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INTRODUCERE 
 

 

Institutul Național de Sănătate Publică București (în continuare INSP) a fost înființat prin 

HG.1414/2009, publicată în MO 845/2009, ca și instituție publică cu personalitate juridică, în 

subordinea Ministerului Sănătații, prin comasare prin fuziune a Institutului de Sănătate Publică 

București cu Institutul de Sănătate Publică „Prof. Dr. Iuliu Moldovan“Cluj-Napoca, Institutul de 

Sănătate Publică Iași, Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. Leonida Georgescu“Timișoara, 

Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureș și cu Centrul de Sănătate Publică Sibiu, care s-au 

desființat. Inființarea acestui institut a avut ca și scop, crearea unei instituții publice care să 

îndeplinească următoarele sarcini: 

a) prevenirea, supravegherea și controlul bolilor transmisibile și netransmisibile;  

b) monitorizarea stării de sănătate;  

c) promovarea sănătății și educația pentru sănătate;  

d) evaluarea sănătații ocupaționale;  

e) monitorizarea sănătății în relație cu mediul;  

f) elaborarea reglementărilor în domeniul sănătății publice;  

g) asigurarea managementului sănătății publice;  

h) dezvoltarea serviciilor de sănătate publică specifice.  

Odată cu apariția Ordinului MS nr.422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de 

realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, în anexa 

(Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 

2014), este pentru prima dată aparută noțiunea de înființare a Unităților de Asistență Tehnică și 

Management (în continuare UATM), ca și structuri fără personalitate juridică, constituite în 
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instituții din subordinea Ministerului Sănătății, cu rol diferit față de unitațile de implementare a 

programelor naționale. Prin aceste norme a fost înființată și UATM a INSP, care asigură, la nivel 

naţional, asistenţă tehnică şi management pentru cele şase programe luate in studiu: 

1. Programul naţional de vaccinare; 

2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare; 

3. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi 

monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei; 

4. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi 

muncă; 

5. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - 

Subprogramul de depistare precoce activă a canceruli de col uterin prin efectuarea testării Babeş-

Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening; 

6. Programul naţional de management al registrelor naţionale; 

7. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate - 

Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii și educaţie pentru sănătate;  

LEGEA Nr. 95 Republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, aduce specificații cu 

privire la definirea, programelor naționale, a unităților de implementare și a UATM, în Titlul 2, 

Capitolul I, după cum urmează: 

„- pachetul programelor naţionale de sănătate reprezintă ansamblul de acţiuni multianuale 

orientate spre principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică 

- implementarea programelor naţionale de sănătate reprezintă procesul de organizare a 

resurselor umane, materiale şi financiare, la nivelul unităţilor de specialitate, în scopul asigurării 

de bunuri şi servicii pentru beneficiarii acestor programe sau schimbări ale comportamentelor 

acestora, ca răspuns la anumite nevoi de sănătate identificate din date obiective; 

- unitatea de specialitate este structura din cadrul sistemului de sănătate publică cu 

atribuţii în implementarea programelor naţionale de sănătate; 
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- unitatea naţională/regională de asistenţă tehnică şi management al programelor 

naţionale de sănătate reprezintă  structura organizatorică fără personalitate juridică din cadrul 

instituţiilor publice din subordinea Ministerului Sănătăţii, înfiinţată prin ordin al ministrului 

sănătăţii, cu atribuţii în asigurarea asistenţei tehnice şi managementului programelor naţionale de 

sănătate; 

-asistenţa tehnică este totalul activităţilor de pregătire şi informare a unităţilor de 

specialitate cu atribuţii în implementarea programelor naţionale de sănătate, precum şi orice alte 

activităţi întreprinse în vederea îmbunătăţirii implementării programelor naţionale de sănătate;” 

Lucrarea prezenta, va tine cont de toate aceste notiuni reglementate legislativ si se doreste 

a fi un raport cuprinzator privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și 

modele de raportare periodică în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, în relație cu 

derularea Programelor Naționale de Sănătate Publică. 

 

Metodologia de lucru 

 

În vederea atingerii scopului și obiectivelor acestui material, metodologia de lucru a 

cuprins următoarele activități: 

 Studiul reglementărilor legislative în vederea derulării programelor naționale de sănătate 

(în continuare PNS) în care Institutul Național de Sănătate Publică desfășoară activități 

 Aplicarea de chestionare principalilor actori implicați în derularea programelor naționale 

de sănătate în care INSP este implicat, din cadrul  Agenției Naționale Programe de Sănătate a 

Ministerului Sănătății (în continuare ANPS-MS) 

 Aplicarea de interviuri principalilor actori implicați în derularea programelor naționale de 

sănătate în care INSP este implicat, din cadrul ANPS-MS 

 Aplicarea de chestionare principalilor actori implicați în derularea programelor naționale 

de sănătate în care INSP este implicat, din cadrul INSP 
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 Aplicarea de interviuri principalilor actori implicați în derularea programelor naționale de 

sănătate în care INSP este implicat, din cadrul INSP 

 Analiza informațiilor culese și formularea unor concluzii și recomandări 

 

Obiectivele analizei 

 

Scopul analizei este asigurarea informațiilor necesare legate de activitățile derulate la 

nivelul INSP, pentru realizarea unei metodologii unitare de monitorizare și evaluare a 

programelor naționale de sănătate publică 

Obiectivele specifice sunt reprezentate de : 

1. Culegerea informațiilor legate de aplicarea unor proceduri și modele de raportare 

folosite de ANPS – MS în vederea monitorizării și evaluării PNS care se derulează prin INSP 

2.   Culegerea informațiilor legate de aplicarea unor proceduri și modele de raportare 

folosite de UATM – INSP, în vederea monitorizării și evaluării PNS care se derulează prin INSP 

3. Analiza informațiilor culese, formularea de concluzii și recomandări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
PROIECT „Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor 

Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

 

                                                     

  
www.poca.ro 

pagina 7 din 295 
 

CAPITOLUL I 
 

1. SURSE DE DATE 

 

 

La nivelul INSP se derulează un număr de 7 programe/subprograme naționale de sănătate 

