
prev zuteălaăalin.ă(1)ăseărealizeaz ăprinăstructurileăorganizatoriceăaleăacestora,ăstabiliteă
potrivit legii.
ART. 5
(1)ă Pentruă desf şurareaă activit iloră prev zuteă înă programeleă na ionaleă deă s n tateă
public ,ă pentruă careă seă organizeaz ă achizi iiă publiceă laă nivelă na ional,ă autorit ileă
administra ieiăpubliceălocaleăauăurm toareleăobliga ii:
a)ă
s ă
asigureă
bunaă
desf şurareă
aă
activit iloră
prev zuteă
înă
cadrulă
programelor/subprogramelorăna ionaleădeăs n tateăpublic ,ăînăconcordan ăcuăacteleănormativeă
în vigoare, inclusiv cu protocoalele profilactice/terapeutice aprobate;
b)ăs ăsoliciteăproduseleăproveniteădinăachizi iiăpubliceăorganizateălaănivelăna ionalăpeă
baz ă deă formulară trimestrială deă comand ă întocmit înă func ieă de:ă num rulă deă beneficiariă cuă
codănumericăpersonalădistinct;ăconsumulătrimestrialăestimat;ăcantitateaădeăproduseăr maseăînă
stocălaănivelulăautorit iiăadministra ieiăpubliceălocale;
c)ăs ătransmit ăformularulătrimestrialădeăcomand ăc treădirec iaădeăs n tateăpublic ,ăînă
primeleă5ăzileălucr toareăaleătrimestruluiăpentruăcareăseăsolicit ăprodusele;
d)ă s ă depozitezeă înă condi iiă adecvateă produseleă proveniteă dină achizi iiă publiceă
organizateălaănivelăna ional;
e)ă s ă asigureă utilizareaă produseloră proveniteă dină achizi iiă publiceă organizateă laă nivelă
na ională potrivită destina ieiă acestoraă înă cadrulă programelor/subprogrameloră na ionaleă deă
s n tate,ăînăscopulăprofilaxieiăsauătratamentuluiăadecvat;
f)ă s ă asigureă distribuireaă produseloră proveniteă dină achizi iiă publiceă organizateă laă
nivelă na ională c treă beneficiariă înă ordineaă cronologic ă aă expir riiă termeneloră deă
valabilitate;
g)ă s ă instituieă m suriă astfelă încâtă beneficiariiă s ă utilizezeă produseleă proveniteă din
achizi iiăpubliceăorganizateălaănivelăna ionalănumaiăînăperioadaădeăvalabilitate;
h)ă s ă sesizezeă înă scris,ă înă timpă util,ă direc iaă deă s n tateă public ă asupraă existen eiă
unorăproduseăcuărulajăredus,ăpropunândăm suriădeăredistribuire,ădup ăcaz;
i) s ă asigureă condi iiă pentruă organizareaă eviden eiă nominaleă aă beneficiariloră
programelor/subprogrameloră na ionaleă deă s n tate,ă peă bazaă coduluiă numerică personal,ă şiă
raportareaă c treă direc iaă deă s n tateă public ă aă num ruluiă deă beneficiariă cuă codă numerică
personal distinct;
j)ă s ă asigureă condi iiă pentruă întocmireaă eviden eloră contabileă şiă tehnico-operativeă şiă
pentruărealizareaăopera iunilorăfinanciar-contabile;
k)ă s ă adopteă m suriă pentruă respectareaă prevederiloră legaleă referitoareă laă protec iaă
persoanelor cuă privireă laă prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală şiă liberaă circula ieă aă
acestor date;

