FIŞA SERVICIULUI PUBLIC
actualizată la data de 03.10.2014

1. DENUMIRE : DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI HUNEDOARA1
2. ADRESA : DEVA, STR. 22 DECEMBRIE NR.58
3. TELEFOANE: 0254-211848, 0254-225242
Fax: 0254-213758
E-mail:deva@asphd.ro
Web: www.asphd.ro
Conducătorul instituţiei: ec. Mariana PÂNCOTAN - Director executiv
4. PROGRAMUL DE LUCRU AL INSTITUŢIEI:






Luni:
7,30 – 16,00
Marti:
7,30 – 16,00
Miercuri: 7,30 – 16,00
Joi:
7,30 – 16,00
Vineri: 7,30 – 13,30

5. ACTE NORMATIVE ÎN BAZA CĂRORA ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA



Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
O.M.S. nr.1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi
funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti.

6. ATRIBUŢII PRINCIPALE

Nr.
crt.

1

2

3

4
1

Atribuţia/competenţa
Reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel
local, realizeaza politicile si programele nationale de
sanatate , precum si de planificare si derulare a
investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru
sectorul de sanatate
Evalueaza , coordoneaza si monitorizeaza modul de
asigurare a asistentei medicale curative si profilactice
din unitatile sanitare de pe teritoriul judetului, inclusiv
pentru unitatile sanitare din subordinea Ministerului
Sanatatii, luand masuri pentru asigurarea accesului la
asistenta medicala a oricarei persoane din raza
judetului
Prin serviciile de supraveghere medicala ,
coordoneaza, organizeaza , evalueaza si participa la
realizarea programelor nationale de sanatate ce se
deruleaza in judet si exercita atributii specifice de
control in sanatatea publica, in domeniile de
competenta, prin personalul imputernicit de Ministerul
Sanatatii
Organizeaza activitati in domeniul medical al sanatatii

Exactitatea datelor este asumată de această instituţie

Actul
normativ prin
care este
stabilită
O.M.S. nr.1078
/2010

O.M.S. nr.
1078/2010

Abilitare de a
controla/aplica
sancţiuni
Da / Nu

Da / Nu

O.M.S. nr.
1078/2010

Da / Nu

O.M.S. nr. 824
/ 2006

Da / Da

O.M.S. nr.1078

Nr.
crt.

Atribuţia/competenţa
publice , in colaborare cu autoritatile locale, cu
institutii de invatamant si organizatii guvernamentale si
nonguvernamentale
Coordoneaza serviciile de asistenta medicala din
teritoriu, organizeaza , coordoneaza si participa la
asistenta medicala in caz de calamitati, epidemii,
catastrofe si alte situatii deosebite, organizeaza,
coordoneaza si raspund de pregatirea retelei sanitare
pentru aparare, sub coordonarea Ministerului Sanatatii
Participa la coordonarea acordarii primului ajutor
calificat impreuna cu inspectoratele pentru situatii de
urgenta si cu alte structuri ale Ministerului Sanatatii
Organizeaza culegerea si prelucrarea datelor statistice
de la toti furnizorii de servicii medicale indiferent de
forma de organizare, intocmesc si transmit rapoarte
statistice periodice catre institutiile desemnate in acest
scop, furnizeaza date statistice catre autoritati, la
solicitare, cu respectarea confidentialitatii datelor
personale
Desemneaza reprezentanti in consiliul de administrare
al spitalelor din judet
Monitorizeaza afisarea pe site- ul spitalelor publice a
proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli si
analizeaza executia begetelor de venituri si cheltuieli
lunare si trimestriale, pe care le inainteaza Ministerului
Sanatatii, pentru unitatile subordonate
Efectueaza ,la cerere, servicii medicale de sanatate
publica, pentru care se percep tarife, potrivit actelor
normative in vigoare

5

6

7

8

9

10

Actul
normativ prin
care este
stabilită
/2010

O.M.S. nr.1078
/2010

O.M.S
nr.1078/2010

O.M.S. nr.1078
/2010

O.M.S. nr.
1078/2010
O.M.S.
nr.1078/2010

O.M.S.
nr.1078/2010

Abilitare de a
controla/aplica
sancţiuni
Da / Nu

Da / Nu

Da/ Nu

Da / Nu

Da/Nu

Da / Nu

Da /Nu

7. DATE PRIVIND PERSONALUL
7.1.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONDUCEREA : 9

Numele şi prenumele
Ec.PÂNCOTAN
MARIANA
Ec. CÎNDA MONICA
Vacant
Dr. REPEDE ŞTEFAN
Dr. CÂRCIUMARU
SANDA
Dr. MĂRCULESCU
ADRIANA
Dr. NIMU FELICIA
Vacant
Ec. CRĂCIUN
CRISTINA