(în continuare PN) prin structurile sale. În aceste programe, INSP are rol de coordonare 

metodologică la nivel național și rol de unitate de implementare. Aceste programe sunt : 

a) Programul Național de boli transmisibile- Programul Național de Vaccinare 

b) Programul Național de boli transmisibile - PN de supraveghere și control a bolilor 

transmisibile prioritare 

c) Programul Național de boli transmisibile - PN de supraveghere și limitare a 

infecțiilor associate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a 

utilizării antibioticelor 

d) PN de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă 

e) PN de management al registrelor naționale 

f) PN de boli netransmisibile – programul național de depistare precoce activă a 

cancerului prin screening organizat – subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de 

col uterin prin efectuarea testării Babeș- Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de 

screening 

g) PN de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate - 

subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate 

La nivelul INSP, odată cu apariția Ord MS 422/2013  a fost înființată Unitatea de 

Asistență tehnică și Management (în continuare UATM) , cu rolul de a veni în sprijinul ANPS – 

MS, cu rol de asistență tehnică și management, pentru cele 7 programe/subprograme, enumerate 

anterior.            
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Aceeași metodologie de lucru (prin Unitatea de Asistență Tehnică și Management) a fost 

păstrată și pentru derularea urmatoarelor două cicluri bianuale de derulare a programelor 

naționale de sănătate, reglementate prin Ordinul MS 386/2015 pentru anii 2015-2016 și Ordinul 

377/2017  pentru derularea programelor în perioada 2017-2018   

 Astfel UATM asigură (conf art 19, Ord 377/2017 cu modif și completări ulterioare) :  

a) consultanța și asistența tehnică unităților de specialitate care implementează 

programe naționale de sănătate publică, prin planificarea, organizarea și coordonarea desfășurării 

activităților din cadrul PNS; elaborează rapoarte trimestriale și anuale cu privire la 

implementarea PNS; informează ANPS cu privire la disfuncționalități și probleme posibil 

apărute; formulează propuneri cu privire la “strategia” PNS; formulează propuneri cu privire la 

structura PNS 

b) managementul fondurilor alocate PNS, prin: estimarea și fundamentarea anuală a 

necesarului de fonduri (termen 15 iulie a anului curent, pentru anul următor), propunerea 

repartizării fondurilor pe unitățile cu rol de implementare; verificarea lunară a eligibilității 

cheltuielilor; întocmirea și avizarea cererilor de finanțare lunare a PNS; comunicarea sumelor 

aprobate spre finanțare; centralizarea trimestrială și anuală a execuției bugetare; formularea de 

propuneri pentru suplimentarea de fonduri pentru unitătile de implementare; centralizarea 

trimestrială și anuală a indicatorilor specifici; monitorizarea consumului și stocurilor;  

In acest raport sunt analizate 6 programe Naționale din cele 7 (cu excepția PN de 

management al registrelor naționale) 

In cazul tuturor programelor Naționale sursele de date sunt unitățile de implementare. 

Acestea pot face parte din urmatoarele categorii (conf.Ord 377/2017) : 

- Direcțiile de Sănătate Publică Județene și a Municipiului București (în continuare 

DSP) 

- Institutul Național de Sănătate Publică  

- Institutul Național de Hematologie Transfuzională “prof dr C T Nicolau” , 

București 
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- Registrul Național al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice 

- Furnizori publici de servicii medicale 

- Furnizori privați de servicii medicale 

 

PN de boli transmisibile – Programul Național de Vaccinare are ca obiectiv protejarea 

sănătății populației împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinare 

și se desfasoară prin două activități:  

1) Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare 

care își are ca și surse de date următoarele unități de implementare: 

a. Furnizorii de servicii medicale de la nivelul maternităților, din sistemul public și 

privat  

b. Furnizorii de servicii  medicale de la nivelul asistenței medicale primare  

c. Centrele de vaccinare care se organizează , în situații epidemiologice deosebite, 

prin ordin al ministrului sănătății 

d. Furnizorii de servicii spitalicești care au în structura dispensare de 

pneumoftiziologie furnizorii de servicii spitalicești în situațiile în care sunt spitalizați copii 

abandonați  

Toate aceste surse de date transmit informațiile Direcțiilor de Sănătate Publică Județene 

și a Municipiului București de pe raza cărora funcționează  și/sau  prin înregistrare directă în 

Registrul Electronic Național de Vaccinări de la nivelul INSP, dupa cum urmează: 

e. La nivelul DSP se primesc informații legate de  estimarea cantităților de vaccinuri 

necesare, consumurile și stocurile de vaccinuri, detailat pe fiecare tip de vaccin, din partea 

următoarelor surse de date : furnizorii de servicii medicale de la nivelul maternităților, din 

sistemul public și privat; furnizorii de servicii  medicale de la nivelul asistenței medicale 

primare, furnizorii de servicii spitalicești care au în structura dispensare de pneumoftiziologie și 

furnizorii de servicii spitalicești în situațiile în care sunt spitalizați copii abandonați 
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Direcțiile de Sănătate Publică și a Municipiului București transmit datele colectate către 

INSP- unitate de implementare, în vederea centralizării, devenind și acestea la rândul lor, surse 

de date. 

f. Înregistrare directă în Registrul Electronic Național de Vaccinări de la nivelul 

INSP a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale, de către următoarele surse de date:  

furnizorii de servicii medicale de la nivelul maternităților, din sistemul public și privat; furnizorii 

de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare; furnizorii de servicii spitalicești în 

situațiile în care sunt spitalizați copii abandonați.  

g. UATM-INSP – centralizează rapoartele de activitate anuale și trimestriale și 

indicatorii realizați, stocuri și balanțe cantitativ valorice, de la Direcțiile de Sănătate Publică, 

devenind sursa de date pentru ANPS 

2) Vaccinarea grupelor populaționale la risc, are ca și surse de date : 

a. Furnizorii de servicii  medicale de la nivelul asistenței medicale primare 

b. Centrele de vaccinare care se organizează , în situații epidemiologice deosebite, 

prin ordin al ministrului sănătății 

Sursele de date transmit informațiile Direcțiilor de Sănătate Publică Județene și a 

Municipiului București de pe raza cărora funcționează  și/sau  prin înregistrare directă în 

Registrul Electronic Național de Vaccinări de la nivelul INSP, după cum urmează: 

c.  La nivelul DSP se primesc informații legate de  estimarea cantităților de 

vaccinuri necesare, consumurile și stocurile de vaccinuri, detailat pe fiecare tip de vaccin 

Direcțiile de Sănătate Publică și a Municipiului București transmit datele colectate către 

INSP- unitate de implementare, în vederea centralizării, devenind și acesta astfel surse de date. 

d. Înregistrare directă în Registrul Electronic Național de Vaccinări de la nivelul 