l)ă s ă transmit ă direc ieiă deă s n tateă public ,ă înă primeleă 10ă zileă lucr toareă aleă luniiă
urm toareă încheieriiă perioadeiă pentruă careă seă faceă raportarea,ă raport rile trimestriale
(cumulatădeălaăînceputulăanului)ăconformămachetelorătransmiseădeăc treădirec iaădeăs n tateă
public ,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare;
m)ă s ă întocmeasc ă lunară decontulă deă justificareă aă consumuluiă deă produseă proveniteă dină
achizi iiă publiceă organizateă laă nivelă na ională şiă s ă îlă transmit ă direc ieiă deă s n tateă
public ,ăînăprimeleă5ăzileălucr toareăaleăluniiăcurenteăpentruălunaăanterioar ;
n)ă s ă transmit ă direc ieiă deă s n tateă public ă oriceă alteă dateă referitoareă laă
programele/subprogrameleă na ionaleă deă s n tateă public ă peă careă leă deruleaz ă şiă s ă r spund ă
deăexactitateaăşiărealitateaădatelorăraportate.
(2)ă Obliga iileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă îndeplinescă prină intermediulă personaluluiă
implicată înă realizareaă activit ilor programelor/subprogrameloră na ionaleă deă s n tateă careă
facăobiectulăcontractului,ăînălimiteleăcompeten elor,ăpotrivitălegii.
V.ăProduseleăaferenteăcontractuluiăşiăvaloareaăacestora
ART. 6
*T*
┌────────────────┬────────┬────────┬─────────┬──────────────────┬───────────┬───────────┐
│Programăna ional│Produsul│CotaăTVA│Cantitate│Unitateădeăm sur ă│Pre ăcuăTVA│Valoareaăcu│
│ăădeăs n tate,ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│(identic ăcuăceaăă│(unitateăde│ăăăăTVAăăăă│
│ăăăsubprogram,ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ă
│dinăcomunic rileăă│ăăăm sur ăă│ăăă(lei)ăăă│
│ăăinterven ieăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│privindăcantitatea│ăăă(lei)ăăă│ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăărepartizat ăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă
│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăădirec ieiădeăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│s n tateăpublic )ă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
├────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
│ăă
1ăăăăăăă│ăăăă2ăăă│ăăăă3ăăă│ăăăă4ăăăă│ăăăăăăăă5ăăăăăăăăă│ăăăăă6ăăăăă│ă7ăţă4ăxă6ă│
├────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
└────────────────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘
Valoareaătotal ăaăproduselorăaferenteăcontractuluiă................ălei.
*ST*
VI.ăR spundereaăcontractual
ART. 7
Reprezentan iiă legaliă aiă p r iloră contractanteă r spundă deă îndeplinireaă obliga iiloră
contractuale,ăaşaăcumăsuntăprev zuteăînăprezentulăcontract.
ART. 8
(1)ă Înă cazulă înă careă direc iaă deă s n tate public ă constat ă nerespectareaă unei/unoră
obliga iiă asumateă deă c treă cealalt ă parteă contractant ,ă deă natur ă aă prejudiciaă gravă
derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.
(2)ă Prevederileă alin.ă (1)ă nuă suntă deă natur ă aă înl turaă obliga iileă anterioare deja
scadenteăşiăneonorateăaleăp r ilor.
VII.ăSolu ionareaălitigiilor
ART. 9
Litigiileă ap ruteă peă perioadaă derul riiă contractuluiă seă solu ioneaz ă deă p r iă peă caleă
amiabil .ă Înă situa iaă înă careă p r ileă nuă ajungă laă oă în elegere,ă acestea se pot adresa
instan elorăjudec toreştiăcompetente.
VIII. Clauze speciale
ART. 10
Peă lâng ă dispozi iileă prev zuteă laă art.ă 2,ă seă potă încheiaă acteă adi ionaleă laă prezentulă
contractă înă situa iaă înă care,ă prină acteleă normativeă înă materieă careă intr ă înă vigoareă
ulterior datei la care s-aă încheiată prezentulă contract,ă auă fostă aprobateă modific riă înă
volumul,ăstructuraăsauăbugetulăprogramelor/subprogramelor,ăpeăparcursulăderul riiăacestuia.
ART. 11
Dac ă oă clauz ă aă acestuiă contractă esteă declarat
nul ,ă celelalteă - prevederi ale
contractuluiă nuă voră fiă afectateă deă aceast ă nulitate.ă P r ileă convină caă oriceă clauz ă
declarat ă nul ă s ă fieă înlocuit ă printr-oă alt ă clauz ă careă s ă corespund ă câtă maiă bineă cuă
putin ă spirituluiă contractului,ă înă conformitateă cu prevederileă legale.ă Dac ,ă peă durataă
derul riiă prezentuluiă contract,expir ă termenulă deă valabilitateă aă autoriza ieiă sanitare,ă
toateă celelalteă prevederiă aleă contractuluiă nuă voră fiă afectateă deă nulitate,ă cuă condi iaă
reînnoiriiăautoriza ieiăsanitareăpentruătoat ădurataădeăvalabilitateăaăcontractului.