Funcţia

Telefon fix
(instituţie)

Director executiv (numit temporar)
Director executiv adjunct economic
Director executiv adjunct sanatate publica
Medic sef deleg.
Sef comp. Supraveghere epidemiologica si
control boli ransmisibile deleg.
Sef comp. Evaluare a factorilor de risc din
mediu deleg.
Sef laborator de diagnostic si investigare in
sanatate publica deleg.
Sef serviciu control in sanatate publica
Sef serv. Economic/ adminstrativ

0254 - 211848
0254 - 211848
0254 – 211848
0254 – 211848
0254 – 211848
0254 – 211848

0254 – 211848

Nr.
crt.

7.2.

PERSONALUL DE EXECUŢIE
7.2.1. Total : 93
7.2.2. din care:
- funcţionari publici: 45
- personal contractual: 48

7.3.

PERSONALUL CU ATRIBUŢII DE CONTROL ŞI APLICARE DE SANCŢIUNI

Numele şi
prenumele

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

TUŞA
CIPRIAN
CHIOREAN
LIANA
RĂDULIN
MELINDA
MIHUŢ
CAMELIA
POPŞOR
DANIELA
CIOARĂ
TRIFU
LAURA
TUDOR
ALEXANDRU
JILINSCHI
IOANA
LĂSCONI
VASILE
ILIONI
COSMIN
POPON
MARCEL
AVRAM
DORU
KORE
CLAUDIA
STELESCU
MIHAI
GÎRNICEANU
VIORICA
MAZILU
IULIANA

Act normativ în baza
căruia pot exercita
activităţi de control şi
aplica sancţiuni
O.M.S. nr.824/2006

Zona de
competenţă

Inspector superior
Economist
Inspector superior
Inginer
Inspector superior
Inginer
Inspector superior
Studii juridice
Inspector superior
Studii juridice

O.M.S. nr.824/2006

Judet

O.M.S. nr.824/2006

Judet

O.M.S. nr.824/2006

Judet

O.M.S. nr.824/2006

Judet

O.M.S. nr.824/2006

Judet

Inspector principal
Inginer
Inspector superior
Studii de psihologie
Inspector asistent
Inginer
Inspector asistent
Studii
economice
domeniul management
Referent superior
Asistent medical igiena
Referent superior
Asistent medical igiena
Referent superior
Asistent medical igiena
Referent superior
Asistent medical igiena
Referent superior
Asistent medical igiena
Referent superior
Asistent medical igiena

O.M.S. nr.824/2006

Judet

O.M.S. nr.824/2006

Judet

O.M.S. nr.824/2006

Judet

O.M.S. nr.824/2006

Judet

O.M.S. nr.824/2006

Judet

O.M.S. nr.824/2006

Judet

O.M.S. nr.824/2006

Judet

O.M.S. nr.824/2006

Judet

O.M.S. nr.824/2006

Judet

O.M.S. nr.824/2006

Judet

Funcţia
Specialitatea de bază
Inspector superior
Inginer

Judet

in

8. PROGRAME NAŢIONALE PE CARE LE DERULEAZĂ
Nr.
Act normativ în
Finanţare (la data
Denumirea
crt.
baza căruia a fost
de 30 septembrie
Programului / Subprogramului / Intervenţiei
lansat
2014) (lei)
I. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND
Ord. MS
315952
1
BOLILE TRANSMISIBILE -TOTAL din care :
nr.422/2013
Ord. MS
144000
2
I. 1 Programul naţional de imunizare
nr.422/2013
I. 2 Programul naţional de boli transmisibile
Ord. MS
171952
3
prioritare
nr.422/2013
II. Programul naţional de monitorizare a
Ord. MS
factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi
9000
4
nr.422/2013
muncă
V. PROGRAMUL NAŢIONAL DE
Ord. MS
PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE
5988
5
nr.422/2013
PENTRU SĂNĂTATE –TOTAL din care:
V. 1 Subprogramul de promovare a unui stil de
Ord. MS
5988
6
viaţă sănătos
nr.422/2013
V. 3 Subprogramul de supraveghere a starii de
Ord. MS
0
7
sanatate a populatiei
nr.422/2013
VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE
Ord. MS
SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI 131993
8
nr.422/2013
TOTAL din care:
VI. 1 Subprogramul pentru ameliorarea stării de
Ord. MS
131993
9
nutriţie a gravidei şi copilului
nr.422/2013
VI. 1. 3 Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta
Ord. MS
cuprinsa intre 0 si 12 luni, care nu beneficiaza
131993
10
nr.422/2013
de lapte matern, prin administrare de lapte praf
*Ord. MS nr. 422/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de
sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014.