INSP a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale  

Toate informațiile și datele legate de desfășurarea acestui program și furnizate de către 

sursele de date,  sunt centralizate la nivelul INSP ca și unitate de implementare, care este astfel 
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unitate de coordonare metodologică  și de implementare, devenind la rândul ei o sursă de date 

catre ANPS 

e. UATM – INSP centralizează rapoartele de activitate și indicatorii trimestriali și 

anuali stocuri și balanțe cantitativ valorice, raportate de către DSP teritoriale, devenind sursa de 

date pentru ANPS 

 

 

 

 

Figura I.1. Schema raportărilor în cadrul Programului Național de Vaccinare 
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PN de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare – are ca obiectiv 

depistarea precoce și asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea 

implementării masurilor de limitare a răspândirii acestora și se desfasoară prin următoarele 

activități:  

1. supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile 

2. intevenția în focar 

3. derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenței și prevalenței bolilor 

infecțioase 

Sursele de date în desfășurarea acestor activități sunt:   

A1. furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare.  Aceștia 

transmit date atât către DSP Județene și a Mun. București , cât și direct CNSCBT- INSP prin 

înregistrarea în RENV.  

A2. Direcțiile de Sănătate Publică teritoriale  

A3. Toate informațiile și datele legate de aplicarea acestui program din punct de vedere 

metodologic și furnizate de către sursele de date menționate anterior,  sunt centralizate la nivelul 

INSP, care este astfel unitate de coordonare metodologică  și de implementare, devenind la 

rândul ei o sursă de date către ANPS  

A4. UATM INSP care centralizează datele de la Direcțiile de Sănătate Publică teritoriale 

și le transmite către ANPS 
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Figura I.2- Schema raportărilor în cadrul Programului Național de supraveghere și control 

a bolilor transmisibile prioritare 

 

 

PN de supraveghere și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale și a 

rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor- are ca obiectiv 

creșterea calității serviciilor medicale și siguranței pacientului prin reducerea riscului de apariție 

a infecțiilor associate asistenței medicale și îsi îndeplinește acest obiectiv prin 4 activități : 

1. supravegherea în sistem sentinelă, a infecțiilor asociate asistenței medicale în 

secțile cu risc crescut (ATI și chirurgie) 
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2. supravegherea în sistem sentinelă a antibiotipilor tulpinilor microbiene care 

determină infecții invasive 

3. formarea profesională a personalului medical pentru supravegherea și limitarea 

infecțiilor associate asistenței medicale, precum și monitorizarea folosirii antibioticelor 

4. realizarea studiului de prevalență de moment a infecțiilor associate asistenței 

medicale și a consumului de antibiotic din spital   

  Sursele de date în desfașurarea acestor activităti sunt: 

A1 Unitățile de specialitate care implementează programul (punctul F din norme – spitale 

selectate)  

A2 Direcțiile de Sănătate publică și a Municipiului București care sunt și acestea unități 

de implementare . Acestea transmit datele către UATM- INSP 

A3 INSP ca și unitate de implementare și coordonare metodologică  

A4 .UATM – INSP – transmite date furnizate și centralizate de la Direcțiile de Sănătate 

Publică, către ANPS din MS 



 
 

 
PROIECT „Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor 

Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

 

                                                     

  
www.poca.ro 

pagina 15 din 295 
 

 

Figura I.3 -Schema raportărilor în cadrul Programului Național de supraveghere și 

limitare a infecțiilor associate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de 

monitorizare a utilizării antibioticelor 

 

PN de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă are ca obiectiv 

protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnavirilor asociate factorilor de risc determinant 

din mediul de viață și muncă și se desfășoară prin mai multe activități care se derulează prin 

patru domenii specifice: 

1. Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnavirilor asociate factorilor de risc din 

mediul de viață  

2. Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiațiilor ionizante 
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3. Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din 

mediul de muncă 

4. Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

alimentari și de nutriție 

Sursele de date în desfașurarea activităților din cadrul celor patru domenii, sunt: 

A1. Direcțiile de Sănătate Publică județene și a Municipiului București care transmit 

datele de implementare UATM a INSP 

A2. INSP care este unitate de implementare și de coordonare metodologică care transmite 

datele de implementare proprii (stocuri; balanță; execuție; necesar; indicatori) către ANPS a 

Ministerului Sănătății, devenind sursa de date.  

A3. UATM-  INSP care transmite datele centralizate de la DSP Județene către ANPS a 

MS 

 

Figura I.4 - Schema raportărilor în cadrul Programului Național de monitorizare a 

factorilor determinanți din mediul de viață și muncă 



 
 

 
PROIECT „Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor 

Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

 

                                                     

  
www.poca.ro 

pagina 17 din 295 
 

 

PN de boli transmisibile – programul național de depistare precoce activă a 

cancerului prin screening organizat – subprogramul de depistare precoce activă a 

cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș- Papanicolaou la populația feminină 

eligibilă în regim de screening – are trei obiective: reducerea poverii cancerului de col uterin în 

populația feminină prin depistarea în fază incipientă de boală prin screening organizat; 

îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de 

diagnostic și tratament; creșterea gradului de informare a populației prin utilizarea serviciilor de 

screening ca metoda de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice și 

indeplinește aceste trei obiective prin două activități: 

1. Activități manageriale și administrative cu mai multe subactivități 

2. Activități specifice – cu mai multe subactivități 

Susele de date sunt unitățile de implementare  și anume : furnizorii de servicii medicale – 

unități sanitare cu paturi care au în structura proprie cabinet de specialitate în obstetrică-

ginecologie și laborator de analize medicale în domeniul citologiei și care fac dovada organizării 

unei rețele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin , care pot fi în 

subordinea Ministerului Sănătății , din rețeaua autorităților administrației publice locale și a 

ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie sau furnizori de servicii medicale private în 

baza contractelor încheiate cu DSP. În urma evaluării acestei situații rezultă că sursele de date 

sunt : 

Furnizori de servicii medicale : 

A1-centre de informare și consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului 

de col uterin și mobilizare a populației eligibile pentru testarea Babeș-Papanicolaou 

A2- centre de recoltare a materialului celular cervical 

A3- laboratoare de analize medicale în domeniul citologiei medicale 

A4- centre de diagnostic și tratament al leziunilor precursoare sau incipiente depistate în 

cadrul programului 
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A5- furnizorii de servicii de la punctele A1-A4, transmit date către unitatea sanitară din 

rețeaua careia fac parte care la rândul acesteia, transmite date către alte două surse de date : 