I↓.ăFor aămajor
ART. 12
Oriceă împrejurareă deă faptă independent ă deă voin aă p r ilor,ă intervenit ă dup ă dataă
semn riiă prezentuluiă contractă şiă careă împiedic ă executareaă acestuia,ă esteă considerat ă for ă
major ă şiă exonereaz ă deă r spundereă parteaă careă oă invoc .ă Suntă considerateă for ă major ,ă înă
sensulă prezenteiă clauze,ă împrejur riă ca:ă r zboi,ă revolu ie,ă cutremur,ă mariă inunda ii,ă
embargo.
ART. 13
Parteaăcareăinvoc ăfor aămajor ătrebuieăs ăanun eăcealalt ăparteăînătermenădeă5ăzileădeă
laădataăapari ieiărespectivuluiăcazădeăfor ămajor ăşi,ădeăasemenea,ădeălaăîncetareaăacestuiă
caz.
ART. 14
Dac ă nuă seă procedeaz ă laă anun areaă înă termeneleă prev zuteă maiă susă aă începeriiă şiă
încet riiă cazuluiă deă for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă
celeilalteăp r iăprinăneanun areaălaătermen.
ART. 15
Înă cazulă înă careă împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentului
contractă seă prelungescă peă oă perioad ă maiă mareă deă 6ă luni,ă fiecareă parteă poateă cereă
rezolu iuneaăcontractului.
↓.ăDispozi iiăfinale
ART. 16
Oriceă modificareă poateă fiă f cut ă numaiă cuă acordulă scrisă ală ambeloră p r i,ă prină actă
adi ional.
ART. 17
Înă condi iileă apari ieiă unoră noiă acteă normativeă înă materie,ă careă intr ă înă vigoareă peă
durataăderul riiă prezentuluiăcontract,ă clauzeleă contrareăseăvoră modificaăşiăseăvoră completaă
înămodăcorespunz tor,ăprinăactăadi ionalăsemnatădeăambeleăp r i.
ART. 18
Reziliereaă contractuluiă înainteă deă expirareaă valabilit iiă acestuiaă poateă fiă f cut ă
numaiăcuăacordulăp r ilor.ăS-aăîncheiatăast zi,ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînădou ăexemplare,ăcâteă
unulăpentruăfiecareăparte,ăşiăseăcompleteaz ăconformănormelorălegale în vigoare.
*T*

Direc iaădeăS n tateăPublic ăăăăăăăăăăăăăăăăUnitateaăsanitar
..............................
..........................
Director executiv,
..................

Reprezentant legal,
....................

Director executiv adjunct
economic,
...........................
Avizat
Biroul/Compartiment juridic
.......................

Avizat
Biroul/Compartiment juridic
.......................

*ST*
ANEXA 1
laă contractulă pentruă furnizareaă produseloră achizi ionateă prină licita iiă publiceă
organizateă laă nivelă na ională c treă autorit iă aleă administra ieiă publiceă locale,ă pentruă
derulareaăunorăprogrameăna ionaleădeăs n tateăpublic
*T*
ConsiliulăLocal/ConsiliulăJude ean/Prim riaăăăăăDirec iaădeăS n tateăPublic ăa
................................ăăăăăăăăăăăJude uluiă................../
Nr.ă..........ădină....................ăăăăăăăăMunicipiuluiăBucureşti
Nr. .......... din ...........
*ST*
C tre,
Direc iaădeăs n tateăpublic ăaăjude uluiă........../MunicipiuluiăBucureşti