8.1.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

STADIUL APLICĂRII MĂSURILOR DIN PROGRAME LA DATA ACTUALIZĂRII
Informaţii privind
Denumire program
stadiul aplicării
I. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE
100 %
TRANSMISIBILE -TOTAL din care :
100 %
I. 1 Programul naţional de imunizare
I. 2 Programul naţional de boli transmisibile prioritare
100 %
II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din
100 %
mediul de viaţă şi muncă
V. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI
100 %
EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE –TOTAL din care:
V. 1 Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos
100 %
V. 3 Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a populatiei
100 %
VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI
100 %
COPILULUI -TOTAL din care:
VI. 1 Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi
100 %
copilului
VI. 1. 3 Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 si 12
luni, care nu beneficiaza de lapte matern, prin administrare de lapte
100 %
praf

9.

Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

12
13

RAPOARTE PE CARE LE PREZINTĂ LA NIVEL CENTRAL / JUDEŢEAN
9.1 Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile
Denumire raport
Instituţii la care
Termen
de
Obiectul raportării
raportează
raportat
Boli transmisibile cu
Institutul National
Zilnic, telefonic
Boli transmisibile cu
raportare telefonică în
de Sanatate Publica
raportare telefonică în 24
24 ore
ore
Supraveghere boală
Institutul National
Săptămânal
Morbiditate, analize de
diareică acută
de Sanatate Publica
(mai – oct)
laborator
Centrul National de
Supraveghere si
Combatere a
Bolilor
Transmisibile
(CNSCBT)
Bucureşti
Supraveghere gripă,
Institutul National
Săptămânal (oct
Număr cazuri, internări,
infecţii respiratorii
de Sanatate Publica
– mai)
decese, analize de
acute
laborator
Registru electronic
Institutul National
Săptămânal
Toate bolile transmisibile
boli transmisibile
de Sanatate Publica
(electronic,
(conform fişei unice de
registru)
raportare)
Boli cu transmitere
Institutul National
Lunar
Sifilis, gonoree,
sexuală
de Sanatate Publica
(electronic)
Chlamidia
CNSCBTBucureşti
Infecţii cu
Institutul National
Lunar
Fişe tip de raportare
Clostridium
de Sanatate Publica
(electronic)
CNSCBTBucureşti
Rujeolă, rubeolă
Institutul National
Lunar
Fişe tip de raportare
de Sanatate Publica
(electronic)
CNSCBTBucureşti
Hepatite B şi C
Institutul National
Lunar
Fişe tip de raportare
de Sanatate Publica
(electronic)
Testări hepatită B şi C
Institutul National
Trimestrial
Număr testări
laboratoare judeţ
de Sanatate Publica
(electronic)
Parotidita
Institutul National
Lunar
Fişe tip de raportare
de Sanatate Publica
(electronic)
CNSCBTBucureşti
Varicela
Institutul National
Trimestrial
Număr cazuri pe grupe de
de Sanatate Publica
vârstă
CNSCBTBucureşti
Giardia
CNSCBTLunar
Număr cazuri pe grupe de
Bucureşti
(electronic)
vârstă
Dare de seamă boli
Institutul National
Lunar
Număr cazuri pe grupe de
transmisibile
de Sanatate Publica
(electronic)
vârstă
CNSCBTBucureşti

Nr.
crt.

Denumire raport

14

Infecţii nosocomiale
şi accidente postexpunere produse
biologice
Testări HIV
laboratoare
Număr copii născuţi
în maternităţile din
judeţ
Consumul de
vaccinuri

15
16

17

18

Vaccinări subprogram
boli transmisibile

19

Vaccinări opţionale în
cadrul programului de
imunizări

20

Vaccinări efectuate în
sistem public şi/sau
privat, pentru calatori,
în centrele antirabice,
în UPU etc
Raport privind
activităţile derulate în
cadrul programelor
naţionale de sănătate

21

Instituţii la care
raportează
Centrul Naţional de
Statistică
Institutul National
de Sanatate Publica

Termen
raportat

Trimestrial
(electronic)

Număr cazuri, fişe de
supraveghere, machetă

Institutul “Matei
Balş” Bucureşti
CNSCBTBucureşti

Trimestrial
(electronic)
Lunar
(telefonic)

Număr testări pe grupe de
vârstă şi grupe de risc
Număr nou-născuţi,
decese

Ministerul
Sănătăţii,
Institutul National
de Sanatate
Publica, CNSCBTBucureşti
Institutul National
de Sanatate Publica
CNSCBTBucureşti
Institutul National
de Sanatate Publica
CNSCBTBucureşti
Institutul National
de Sanatate Publica
CNSCBTBucureşti

Lunar

Stocuri şi consum
vaccinuri (DSP şi unităţi
sanitare)