A6- Direcțiile de Sănătate Publică și a Municipiului București cu, care au semnat 

contractul de participare în cadrul programului și care vor înainta cererile de finanțare a 

serviciilor către UATM- INSP 

A7- UATM- Regionale, în număr de 9 (în continuare UATM-R) care vor transmite datele 

spre centralizare către  

A8- UATM-INSP aceasta fiind furnizor de date pentru ANPS din cadrul MS 

 

 

Figura I.5 - Schema raportărilor în cadrul Subprogramului Național de depistare precoce 

activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș- Papanicolaou la populația 

feminină eligibilă în regim de screening 
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Observații cu privire la UATM – R care au fost înființate în acest program – acestea sunt 

în număr de 9 după cum urmează: 

- UATM a Institutului Oncologic “Prof.Dr.I.Chiricuta” pentru regiunea Nord-Vest 

(6 județe) 

- UATM al Institutului Regional de Oncologie Iași pentru regiunea Nord-Est (6 

județe) 

- UATM a Institutului Oncologic “Prof. Dr.Al.Trestioreanu” pentru regiunea 

București-Ilfov (1 județ și Mun. București) 

- UATM a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș pentru regiunea 

Centru (6 județe) 

- UATM a Spitalului Județean de Urgență Timișoara pentru regiunea Vest (4 

județe)  

- UATM a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova pentru regiunea Sud-Vest 

(5 județe) 

- UATM a Spitalului Clinic de Urgență “Sf Pantelimon” București pentru regiunea 

Sud-Est (6 județe)  

- UATM a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alesandru-

Rusescu” pentru regiunea Muntenia-Sud 1 (4 judete)   

- UATM a Spitalului Universitar de Urgență București pentru regiunea Muntenia-

Sud 2 (3 județe) 

Rolul și atribuțiile acestor UATM- R, precum și a atribuțiilor UATM-INSP,  sunt 

prevăzute în anexa nr IV.1 la anexa 5 la normele tehnice de realizare a programului, din Ord MS 

377/2017, cu modificările și completările ulterioare. Aceste atribuții, nu se suprapun întotdeauna 

peste atribuțiile UATM prevăzute în art 19 al Ordinului (de asistență și consultare tehnică și de 

management al fondurilor), conferind acestor UATM-R și atribuții de implementare, ca de 

exemplu:  
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- In cazul UATM- INSP : planifică și coordonează în colaborare cu comisia, 

activitățile de informare-educare-comunicare; contribuie la elaborarea planurilor regionale de 

informare-educare-comunicare; coordonează și participă la elaborarea strategiei naționale de 

prevenire a cancerului de col uterin și asigură integrarea cu alte strategii și planuri de acțiune; 

asigură comunicarea către populație și către autoritățile de sănătate și alte autorități interesate a 

progresului programului; mai mult decât atât, atribuie rol de coordonator al UATM- INSP 

(punctul 1.15.) prin atribuțiile de selectare a personalului UATM-INSP și propunere directorului 

general al INSP contractarea acestuia în condițiile legii 

- In cazul UATM-R prevăzute în derularea acestui program: instruiesc personalul 

implicat în realizarea activităților specific prevăzute în cadrul subprogramului; organizează 

împreună cu DSP, instruirea medicilor de familie în vederea planificării și organizării invitării 

femeilor eligibile din regiunea teritorială arondată în scopul participării la program; planifică 

formarea personalului; etc.  

       

PN de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate- subprogramul 

de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate – are ca obiectiv 

îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin promovarea unui stil de viață sănătos și 

combaterea principalilor factori de risc și se desfășoară prin două domenii specifice: 

a) Intervenții pentru un stil de viată sănătos 

b) Evaluarea stării de sănătate a populației generale 

Sursele de date sunt : 

Unitățile care implementează programul  : 

A1- Direcțiile de Sănătate Publică și a Municipiului București care transmit date către 

UATM – INSP 

A2 Institutul Național de Sănătate Publică – care este unitatea cordonatoare metodologic 

și care transmite date către ANPS – MS și,  
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A3 UATM INSP – care transmite datele centralizate (indicatori; stocuri; execuție; 

rapoarte de activitate; balanțe; necesar; etc) de la DSP uri, către ANPS- MS 

 

Figura I.6 - Schema raportărilor în cadrul Subprogramului Național de evaluare și 

promovare a sănătații și educație pentru sănătate 

 

Concluzie – toate sursele de date se încadrează în lista unităților de implementare regăsită 

în prevederile legislative (ord 377/2017)  

 

 

2.METODOLOGIA DE CULEGERE A DATELOR 

 

Parcurgerea ultimei reglementări legislative pentru aplicarea normelor tehnice de 

realizarea a PNS pentru anii 2017-2018 (ord MS nr 377/2017, cu modificările și completările 

ulterioare), atrage atenția prin faptul că prevede atribuții ale tuturor actorilor implicați în 

realizarea PNS, după cum urmează: 
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- Ministerul Sănătății prin structurile sale ( ANPS; Direcția generală de asistență 

medicală și sănătate publică; Direcția generală economică; Direcția de specialitate cu atribuții în 

realizarea achizițiilor publice) 

- Unitățile de asistența tehnică și management 

- Unitățile de specialitate (de implementare) 

- Ordonatorii de credite a unităților de specialitate 

- Direcțiile de Sănătate Publică ca și unităti de implementare și/sau ca unități care 

incheie relații contractuale pentru desfășurarea activităților prevăzute în PNS  

- Coordonatorii PNS 

O analiza a reglementarii legislative menționate  poate conduce la un studiu comparativ al 

atribuțiilor celor două structuri (ANPS și UATM) în derularea Programelor Naționale de 

Sănătate după cum urmează:  

  

Studiu comparativ cu privire la rolurile ANPS și UATM 

 

Atribuții ANPS – conf Ord 377/2017, 

art.18(1) 

Atribuții UATM con Ord 377/2017, art 19 

- participa la elaborarea strategiei de 

Sănătate Publică 

- Formulează propuneri cu privire la 

strategia PNS  

- fundamentează necesarul de resurse 

financiare 

- Estimarea și fundamentarea anuală a 

necesarului de fonduri 

- realizează coordonarea derulării 

programelor naționale 

- Planifică, organizează și 

coordonează desfășurarea activităților din 

cadrul PNS 

- realizează monitorizarea activităților 

cu privire la : 

 

- Monitorizeaza activitățile 

desfașurate în PNS; elaboreaza și transmit 

rapoarte trimestriale și anuale privind 
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 indicatori 

 

 consumuri și stocuri 

 