FORMULARăDEăCOMAND
pentru pentru medicamente, materiale
sanitare,ădispozitiveămedicaleăşiăalteleăasemenea,proveniteădin
achizi iiăpubliceăorganizateălaănivelăna ional,
în TRIMESTRUL ..../anul.......
*T*
┌────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────┐
│ăăProgramăna ionalădeăs n tateăă│ăăProdusulăă│Num rădeăbeneficiariăestima i│
│public ,ăsubprogram,ăinterven ie│ăăăăăăăăăăăă│ăăăcuăcodănumericăpersonalăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăădistinct/trimestruăăăăăă│
├────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────────┘
*ST*
1.ăStocăini ialăţă....................
2.ă Cantitateaă furnizat ă pentruă trimestrulă precedentă (deă c treă direc iaă deă s n tateă
public )ăţă....................
3.ă Cantitateaă acordat ă pentruă beneficiariiă programului/subprogramuluiă înă trimestrulă
precedent = ..................
4. Gradul de utilizare a produsului în trimestrul precedent = rând 3 x 100/(rând 1 +
rând 2) = ..................%
5.ă Cantitateaă r mas ă neutilizat ă laă sfârşitulă trimestruluiă precedentă (1ă +ă 2ă - 3) =
....................
6.ă Cantitateaă necesar ă aă fiă furnizat ă pentruă trimestrulă urm toră (deă c treă direc iaă deă
s n tateăpublic )ăţă....................
Reprezentant legal,
....................
──────────
NOT :
a)ă Formularulă seă vaă întocmiă cuă eviden iereaă distinct ă aă comenziiă pentruă fiecareă
program/subprogram/interven ieă şiă poateă includeă toateă programele/subprogramele/interven iileă
na ionaleădeăs n tateăpublic ăprev zuteăînăcontract.
b)ă Formularulă seă vaă întocmiă înă dou ă exemplare,ă dintreă careă ună exemplară seă vaă transmiteă
Direc ieiădeăs n tateăpublic ăaăjude uluiă.............../MunicipiuluiăBucureşti,ăînăprimeleă
5ăzileălucr toareăaleătrimestruluiăpentruăcareăseăsolicit ăprodusele.
c)ăCantit ileăcompletateălaărândurileă1,ă2,ă3,ă5ăşiă6ăseăexprim ăînăunitateaădeăm sur ă
din contract.
──────────
ANEXA 2
laă contractulă pentruă furnizareaă produseloră achizi ionateă prină licita iiă publiceă
organizateă laă nivelă na ională c treă autorit iă aleă administra ieiă publiceă locale,ă pentruă
derulareaăunorăprogrameăna ionaleădeăs n tateăpublic
*T*
Consiliul Local/ConsiliulăJude ean/Prim riaăăăăăDirec iaădeăS n tateăPublic ăa
................................ăăăăăăăăăăăJude uluiă................../
Nr.ă..........ădină....................ăăăăăăăăMunicipiuluiăBucureşti
Nr. .......... din ...........
*ST*
C tre,
Direc iaădeăs n tateăpublic ăaăjude uluiă........../MunicipiuluiăBucureşti
DECONT PENTRU LUNA ...../ANUL ..........
de justificare a consumului de produse provenite
dinăachizi iiăpubliceăorganizateălaănivelăna ional

*T*
┌────────────────┬────────┬─────────┬──────────────────┬───────────┬───────────┐
│Programăna ional│Produsul│Cantitate│Unitateădeăm sur ă│Pre ăcuăTVA│Valoareaăcu│

│ăădeăs n tate,ăă│ăăăă
│ăăăăăăăăă│(identic ăcuăceaăă│(unitateăde│ăăăăTVAăăăă│
│ăăăsubprogram,ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│dinăcomunic rileăă│ăăăm sur ăă│ăăă(lei)ăăă│
│ăăinterven ieăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│privindăcantitatea│ăăă(lei)ăăă│ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăă
│ăăărepartizat ăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăădirec ieiădeăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│s n tateăpublic )ă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
├────────────────┼────────┼─────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
│ăăăăăăăă1ăăăăăăă│ăăăă2ăăă│ăăăă3ăăăă│ăăăăăăăă4ăăăăăăăăă│ăăăăă5ăăăăă│ă6ăţă3ăxă5ă│
└────────────────┴────────┴─────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘
R spundemădeărealitateaăşiăexactitateaădatelor.
Reprezentant legal,
...................
*ST*
──────────
NOT :
a)ă
Lunar,ă
seă
întocmeşteă
ună
singură
decont,ă
careă
includeă
toateă
programele/subprogramele/interven iileă na ionaleă deă s n tateă public ă prev zuteă înă contract,ă
cuăeviden iereaădistinct ăpentruăfiecareăprogram/subprogram/interven ie.
b)ăDecontulălunară seăîntocmeşteăînădou ăexemplare,ădintreăcareăunăexemplarăseătransmiteă
Direc ieiă deă s n tateă public ă aă jude uluiă ............../Municipiuluiă Bucureşti,ă înă primeleă
5ăzileălucr toareăaleăluniiăcurenteăpentruălunaăanterioar .
──────────
ANEXA 13
la normele tehnice
I. Unitatea de specialitate:
*T*
*Font 7*