Trimestrial

Doze efectuate vaccin
antihepatită A pediatric,
vaccin antihepatită B
adult
Doze efectuate dT
gravide, HPV fete

Trimestrial

Doze efectuate VTA,
rotavirus, varicelos, rabic,
amaril, pneumo 23

Unitatea de
Asistenţă Tehnică
şi Management –
Institutul Naţional
de Sănătate Publică

Trimestrial

La 15 zile de la
încheierea
campaniei de
vaccinare în
şcoli
Februarie şi
august

Stadiul realizării
obiectivelor şi
activităţilor, probleme şi
disfuncţionalităţi,
indicatori fizici şi de
rezultate, costuri
Copii catagrafiaţi, număr
doze administrate

22

Realizări campanii
şcolare

Institutul National
de Sanatate Publica
CNSCBTBucureşti

23

Ancheta de acoperire
vaccinală la 12 şi 24
luni

24

Necesarul de
vaccinuri pentru
vaccinarea de rutină şi
pentru campaniile
şcolare
Informări privind
evenimente deosebite

Institutul National
de Sanatate Publica
CNSCBTBucureşti
CNSCBTBucureşti

25

Institutul National
de Sanatate Publica

de

Trimestrial

Obiectul raportării

Procentul de copii
vaccinaţi si motivele
nevaccinării

La solicitare

Număr doze vaccin
necesare pentru imunizare

La apariţia
evenimentului

Probleme epidemiologice,
date privind cazurile,

Nr.
crt.

Denumire raport
(conf. Ord. MS
8/2000)

9.2
Nr.
Crt.
1

2

9.3
Nr.
crt.
1

2

Instituţii la care
raportează
CNSCBTBucureşti

Evaluarea Factorilor de Risc din Mediu
Denumire raport
Institutii la
care se
raporteaza
Indicatorii pentru PN II si PN
Institutul
V subprogram 3; si raportul
National de
medical pentru cele doua
Sanatate
programe .
Publica si
Ministerul
Sanatatii
Raportarea fiselor de boli
Institutul
profesionale
National de
Sanatate
Publica

Termen
raportat

de

Obiectul raportării
focarele, anchete
epidemiologice, măsuri,
etc.

Termen de
raportare
Trimestrial ,pana in
10 ale lunii
urmatoare
trimestrului de
raportare

Activitatea
compartimentului

Lunar

Evidenta bolilor
profesionale

Evaluarea si Promovarea Sanatatii
Denumire
Instituţii la
Termen de raportare
raport
care
raportează
Propuneri şi
Institutul
Termenele (în măsura aplicabilității)
raportări de
National de
sunt specificate în circulara CNEPSS
Campanii de
Sanatate
din 17.03.2011 privind “Metodologia
informare si
Publica
pentru proiectarea, monitorizarea,
educare (IEC)
colectarea și analiza datelor,
pt.sanatate
evaluarea şi raportarea implementării
campaniilor IEC pentru celebrarea
zilelor mondiale/europene şi a unor
probleme de sănătate specifice”
Raportarea
Institutul
Trimestrial în 10 ale lunii următoare
indicatorilor şi
National de
trimestrului de raportare
raportul
Sanatate
medical pe
Publica şi
PN. V1
MS

9.4 Control în Sănătate Publică
Nr.
Denumire
Institutii la
Crt.
raport
care
raporteaza
1.
Macheta
MS - ISS
raportare
lunara
pt.actiuni
tematice
2.
Macheta
MS - ISS
raportare
lunara

Termen de
raportare

Obiectul
raportarii

Obiectul
raportării
Desfăşurarea
activităţii de
promovarea a
sănătăţii

Desfăşurarea
activităţii de
promovarea a
sănătăţii

Obiectul raportarii

Lunar - pana
in data de 7 a
fiecarei luni

Raportul activitatii lunare a SCSP.

Lunar – in
prima zi
lucratoare

Numarul si rezultatele controalelor
efectuate la operatorii economici care
produc si/sau comercializeaza produse de
paine, panificatie si patiserie, precum si

Nr.
Crt.

3.

4.