 încadrarea în bugetul aprobat 

 

 respectarea destinațiilor stabilite 

 urmarirea respectării de către 

persoanele implicate a responsabilităților 

stabilite prin normele tehnice 

 identifica disfuncționalități 

 

implementarea 

- Centralizează trimestrial și annual 

indicatorii specifici 

- Monitorizează consumurile și 

stocurile 

- Centralizează trimestrial și anual 

execuția bugetară 

- Verifică eligibilitatea cheltuielilor 

- Acordă consultanță și asistență 

tehnică 

 

- Informează ANPS asupra 

problemelor și disfuncționalităților 

 propune spre aprobare ordanatorului 

principal, repartiția fondurilor 

 comunică unitaților de specialitate 

precum și UATM sumele aprobate 

 propune finanțarea lunară 

ordonatorului de credite 

 

 comunica lunar UATM sumele 

aprobate pentru finanțarea PNS 

 analizează trimestrial și anual gradul 

de utilizare a fondurilor 

- Propune repartizarea fondurilor 

alocate pe unitățile de specialitate 

- Comunică lunar sumele aprobate 

către unitățile de implementare 

- Intocmirea și avizarea situațiilor 

centralizate privind cererile de finanțare 

lunare 
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Observație – în cele mai multe cazuri atribuțiile ANPS și UATM nu sunt bine diferențiate 

și explicite, ele putându-se suprapune în desfășurarea, îndeplinirea și monitorizarea activităților 

care ar trebui sa fie specifice și bine diferențiate.  

Din atribuțiile fiecărei structuri implicate în desfășurarea PNS, se poate deduce 

metodologia de culegere a datelor.  

Astfel, datele care sunt centralizate de către UATM-INSP și furnizate către ANPS - MS 

sunt de două categorii: 

A. Date cu privire la desfășurarea activităților  în vederea îndeplinirii obiectivelor 

propuse 

B. Date de natură economico- financiară 

In ambele cazuri, indiferent de unitățile de implementare, în cadrul metodologiei de 

culegere a datelor, sursa comună pentru UATM-INSP sunt Direcțiile de Sănătate Publică 

județene și a Municipiului București, mai puțin în cazul Subprogramului Național de depistare 

precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș Papanicolaou la populația 

feminină eligibilă în regim de screening, care își are ca  sursă de date și UATM-R  

 

A. Metodologia de culegere a datelor cu privire la desfășurarea activității în vederea 

îndeplinirii obiectivelor propuse - se efectuează prin transmiterea de rapoarte de activitate 

trimestriale și anuale. Aceste date trebuie să reflecte îndeplinirea indicatorilor de rezultat. 

Planificarea, organizarea și coordonarea desfășurării activităților și monitorizarea 

activităților desfașurate în cadrul programelor naționale fac parte din atribuțiile unitătilor de 

asistență tehnică și management a PNS (conf art.19, ord 377/2017). Acestea au deasemenea în 

atribuții și elaborarea de proceduri și metodologii pentru procesele pe care le desfășoară. 

Rapoartele de activitate sunt transmise de către unitățile de implementare specifice 

fiecărui program, către UATM INSP, cu specificitate către componenta  acestuia dedicată 

programului respectiv. Periodicitatea de transmitere a acestora este trimestrială și anuală.  



 
 

 
PROIECT „Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor 

Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

 

                                                     

  
www.poca.ro 

pagina 25 din 295 
 

Pentru raportarea activităților de către unitățile de implementare coordonatorii fiecarui 

program de la nivelul UATM- INSP, au elaborat modele (template-uri) de rapoarte de activitate 

(anexa1). Toate aceste modele de raportare trimestrială și anuală au fost transmise către 

Direcțiile de Sănătate Publică și conțin în structura lor: stadiul realizării activităților prevăzute în 

cadrul programului, probleme și disfunctionalități întampinate în realizarea activităților, 

propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a programelor naționale de sănătate publică. 

Aceste rapoarte sunt centralizate la nivelul UATM-INSP pentru fiecare program rezultând un 

unic raport de activitate care este transmis ANPS pentru activitatea desfășurată trimestrial și 

anual, la nivel nțional. Transmiterea raportului este pe hârtie. Astfel se transmit la nivelul ANPS, 

pe hârtie,  rapoartele naționale trimestriale și anuale centralizate, însoțite de rapoartele Direcțiilor 

de Sănătate Publică și UATM – R în cazul Subprogramului Național de depistare precoce activă 

a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș- Papanicolaou la populația feminină 

eligibilă în regim de screening, precum și rapoartele de activitate trimestriale și anuale ale INSP 

ca și unitate de implementare. Toate rapoartele de activitate sunt semnate de către coordonatorul 

desemnat de la nivelul DSP pentru fiecare program iar cele centralizate (la nivel național), de 

către coordonatorul de program de la nivelul UATM- INSP 

 

B. Metodologia de culegere a datelor de natură economico financiară- acestea se 

referă la toate informațiile necesare finanțării PNS în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse 

prin activitățile incluse în program. Și aceste date trebuie să se reflecte în indicatorii fizici și de 

eficiență. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv legiuitorul, a prevăzut în sistem reglementat, 

machete de indicatori, care au ca frecvență de transmitere și analiză trimestrială și anuală. 

Datele de natură economico-financiară sunt cuprinse în : 

- Cererile de finanțare conform modelului din ORD MS nr 377/2017 

- Documentele justificative care însotesc cererile de finanțare 

- Analiza trimestrială și anuală a indicatorilor conform machetelor de raportare 

- Execuția bugetară conform machetelor de raportare 
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- Situația stocurilor trimestrială și anuală conform modelelor de raportare 

- Situația balanței cantitativ valorice conform modelelor de raportare 

- Decontul de cheltuieli însoțit de documente justificative (ordine de plată și extrase 

de cont) 

- Necesarul de finanțare transmis până cel tarziu 15 iulie pentru anul următor 

Toate aceste documente completate se transmit de catre sursele de date (unitațile de 

implementare) catre UATM-INSP, pe format de hartie. La nivelul UATM-INSP se realizează 

situații centralizatoare care sunt transmise catre ANPS-MS. 

 

B1 – Metodologia de culegere a indicatorilor  

Raportarea indicatorilor, indiferent de structura PNS și de activitățile acestuia, se 

realizează trimestrial, cumulat de la începutul anului și anual, în format electronic și pe suport de 

hârtie, conform machetelor de raportare aprobate prin Ordinul MS nr.722/2017.  