SITUA IAăSTOCURILORăLAăDATAăDEă..............
pentruăprogramul/subprogramulăna ionalădeăs n tateăpublic ă.............
Sursa .............. Titlul ..............

lei
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Valoareăbunurilor│Valoareăbunurilor│Valoareăbunurilor│ăValoareăbunuriloră│
│ăă
│ăăălaăînceputulăă│ăăăintrateăînăăăă│ăăăconsumateăînăă│ăăăăăînăstocălaăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăperioadeiădeăă│ăăăperioadaădeăăă│ăăăperioadaădeăăă│sfârşitulăperioadei│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăraportareăăăă│ăăăăraportareăăăă│ăăăăraportareăăăă│ăăăăde raportareăăă│
├─────┬────────┬────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.01│ăăăăăăăă│Bunuriăşiăserviciiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.01.01│Furnituriădeăbirouăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.01.02│Materialeăpentruăcur enieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.01.03│Înc lzit,ăiluminatăşiăfor ămotric ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.01.04│Apa,ăcanalăşiăsalubritateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.01.05│Carburan iăşiălubrifian iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.01.06│Pieseădeăschimbăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.01.07│Transportăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.01.08│Poşt ,ătelecomunica ii,ăradio,ătv,ăinternetăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.01.09│Materialeăşiăprest riădeăserviciiăcuăcaracterăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă│ăăăăăăăă│func ionalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.01.30│Alteăbunuriăşiăserviciiăpentruăîntre inereăşiăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă│ăăăăăăăă│func ionareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
├─────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.02│ăăăăăăăă│Repara iiăcurenteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
├─────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.03│ăăăăăăăă│Hran ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.03.01│Hranaăpentruăoameniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.03.02│Hranaăpentruăanimaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.04│ăăăăăăăă│Medicamenteăşiămaterialeăsanitareăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.04.01│Medicamenteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.04.02│Materialeăsanitareă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.05│ăăăă
│Bunuriădeănaturaăobiectelorădeăinventarăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.05.01│Uniformeăşiăechipamentăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.05.03│Lenjerieăşiăaccesoriiădeăpatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.05.30│Alteăobiecteădeăinventar-obiecteădeăinventarăcuă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă│ăăăăăăăă│caracterăfunc ionalăsauădeăuzăadministrativ│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă│ăăăăăăăă│gospod rescăînălimitaăvaloriiăindividualeăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă│ăăăăăăăă│stabiliteădeălegeăpân ălaă1.500ăleiăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

├─────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.06│ăăăăăăăă│Deplas ri,ădetaş ri,ătransfer riăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.06.01│Deplas riăinterne,ădetaş ri,ătransfer ri│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă│ăăăăăăăă│cheltuieliăcuătransportulăşiăcazareaăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.06.02│Deplas riăînăstr in tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.09│ăăăăăăăă│Materialeădeălaboratorăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.10│ăăăăăăăă│Cercetare-dezvoltareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.11│ăăăăăăăă│C r i,ăpublica iiăşiămaterialeădocumentare│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă│ăăăăăăăă│procur riădeăc r iăpentruăbiblioteca,ăcostulăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă│ăăăăăăăă│abonamentuluiălaămonitorulăoficial,ăcostulăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă│ăăăăăăăă│abonamentelorălaăpublica iileăperiodiceălaăcareă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă│ăăăăăăăă│auădreptulăunit ileăşcolare.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
├─────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.12│ăăăăăăăă│Consultantaăşiăexpertizaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
├─────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.13│ăăăăăăăă│Preg tireăprofesional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
├─────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.14│ăăăăăăăă│Protec iaămunciiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
├─────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.25│ăăăăăăăă│Cheltuieliăjudiciareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│20.30│ăăăăăăăă│Alteăcheltuieliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.30.01│Reclamaăşiăpublicitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.30.02│Protocolăşiăreprezentareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.30.03│Primeădeăasigurareănon-via ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.30.04│Chiriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.30.06│Prest riăserviciiăpentruătransmitereaăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă│ăăăăăăăă│drepturilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.30.07│FondulăPreşedintelui/Fondulăconduc toruluiăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă│ăăăăăăăă│institu ieiăpubliceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.30.08│FondulăPrimuluiăministruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.30.09│Executareaăsilit ăaăcrean elorăbugetareăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă
│
│ăăăăă├────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăă│20.30.30│Alteăcheltuieliăcuăbunuriăşiăserviciiăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────┴────────┴────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTOTALăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┘
Directorulăgeneralăalăunit iiăsanitareăcareăăăă
Directorul financiar contabil al
deruleaz ăprogramulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăunit iiăsanitare*)