Denumire
raport

Informare
privind
evenimentele
deosebite
Raportarea
Fiselor
standard de
inregistrare a
urgentelor
medicale
produse ca
urmare a
consumului
de substante
psihoactive

Institutii la
care
raporteaza

Termen de
raportare

MS-COSU
si Institutia
Prefectului

La aparitia
evenimentului

Inspectoratul
Judetean de
Politie
Hunedoara

Lunar

9.5 Economic / Administrativ
Nr.
Denumire raport
InstitutiII
crt.

Obiectul raportarii

numarul mijloacelor de transport pentru
produse de paine, panificatie si patiserie.
Probleme medicale deosebite; accidente;
conditii meteorologice extreme

Evidenta prezentarilor la Serviciile de
Urgenta ale unitatilor sanitare a
consumatorilor de substante psihoactive

Institutii la
care raporteaza

1

Cont de executie venituri
- Formular 20

Ministerul
Sanatatii

2

Cont de executie cheltuieli
-Formular 21

Ministerul
Sanatatii

3

Plati restante
-Anexa 30

Ministerul
Sanatatii

4

Cereri de finantare din credite
bugetare si venituri proprii MS
(Accize)

Ministerul
Sanatatii

5

Cerere finantare ATI –SP.Deva

Ministerul
Sanatatii

6

Cerere de finantare pentru lucrarile
de investitii finantate de la bugetul de
stat si venituri proprii MS (Accize)

Ministerul
Sanatatii

7

Situatia sumelor incasate din accize
pe alcool si tutun si virate la MSP
- rulajul contului 461.1

Ministerul
Sanatatii

8

Situatia consumului accizelor

Ministerul

Termen
de
raportare
Lunar
10 ale
fiecarei
luni
Lunar
10 ale
fiecarei
luni
Lunar
10 ale
fiecarei
luni
Lunar
18 ale
fiecarei
luni
lunar
5 ale
fiecarei
luni
Lunar pana
18 ale
fiecarei
luni
Lunar
10 a
fiecarei
luni
Lunar

Obiectul raportarii

Executie
venituri

Executie cheltuieli

Facturi cu termen
depasit de plata

Necesar fonduri luna
urmatoare

Necesar cf. Cererii
Sp.Jud.Urg.
Deva
Necesar cf.situatiilor
de lucrari ale
constructorului
Incasari accize tutun
alcool de la
producatori
Consum accize pt. PN

Nr.
crt.

Denumire raport
InstitutiII

Institutii la
care raporteaza
Sanatatii

9

10

11

12

13

14

15
16

17
18

Situatia consumului de medicamente ,
materiale sanitare , reactivi ,
dezinfectanti primite gratuit prin
transfer de la MS
Situatia monitorizarii cheltuielilor de
personal

Ministerul
Sanatatii

Situatia Titlurilor executorii devenite
definitive
- trimestrial in transe
Bilant
-cod 01 ,rand :22,61,63.1,72,73

Ministerul
Sanatatii

Depunere Situatii Financiare la finele
fiecarui trimestru cat si cea de final de
an
Situatia veniturilor proprii necesare
pentru cheltuieli de personal privind
regularizarea cu bugetul de stat
Monitorizarea stadiului proiectelor
finantate din fonduri externe
Monitorizarea investitiilor

Ministerul
Sanatatii

Situatia patrimoniului unitatilor
sanitare din judet
Casarea echipamentelor achizitionate
din fonduri Phare

Ministerul
Sanatatii
Ministerul
Sanatatii

9.6 Control Intern Managerial
Nr.
Denumire raport
crt
1

2

Situatia centralizatoare
semestriala/anuala privind stadiul
implementarii si dezvoltarii
sistemului de control
intern/managerial
Stadiul implementarii
standardelor de control
intern/managerial; conform
rezultatelor autoevaluarii la data
de 31.12 . a anului in curs

Ministerul
Sanatatii

Ministerul
Sanatatii

Termen
de
raportare
10 a
fiecarei
luni
Lunar
10 a
fiecarei
luni
Lunar
7 a fiecarei
luni
Trimestrial

Lunar
10 a
fiecarei
luni
Trimestrial

Ministerul
Sanatatii

Trimestrial

Institutia
prefectului
Ministerul
Sanatatii

Lunar

Institutii la
care se
raporteaza
MS –
Directia de
Audit
Public
Intern
MS –
Directia de
Audit
Public
Intern

Lunar 07 a
fiecarei
luni
Lunar
Trimestrial

Termen de
raportare

Obiectul raportarii

si Investitii

Consumul
materialelor

Cheltuieli cu salariile

Sume pt.drepturi
salariale castigate in
instanta
Bilant partial

Situatii financiare
-bilant
Cheltuiala din venituri
proprii pt.regularizare
buget de stat
Monitorizarea
proiectelor existente
Gradul de realizare a
investitiilor
Completare macheta
de catre spitale
Situatia casarilor
efectuate trimestial
din fonduri Phare

Obiectul
raportarii

semestriala/anuala

dezvoltarea
sistemului de
control intern/
managerial

anuala

dezvoltarea
sistemului de
control intern/
managerial

9.7
Nr.
crt.

Asistenţa Medicală şi Programe
Denumire raport
Instituţii la care
raportează

Termene
de
raportare
În primele
20 de zile
după
încheierea
perioadei
pentru care
se face
raportarea