La nivelul UATM-INSP se centralizează raportarea indicatorilor pentru toate cele șase  

Programe Naționale de Sănătate Publică luate în studiu după machete individualizate, în funcție 

de activitățile derulate în fiecare program (anexa 2) 

Frecvența de raportare (trimestrială și anual) este stabilită în Ord. MS nr 377/2017 , astfel 

încât la nivelul UATM- INSP se centralizează indicatorii pentru aplicarea celor 6 programe luate 

în studiu transmiși de către DSP județene și a Municipiului București, cu excepția 

Subprogramului Național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea 

testării Babeș- Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening, în cazul căruia 

se primesc acești indicatori de la cele nouă UATM- R, centralizați pentru regiunile pe care le 

acoperă.  

Raportarea indicatorilor, coincide cu perioada de transmitere a rapoartelor de activitate. 

Se efectuează tot în format pe hârtie și este asumată (semnată) de către ordonatorul de credite, 

directorul economic și coordonatorul de program de la nivelul fiecarui DSP teritorial. La nivelul 

UATM aceștia se centralizează pentru fiecare program folosind aceeași machetă de raportare și 
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se transmite către ANPS-MS pe format de hartie forma centralizată, împreună cu machetele 

completate ale tuturor DSP teritoriale. Machetele de raportare ale indicatorilor corespunzătoare 

activitații de implementare ale INSP pentru fiecare program sunt transmise către ANPS și 

insoțesc rapoartele de activitate trimestriale, respectiv anual.  

În vederea unei mai bune întelegeri a modului de raportare și de calcul a indicatorilor, 

coordonatorii fiecărui program din cadrul UATM-INSP, au transmis cu adresă oficială către DSP 

teritoriale,  Metodologia de raportare a acestora (anexa 3) 

 

B2 – Metodologia de culegere a stocurilor și consumului - se efectuează cu frecvența 

trimestrială, pentru fiecare program, după modelul de raportare prevăzut în Ord. MS nr 377/2017 

La nivelul UATM-INSP se centralizează raportările privind stocurile și balanțele cantitativ 

valorice trimestriale de la nivelul DSP teritoriale, pe format de hârtie. În urma centralizării 

rezultă o situație la nivel național, care este transmisă către ANPS-MS, însoțită de toate 

raportările DSP teritoriale în format folio. Raportarea stocurilor și balanțelor cantitativ valorice 

ale INSP ca și unitate de implementare, se face cu aceeași frecvență pentru fiecare program, prin 

transmitere către ANPS-MS. 

 

B3-  Metodologia de finanțare – se aplică lunar prin transmiterea cererilor de finanțare, 

conform anexei nr. 8 din Ord. 377/2017, de către DSP teritoriale  către UATM-INSP, pentru 

fiecare program, însotițe de borderoul centralizator (conform anexei 8.1 din Ord 377/2017) și 

documente justificative. Acestea din urmă se referă la: copii ale facturilor pe care trebuie să fie 

aplicate viza „Bun de plată”, viza „Control Financiar Preventiv” și numărul de înregistrare în 

DSP; referatele de necesitate care însotesc factura cu număr de înregistrare și semnate de 

coordonatorul de program de la nivelul DSP; nota justificativă centralizată pentru necesarul de 

bunuri și servicii și sumele aferente.Toate aceste documente sunt transmise pe format de hârtie și 

sunt verificate din punct de vedere al eligibilității cheltuielilor și incadrării în fondurile alocate, 

de către reprezentanții UATM ai fiecărui program. În cazul în care sunt identificate documente 
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lipsă sau incomplete, se transmit adrese de completare către DSP teritoriale. Cererile de finanțare 

și documentele justificative, sunt recepționate la UATM-INSP, în fiecare lună până în data de 5. 

Situația finală rezultă în urma centralizării tuturor cererilor de finanțare, pe județe și este 

transmisă pe hârtie către ANPS-MS, până în data de 10 a fiecărei luni, însoțită de toate celelalte 

documente menționate în format folio, precum și observații asumate de către responsabilul tehnic 

al fiecarui program din cadrul UATM, de refuz a unor plăți pentru facturi pentru cheltuieli 

neeligibile sau care nu sunt însoțite de documente justificative . Cererea de finanțare pentru 

fiecare program al INSP ca și unitate de implementare, este transmisă către ANPS-MS, până în 

data de 10 a fiecărei luni, însoțită de aceleași documente justificative.  

După analiza documentelor, ANPS transmite către UATM-INSP comunicarea finanțărilor 

pentru fiecare program, pentru fiecare unitate de implementare.  La rândul acesteia, UATM-

INSP comunică către fiecare DSP teritorială care a solicitat finanțarea, alocarea acesteia sau 

motivele nealocării acesteia. Adresele de comunicare ale finanțării de către ANPS sunt afișate 

lunar și pe site-ul INSP secțiunea UATM (www.insp.ro – UATM) 

Dupa efectuarea plaților, unitățile de implementare care au cerut finanțare, transmit către 

UATM –INSP pentru fiecare program decontul, conform anexei 8.4 din ORD 377/2017, însoțit 

de documente justificative (ordine de plată; extrase de cont), în format folio. Acestea sunt 

verificate la nivelul UATM-INSP și transmise în totalitate pe format de hârtie către ANPS-MS.   

Toate aceste documente, sunt reverificate la nivelul ANPS si după acordarea finantării 

sunt retransmise INSP-UATM.   

 

 

http://www.insp.ro/
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Figura I.7 Schema privind metodologia de transmitere a datelor 
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3. PROCEDURI UTILIZATE 

 

Institutul Național de Sănătate Publică, prin structurile sale, este o unitate de 

implementare pentru 5 programe din cele 6 luate în analiză (mai puțin subprogramul de depistare 

precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș- Papanicolaou la populația 

feminină eligibilă în regim de screening), având rolul atât de coordonator metodologic al 

acestora la nivel național cât și de aplicare activă, în desfășurare a activităților și subactivităților 

Programelor Naționale . 

In același timp, la nivelul INSP, este înființată UATM, cu rolul de asistență tehnică și 

management a celor 6 programe analizate în acest material, în sprijinul ANPS din cadrul MS. 

 

A. Proceduri utilizate în monitorizarea activităților 

Ordinul MS nr 377/2017, specifică la art.23, responsabilitățile coordonatorilor PNS 

desemnați la toate nivelele unităților de implementare, cu privire la monitorizarea activităților 

cuprinse în cadrul acestora, specificând la punctul h), obligativitatea întocmirii unui raport de 

activitate  trimestrial, respectiv anual, care să cuprindă următoarele: stadiul realizării activităților 

prevăzute în program; analiza comparativă a costurilor, probleme și disfunctionalități 

întampinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunatațire a modului de derulare a 

programului. În același timp,  conform  art. 18, respectiv 19 al Ord. MS nr 377/2018, 

monitorizarea activităților desfășurate în PNS intră și în atribuțiile ANPS, respectiv UATM 

create.  