Coordonatorul programului

Directorulăexecutivăalădirec ieiădeăs n tateăăăăăăăăăăăDirectorulăexecutivăadjunctăeconomic
public ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăalădirec ieiădeăs n tateăpublic

*ST*

──────────
*) Unitatea de specialitate poate fi:
1.ădirec iaădeăs n tateăpublic
2.ăspitaleleădinăre eauaăinstitu iilorăcuăre eleăsanitareăproprii
3. spitale private
4.ăspitaleădinăsubordineaăMinisteruluiăS n t ii
5.ă alteă institu iiă careă implementeaz ă programeleă na ionaleă deă s n tateă public ,ă dină
subordineaăMinisteruluiăS n t ii
6.ăcabineteădeămedicin ădeăfamilie
Lunar,ă situa iaă stocuriloră esteă anex ă laă cerereaă deă finan are,ă transmis ă laă DSPă sauă
UATM,ădup ăcaz,ăînăprimeleă5ăzileădup ăîncheiereaăperioadeiădeăraportare
Trimestrial,ă înă termenă deă 20ă deă zileă dup ă încheiereaă perioadeiă deă raportare,ă situa iaă
stocurilor se completeaz ăcuăbalan aăstocurilor.
──────────
ANEXA 14
la normele tehnice
I. Unitatea de specialitate:
*T*
*Font 8*

BALAN AăDEăSTOCURIăCANTITATIV-VALORIC ăDUP ăPRE ăPEăDEPOZITEăLAăDATAăDEă.............
pentruăprogramul/subprogramulăna ionalădeăs n tateăpublic ă..........................
Sursa ............. Titlul .............

lei
lei
lei
lei
lei
┌──────┬────────┬───────┬────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬──────────┬───────┬─────────┬───────┐
│Produs│Furnizor│Depozit│Pre │Cantitate│Valoareă│Cantitate│Valoare│Cantitateă│Valoare│Cantitate│Valoare│
│ăăăăă │ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ini ial ă│ini ial │ăintr riă│intr ri│ăăieşiriăă│ieşiriă│ăăfinal ă│final ă│
├──────┼────────┼───────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┤
│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
└──────┴────────┴───────┴────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────────┴───────┴─────────┴───────┘
Directorulăgeneralăalăunit iiăăăăăăDirectorulăfinanciarăcontabilăalăăăăăăCoordonatorulăprogramului
sanitareăcareăderuleaz ăprogramulăăăăăăăăăăăunit iiăsanitare

Directorulăexecutivăalădirec ieiăăăăăDirectorulăexecutivăadjunctăeconomic
deăs n tateăpublic ăăăăăăăăăăăăăăăalădirec ieiădeăs n tateăpublic
*ST*

──────────
Unitatea de specialitate poate fi:
1.ădirec iaădeăs n tateăpublic
2.ăspitaleleădinăre eauaăinstitu iilorăcuăre eleăsanitareăproprii
3. spitale private
4.ăspitaleădinăsubordineaăMinisteruluiăS n t ii
5.ă alteă institu iiă careă implementeaz ă programeleă na ionaleă deă s n tateă public ,ă dină
subordineaăMinisteruluiăS n t ii
6.ăcabineteădeămedicin ădeăfamilie
Balan aăstocurilorăseătransmiteălaăDSPăsauăUATM,ădup ăcaz,ătrimestrial,ăînătermenădeă20ă
de zileădup ăîncheiereaăperioadeiădeăraportare.
──────────
--------

