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• Ordinul nr.386 din 31 martie 2015 privind 
aprobarea normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate publică pentru 
anii 2015 şi 2016 

• Ordinul nr.219 din 26 februarie 2016 privind 
modificarea şi completarea normelor tehnice de 
realizare a programelor naţionale de sănătate 
publică pentru anii 2015 şi 2016 aprobate prin 
Ordinul ministrului sănătăţii nr.386/2015 



 
• RNDVCSH – Unitate de Asistenţă 

Tehnică şi Management care asigură la nivel 
naţional asistenţă tehnică şi management 
pentru PNS IV.3.2 



Unităţi care implementează 
subprogramul  

 

• CD-uri: 17 CTS-uri, 4 spitale (ICF, IROI, SUUB, 
SCUB) 

• Laboratoare: 6 laboratoare de testare (INHT, 
ICF, Sp. Pius Brînzeu, Sp. Sf. Spiridon, Inst.de 
Urologie şi Transplant Renal Cluj, Inst. de 
Urgenţă pt. Boli Cardiovasculare şi Transplant) 

• Centre de prelevare şi transplant: 3 centre 
(ICF, Sp. Louis Ţurcanu, Sp.jud. Tg.Mureş) 



                 Finanţarea Programului 

SURSE DE FINANŢARE: 
1. Buget de stat DSP : RNDVCSH 
2. Buget de stat AAPL : Spitalul Louis Ţurcanu, Timişoara 

3.  Venituri proprii DSP: INHT 

4.   Venituri proprii - transferuri:  
•  Institutul Clinic Fundeni București  

•  Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca 

•  Sp. Clinic Județean de Urgență Sf. Spiridon Iași 

•  Sp. Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș 

•  Sp. Clinic Pius Brînzeu Timişoara 

•  Sp. Clinic de Urgență Bucureşti 

•  Sp. Universitar de Urgență Bucureşti 

•  Institutul Oncologic Iași 

•  Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş 

 



 
                     

Etapele întocmirii cererii de finanţare 
 

 

• CTS               INHT                RNDVCSH  

• Toate celălalte unităţi               RNDVCSH 

 



 
 

Depunerea cererilor de finanţare 
 

• Cererile de finanţare fundamentate ale unităţilor 
care implementează programul se transmit către 
UATM  pe suport de hârtie şi în format electronic 
până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se 
solicită  finanţarea însoţite de documente 
justificative. 

• CTS-urile transmit aceste cereri de finanţare către 
INHT până în data de 4 ale lunii în care se solicită 
finanţarea.  

 



U.A.T.M 

Verificarea 
documentelor 

Situaţii 
centralizatoare pe 

fiecare sursă de 
finanţare şi titlu 

bugetar 

Solicitarea către  

AGENŢIA 
NAŢIONALĂ PENTRU 

PROGRAME DE 
SĂNĂTATE 

Pâna cel târziu în data 
de 10 a lunii pentru 
care se face finanţarea 



 
 
 

Cheltuieli eligibile 
 
 

a) Furnituri de birou: creioane, pixuri, tonere, etc 
b) Cheltuieli pentru editarea şi tipărirea de rapoarte, tipizate, 

proceduri, suporturi de curs, etc 
c) Cheltuieli pentru organizarea instruirilor şi cursurilor de formare 

profesională 
d) Cheltuieli pentru servicii de poştă, curierat,  
e) Cheltuieli de deplasare internă pentru vizitele de 

monitorizare/evaluare 
f) Cheltuieli pentru activitatea de constituire şi întreţinere a bazei de 

date a Programului 
g) Cheltuieli de personal / contracte de prestări servicii 
h) Cheltuieli pentru organizarea campaniilor de IEC 



 
 
 

Rapoartări trimestriale şi anuale 
(indicatorii) 

 

 

• Se realizează trimestrial, cumulat de la începutul anului 
şi anual, atât în format electronic cât şi pe suport de 
hârtie, conform machetelor de raportare aprobate prin 
ordin al ministrului sănătăţii 

• în primele 20 de zile lucrătoare după încheierea 
perioadei pentru care se face raportarea se transmit 
către UATM indicatorii de eficienta pe Program, cu 
precizarea cauzelor depăşirii sau nerealizării acestora 



Stocurile 

          Raportarea  stocurilor in cadrul PNS 

 

• Lunar în termen de 5 zile dupa încheierea 
perioadei de raportare şi trimestrial în termen 
de 20 zile după încheierea perioadei de 
raportare se va  transmite situaţia centralizată 
a stocurilor însoţită de balanţa cantitativ-
valorică după preţ. 

 



Vă mulţumesc!  