Astfel, monitorizarea activităților fiecărui PNS din cele 6 luate în studiu, se face prin 

centralizarea și interpretarea rapoartelor de activitate trimestriale, respectiv anual, transmise de 

către unitățile de implementare (DSP teritoriale/ UATM-R) către UATM-INSP . La nivelul 

UATM-INSP, nu este elaborată o procedură specifică pentru monitorizarea activităților , dar 

există modele specifice pentru programele derulate, de rapoarte de activitate (anexa 1). Acestea 
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sunt afișate pe site-ul INSP, au fost transmise unităților de implementare sau au fost prezentate în 

instruirile organizate specific pentru fiecare program. 

Raportarea activităților desfășurate în INSP ca și unitate de implementare, se face de 

către coordonatorii de program desemnați prin decizia Directorului General, cu aceeași frecvență 

(trimestrial și anual), respectând aceleași modele de raportare, către ANPS-MS. 

 

B. Proceduri utilizate în monitorizarea indicatorilor 

Raportarea indicatorilor se face strict pentru cei prevăzuți în reglementarile legale (Ord. 

MS 377/2017) și conform machetelor de raportare aprobate de către MS (prin Ord722/2017) la 

nivelul UATM-INSP.   

 

C. Proceduri utilizate în monitorizarea financiară (stocuri; cheltuieli; balanțe) 

Monitorizarea financiară se face trimestrial și anual, în toate programele, UATM-INSP 

primind spre centralizare, datele de la unitățile de implementare și respectandu-se modelele de 

raportare pentru: execuția bugetară (machete de indicatori); stocuri și balanțe (conf Ord 

377/2017)  

La nivelul UATM-INSP sunt procedurate următoarele activități (anexa 4): 

- Procedura operațională pentru funcționarea UATM 

- Procedura operațională pentru avizarea cererilor de finanțare 

- Procedura operațională privind circuitul documentelor în cadrul UATM 

- Procedura operațională pentru monitorizarea și centralizarea stocurilor 

- Procedura operațională privind finanțarea cheltuielilor efectuate pentru 

funcționarea UATM 

Aceste proceduri aduc un plus de responsabilizare și accentuează modul de desfășurare a 

activităților în cadrul UATM – INSP, cu atât mai mult cu cât acest UATM este singurul creat 

într-o instituție care oferă asistență tehnică pentru un numar de sase PNS.  
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4. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

 

Indicatorii stabiliți în desfașurarea programelor naționale luate în analiza, sunt de trei 

categorii : 

- Indicatori fizici 

- Indicatori de eficiență 

- Indicatori de rezultat  

 

INDICATORII FIZICI sunt prevăzuți în cadrul legislativ, în normele de aplicare a 

fiecarui program în cazul celor 6 luate în studiu și sunt valori exprimate în cifre, conform 

activităților desfășurate specifice fiecarui program. Aceștia sunt în cele mai multe cazuri, 

diferențiați pentru unitățile de implementare teritoriale față de INSP (ca și unitate de 

implementare coordonatoare/centrală) și se regăsesc și în machetele de raportare 

trimestrială/anuală. Astfel pot fi identificați următorii indicatori fizici: 

PN de boli transmisibile – Programul Național de Vaccinare: 

- La nivelul unităților de implementare teritoriale- număr de vaccinări 

- La nivelul INSP – număr de carnete de vaccinări tipărite; număr de activități 

desfășurate   

PN de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare 

- La nivelul unităților de implementare teritoriale (DSP)- număr de activități 

desfășurate; număr de focare depistate raportate și investigate; număr de alerte verificate; număr 

de alerte investigate; număr de studii desfășurate  

- La nivelul INSP – număr de activități desfășurate; număr de studii desfășurate 

PN de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a 

rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor 

- La nivelul unităților de implementare teritoriale (DSP)- număr de persoane 

participante la cursurile de formare profesională   
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- La nivelul INSP – număr de acțiuni; număr de cursuri de formare profesională a 

personalului medical organizate pentru supravegherea și limitare a infecțiilor associate asistenței 

medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor; număr 

de studii de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și a consumului de 

antibiotic din spital.   

- La nivelul unităților sanitare – număr de persoane participante la cursurile de 

formare profesională 

- La nivelul unităților sentinelă – număr de infecții asociate asistenței medicale 

depistate în sistem sentinela; număr de infecții asociate asistenței medicale investigate 

microbiologic cu laboratorul; număr de tulpini microbiene care determină infecții invazive 

caracterizate din punctul de vedere al rezistenței la antibiotic, depistate în sistem sentinelă 

PN de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă 

- La nivelul unitaților de implementare teritoriale (DSP)- număr de intervenții 

specifice pentru fiecare domeniu de intervenție (în număr de patru), care cuprinde activități 

specifice     

- La nivelul INSP – număr de intervenții specifice   pentru fiecare domeniu de 

intervenție (în număr de patru), care cuprinde activități specifice ; în plus număr de acțiuni 

specifice corespunzătoare activităților complementare desfășurate în cadrul programului și 

număr de acțiuni specific corespunzătoare activității de management a programului   

PN de boli netransmisibile – programul național de depistare precoce activă a 

cancerului prin screening organizat – subprogramul de depistare precoce activă a 

cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș- Papanicolaou la populația feminină 

eligibilă în regim de screening 

- La nivelul centrelor de informare și consiliere a femeilor – număr de formulare 

eliberate; număr de femei informate și consiliate;  număr de femei cu test Babeș-Papanicolaou 

negativ; număr de femei cu test Babeș-Papanicolaou pozitiv; număr de femei cu test Babeș-
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Papanicolaou pozitiv care au beneficiat de eliberarea unui bilet de trimitere pentru continuarea 

investigațiilor  

- La nivelul centrelor de recoltare – număr de femei la care s-a realizat recoltarea 

materialului celular cervical 

- La nivelul laboratoarelor de analize medicale și/sau laboratoarelor de 

anatomopatologie – număr total de frotiuri cervicale prelucrate; număr de frotiuri 

nesatisfăcătoare care impun retestarea  

- La nivelul unităților sanitare care raportează către UATM-R – număr de 

formulare eliberate; număr de femei informate și conciliate; număr de femei cu test Babeș-