1

Raport de activitate
centralizat
trimestrial,
respectiv anual
pentru Programul
naţional de
imunizare (PN I. 1)

Institutul Naţional de
Sănătate Publică –
Unitatea de Asistenţă
Tehnică şi
Management
PN
I. 1 Bucureşti

2

Raport de activitate
centralizat
trimestrial,
respectiv anual
pentru Programul
naţional de boli
transmisibile
prioritare (PN I. 2)

Institutul Naţional de
Sănătate Publică –
Unitatea de Asistenţă
Tehnică şi
Management PN I.
2 Bucureşti

În primele
20 de zile
după
încheierea
perioadei
pentru care
se face
raportarea

3

Raport de activitate
centralizat
trimestrial,
respectiv anual
pentru Programul
naţional de
prevenire,
supraveghere şi
control al infecţiei
HIV
(PN I. 3)

Institutul Naţional de
Boli Infecţioase
“Prof.Dr. Maiei
Balş” –Unitatea de
Asistenţă Tehnică şi
Management PN I.
3 Bucureşti

În primele
20 de zile
după
încheierea
perioadei
pentru care
se face
raportarea

Obiectul raportării
Stadiul realizării activităţilor
prevăzute în cadrul
programului, analiza
comparativă a costurilor
medii realizate raportat la
costurile medii la nivel
naţional prevăzute în
prezentele norme, probleme şi
disfuncţionalităţi întâmpinate
în realizarea activităţilor,
propuneri de îmbunătăţire a
modului de derulare a
programelor naţionale de
sănătate publică
Stadiul realizării activităţilor
prevăzute în cadrul
programului, analiza
comparativă a costurilor
medii realizate raportat la
costurile medii la nivel
naţional prevăzute în
prezentele norme, probleme şi
disfuncţionalităţi întâmpinate
în realizarea activităţilor,
propuneri de îmbunătăţire a
modului de derulare a
programelor naţionale de
sănătate publică
Stadiul realizării activităţilor
prevăzute în cadrul
programului, analiza
comparativă a costurilor
medii realizate raportat la
costurile medii la nivel
naţional prevăzute în
prezentele norme, probleme şi
disfuncţionalităţi întâmpinate
în realizarea activităţilor,
propuneri de îmbunătăţire a
modului de derulare a
programelor naţionale de
sănătate publică

4

Raport de activitate
centralizat
trimestrial,
respectiv anual
pentru Programul
naţional de
prevenire,
supraveghere şi
control al
tuberculozei
(PN I. 4)

Institutul Naţional de
Pneumoftiziologie
“Marius Nasta” –
Unitatea de Asistenţă
Tehnică şi
Management PN I.
4 Bucureşti

În primele
20 de zile
după
încheierea
perioadei
pentru care
se face
raportarea

5

Raport de activitate
centralizat
trimestrial,
respectiv anual
pentru Programul
naţional de
monitorizare a
factorilor
determinanţi din
mediul de viaţă şi
muncă (PN II)

Institutul Naţional de
Sănătate Publică –
Unitatea de Asistenţă
Tehnică şi
Management
PN II Bucureşti

În primele
20 de zile
după
încheierea
perioadei
pentru care
se face
raportarea

6

Raport de activitate
centralizat
trimestrial,
respectiv anual
pentru Programul
naţional de
depistare precoce
activă a cancerului
de col uterin
(PN IV. 1)

Institutul Naţional de
Sănătate Publică –
Unitatea de Asistenţă
Tehnică şi
Management
PN IV. 1 Bucureşti

În primele
20 de zile
după
încheierea
perioadei
pentru care
se face
raportarea

Stadiul realizării activităţilor
prevăzute în cadrul
programului, analiza
comparativă a costurilor
medii realizate raportat la
costurile medii la nivel
naţional prevăzute în
prezentele norme, probleme şi
disfuncţionalităţi întâmpinate
în realizarea activităţilor,
propuneri de îmbunătăţire a
modului de derulare a
programelor naţionale de
sănătate publică
Stadiul realizării activităţilor
prevăzute în cadrul
programului, analiza
comparativă a costurilor
medii realizate raportat la
costurile medii la nivel
naţional prevăzute în
prezentele norme, probleme şi
disfuncţionalităţi întâmpinate
în realizarea activităţilor,
propuneri de îmbunătăţire a
modului de derulare a
programelor naţionale de
sănătate publică
Stadiul realizării activităţilor
prevăzute în cadrul
programului, analiza
comparativă a costurilor
medii realizate raportat la
costurile medii la nivel
naţional prevăzute în
prezentele norme, probleme şi
disfuncţionalităţi întâmpinate
în realizarea activităţilor,
propuneri de îmbunătăţire a
modului de derulare a
programelor naţionale de
sănătate publică

7

Raport de activitate
centralizat
trimestrial,
respectiv anual
pentru Programul
naţional de
promovare a
sănătăţii şi educaţie
pentru sănătate
(PN V.1; V.3)

Institutul Naţional de
Sănătate Publică –
Unitatea de Asistenţă
Tehnică şi
Management
PN
V Bucureşti

În primele
20 de zile
după
încheierea
perioadei
pentru care
se face
raportarea

8

Raport de activitate
centralizat
trimestrial,
respectiv anual
pentru Programul
naţional de sănătate
a femeii şi copilului
(PN VI)

Institutul pentru
Ocrotirea Mamei şi
Copilului “Alfred
Rusescu” Unitatea
de Asistenţă Tehnică
şi Management PN
VI Bucureşti

În primele
20 de zile
după
încheierea
perioadei
pentru care
se face
raportarea

9

Raport de activitate
centralizat
trimestrial,
respective anual
pentru Programul
national de
transplant de
organe, tesuturi si
celule de origine
umana (PN IV.3.1)

Agentia Nationala de
Transplant

În primele
20 de zile
după
încheierea
perioadei
pentru care
se face
raportarea

10

Raport de activitate
centralizat lunar al
celor 4 centre de
permanenta din
judet

Ministerul Sanatatii

In primele
25 de zile
dupa
incheierea
perioadei
pentru care
se face
raportarea

Stadiul realizării activităţilor
prevăzute în cadrul
programului, analiza
comparativă a costurilor
medii realizate raportat la
costurile medii la nivel
naţional prevăzute în
prezentele norme, probleme şi
disfuncţionalităţi întâmpinate
în realizarea activităţilor,
propuneri de îmbunătăţire a
modului de derulare a
programelor naţionale de
sănătate publică
Stadiul realizării activităţilor
prevăzute în cadrul
programului, analiza
comparativă a costurilor
medii realizate raportat la
costurile medii la nivel
naţional prevăzute în
prezentele norme, probleme şi
disfuncţionalităţi întâmpinate
în realizarea activităţilor,
propuneri de îmbunătăţire a
modului de derulare a
programelor naţionale de
sănătate publică
Stadiul realizării activităţilor
prevăzute în cadrul
programului, analiza
comparativă a costurilor
medii realizate raportat la
costurile medii la nivel
naţional prevăzute în
prezentele norme, probleme şi
disfuncţionalităţi întâmpinate
în realizarea activităţilor,
propuneri de îmbunătăţire a
modului de derulare a
programelor naţionale de
sănătate publică
Verificarea lunara a graficului
garzilor Centralizarea lunara a
indicatorilor de activitate
raportati de catre centre si de
catre unitatile administrativ
teritoriale

11

Raport centralizator
lunar cu datele din
fisele copiilor cu
varsta cuprinsa
intre 0 si 12 luni
care beneficiaza de
acordarea laptelui
praf prin Programul
naţional de sănătate
a femeii şi copilului
(PN VI)

Centrul National de
Statistica si
Informatica in
Sanatate Publica
Bucuresti

9.8 Relaţii cu Publicul şi Comunicare
Nr.
Denumire
Institutii la care
crt.
raport
raporteaza
Raport
Monitorul Oficial
1
activitate

9.9 Audit Intern
Nr.
Denumire
crt.
raport
Raport anual
1
asupra
activitatii de
audit

9.10
Nr.
Crt.

2

Centralizare date privind
raportarea retelei si activitatii
unitatilor sanitare
Verificarea buletinelor statistice de
deces de la nivelul comisiilor
judetene de statistica in scopul
codificarii corecte a cauzei de
deces.
Verificarea si codificarea
anchetelor privind mortalitatea
infantila
Raportarea lunara a bolnavilor
internati pentru consum de droguri
si transmiterea fiselor acestora la
Centrul National de Statistica si
Informatica in Sanatate Publica

5

Evidenta lunara a raportarilor
de la medicii de familie cu
privire la datele copiilor ce
beneficiaza de lapte praf si
corelarea acestor date cu
borderourile centralizatoare
ale consumului de lapte praf
intocmite de primariile care
elibereaza lapte praf catre
beneficiari pe baza retetelor
prescrise de medicii de
familie.

Obiectul raportarii
Activitatea DSP pe departamente,
compartimente si servicii

Termen de
raportare
Anual

Statistică / Informatică în Sănătate Publică
Denumire raport
Institutii la care se
raporteaza
Organizarea bazelor de date
judetene,verificare si codificare
informatii medicale

4

Termen de
raportare
Anual

Institutii la care
raporteaza
Ministerul Santatii –
Directia de Audit Intern;
Curtea de Conturi a
Jud.Hunedoara

1

3

In primele
31 de zile
dupa
incheierea
perioadei
pentru care
se face
raportarea

Centrul Naţional de
Statistică şi Informatică în
Sănătate Publică (CNSISP)
Bucuresti
CNSISP Bucuresti

Obiectul raportarii
Activitatea anuala a
auditului

Termen
de
raportare
Permanent

Obiectul
raportarii
Date
statistice

Permanent

Directia Judeteana de
Statistica Hunedoara

Lunar

Buletine
deces

CNSISP Bucuresti

Lunar

Fise deces

CNSISP Bucuresti

Lunar

Fise
raportare

Nr.
Crt.

6

7
8
9
10

Nr.
crt.
1

Denumire raport

Bucuresti
Completarea si codificarea corecta
a fisei decesului prin complicatiile
sarcinii, nasterii si lauziei
Maintenance si actualizare
Registrul unic al medicilor
Indicatorii demografici.
Transmitere date catre Ministerul
Sanatatii
Situatia gravidelor nou depistate la
cabinetele medicilor de familie

Institutii la care se
raporteaza

Termen
de
raportare

Obiectul
raportarii

CNSISP Bucuresti

Lunar

Fise deces

CNSISP Bucuresti

Permanent

CNSISP Bucuresti

Lunar

Registru
medici
Date
statistice
Date
statistice
-//-

MS

Permanent

CNSISP Bucuresti

Permanent

9.11 Resurse Umane, Normare, Oraganizare si Salarizare
Denumire raport
Institutii la care
Termen de
raporteaza
raportare
Ancheta asupra
Institutul National
Lunar, pana in
castigurilor salariale
de Statistica
data de 15
lunare S1

2

Ancheta locurilor de
munca vacante L5

Institutul National
de Statistica

3

Ancheta salariilor S2

4

Evidenta personalului
din institutiile publice

5

Costul fortei de munca
S3

Institutul National
de Statistica
Agentia
Judeteana a
Finantelor
Publice
Hunedoara
Institutul National
de Statistica

6

Situatia posturilor din
unitate

7

Raportare lunara
privind numarul de
posturi ocupate si
fondul de salarii

8

Situatia nominala cu
drepturi salariale din
luna anterioara pentru
medici, medici dentisti
si farmacisti rezidenti

Trimestrial,
pana in data de
19
Anual pana la
data de 30.11.
Semestrial

Anual

Institutia
Prefectului Judet
Hunedoara
Ministerul
Sanatatii

Lunar pana la
data de 5

Institutul National
de Sanatate
Publica- Centrul
National pentru
Statistica si
Informatica in
Sanatate Publica

Lunar pana in
data de 9

Lunar pana in
data de 15

Obiectul raportarii
Numar posturi si castiguri
salariale a tuturor
categoriilor de personal din
unitatile sanitare ale
judetului
Efectiv salariati, numar
posturi vacante unitati
sanitare din judet
Repartizarea salariatilor pe
grupe de salarii
Numar de personal
repartizat pe categorii de
incadrare si fondul de salarii

Repartizarea fondului de
salarii pe categorii de
personal
Situatia posturilor din
unitate
Numarul de posturi ocupate
pe categorii de personal si
surse de finantare si fondul
de salarii corespunzator pe
luna anterioara
Castigurile salariale si
cuantumul bursei pentru
medici, medici dentisti si
farmacisti rezidenti incadrati
pe posturi in unitatile
sanitare ale judetului, pentru
luna anterioara raportarii

9.12 Comisia de Malpraxis a Directiei de Sanatate Publica
Nr.
Denumire raport
Institutii la care
Termen de
crt.
raporteaza
raportare
Comisia de Malpraxis
Ministerul Sanatatii
Lunar pana
1
in data de 5

9.13
Nr.
crt.
1
2

3
4

Secretariat
Denumire raport
Raport lunar de
activitati
Calendar lunar de
activitati
Raport anual de
activitati
Plan anual de actiuni

Institutii la care
raporteaza
Institutia Prefectului
judetului Hunedoara
Institutia Prefectului
judetului Hunedoara

Termen de
raportare
Lunar

Institutia Prefectului
judetului Hunedoara
Institutia Prefectului
judetului Hunedoara

La inceputul
noului an
La inceputul
noului an

Lunar

Obiectul raportarii
Stadiul de solutionare a
sesizarilor de malpraxis
inregistrate la D.S.P.

Obiectul raportarii
Activitati desfasurate in
luna care tocmai se incheie
Activitatile propuse a fi
desfasurate in luna care
urmeaza
Activitati desfasurate in
anul care s-a incheiat
Activitati propuse a fi
desfasurate in anul care a
inceput