Papanicolaou negativ; număr de femei cu test Babeș-Papanicolaou pozitiv;  număr de femei cu 

test Babeș-Papanicolaou pozitiv care au beneficiat de eliberarea unui bilet de trimitere pentru 

continuarea investigațiilor ; număr de femei la care s-a realizat recoltarea materialului celular 

cervical; număr total de frotiuri cervicale prelucrate; număr total de frotiuri cervicale prelucrate 

pe tipuri de leziuni;  număr de frotiuri nesatisfăcătoare care impun retestarea  

- La nivelul unităților sanitare care au organizat rețeaua către DSP sau după caz 

către UATM-INSP – număr de cazuri testate Babeș- Papanicolaou cu formulare FS1 completat 

în integralitate 

PN de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate, subprogramul 

de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate 

In acest program sunt prevazute două domenii specifice, fiecare dintre acestea având mai 

multe intervenții, care au indicatori fizici dupa cum urmează : 

- Număr de evenimente în cadrul campaniilor IEC ; număr de intervenții IEC 

destinate priorităților locale organizate și desfășurate la nivel local; număr de școli și grădinițe 

care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentația sănătoasă și activitatea fizică în gradinițe 

și scoli; număr de intervenții IEC în comunități vulnerabile; număr de centre AlcoInfo înființate 

la nivelul unităților sanitare cu paturi; număr de activități de coordonare; număr de intervenții de 
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monitorizare a sănătății copiilor; număr de activități de monitorizare stare de sănătate grupuri 

vulnerabile.  

Observații în urma analizării indicatorilor fizici:  

- Toate cele șase PNS au prevăzuti indicatori fizici care sunt exprimați numeric, cu 

excepția Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea 

testării Babeș- Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening, unde 

indicatorii fizici nu au valori 

- Natura și exprimarea acestora este variată în funcție de activitățile desfășurate în 

cadrul programelor și în toate cazurile indicatorii fizici sunt complementari activitaților și/sau 

domeniilor de intervenție, după caz 

- Nu în toate cazurile valoarea indicatorilor fizici este exprimată pe an, putând 

apare unele erori de interpretare, cu atât mai mult cu cât, normele de aplicare sunt prevăzute 

pentru doi ani.  

- In toate cazurile indicatorii fizici sunt exprimați diferențiat pentru unitățile de 

implementare, cu excepția PN de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate, 

subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate 

 

INDICATORII DE EFICIENȚĂ - sunt prevăzuți în cadrul legislativ, în normele de 

aplicare ale fiecarui program în cazul celor 6 luate în studiu și sunt valori exprimate în cifre, 

conform activităților desfășurate specifice fiecarui program. Acești indicatori reprezintă costurile 

estimate corespunzătoare  indicatorilor fizici. Nu întotdeauna aceștia sunt diferențiați pentru 

unitățile de implementare teritoriale față de INSP (ca și unitate de implementare 

coordonatoare/centrală- unde este cazul) și se regăsesc și în machetele de raportare 

trimestrială/anuală. Astfel pot fi identificați următorii indicatori de eficiență: 

PN de boli transmisibile – Programul Național de Vaccinare: 

- Cost mediu estimat/vaccinare – la nivelul unităților de implementare 
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- La nivelul INSP – cost mediu estimat/ carnet de vaccinări tipărit; cost mediu 

estimat/ activitate desfășurată   

PN de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare 

- La nivelul unităților de implementare teritoriale (DSP)- cost mediu estimat/ 

activitate desfășurată; cost mediu estimat/  focar depistat, raportat și investigat; cost mediu 

estimat/ alerta verificată; cost mediu estimat/ alerta investigată; cost mediu estimat/ studiu 

desfășurat  

- La nivelul INSP – cost mediu estimat/ activitate desfașurată; cost mediu estimat/ 

studiu realizat 

PN de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a 

rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor 

- La nivelul unităților de implementare teritoriale (DSP)- cost mediu estimat/ 

persoane participante la cursurile de formare profesionale   

- La nivelul INSP – cost mediu estimat/ acțiune; cost mediu estimat/ curs de 

formare profesională a personalului medical organizat pentru supravegherea și limitare a 

infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a 

utilizării antibioticelor; cost mediu estimat/ studiu de prevalență de moment a infecțiilor asociate 

asistenței medicale și a consumului de antibiotic din spital.   

- La nivelul unităților sanitare – cost mediu estimate/ persoane participante la 

cursurile de formare profesională 

- La nivelul unităților sentinelă – cost mediu estimat/ acțiune depistare infecții 

asociate asistenței medicale în sistem sentinelă; cost mediu estimat/ acțiune depistare infecții 

asociate asistenței medicale investigate microbiologic cu laboratorul; cost mediu estimat/ acțiune 

confirmare tulpină microbiană și caracterizarea antibiotipului. 

PN de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă 

- La nivelul unităților de implementare teritoriale (DSP)- cost estimat/ intervenție specifică 

pentru fiecare domeniu de intervenție (în număr de patru), care cuprinde activități specifice     
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- La nivelul INSP – cost estimat/ intervenție specifică pentru fiecare domeniu de 

intervenție (în număr de patru), care cuprinde activități specifice ; în plus cost estimat/ 

intervenție specifică corespunzătoare activităților complementare desfășurate în cadrul 

programului și cost estimat/ intervenție specifică corespunzătoare activității de management a 

programului   

PN de boli netransmisibile – programul național de depistare precoce activă a 

cancerului prin screening organizat – subprogramul de depistare precoce activă a 

cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș- Papanicolaou la populația feminină 

eligibilă în regim de screening 

- Cost mediu estimat/caz testat Babeș Papanicolaou 

- Cost mediu estimat/management de caz testat Babeș- Papanicolaou la nivelul 

Unității regionale de management 

- Cost mediu estimat/management de caz la nivelul unităților sanitare care au 

organizat o rețea de screening pentru depistarea precoce active a cancerului de col uterin 

- Cost mediu estimat/management la nivelul Unității naționale de management 

PN de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate, subprogramul 

de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate- în acest program sunt 

prevăzute două domenii specifice, fiecare dintre acestea având mai multe intervenții, care au 

indicatori fizici după cum urmează : 

- Cost mediu estimat/campanie IEC; Cost mediu estimat/ intervenție IEC la nivel 

local; Cost mediu estimat/intervenție IEC; Cost mediu estimat/intervenție AlcoInfo; Cost mediu/ 

intervenție de monitorizare a sănătății copiilor; Cost mediu /raport starea de sănătate a populației.  

 

Observații în urma analizării indicatorilor de eficiență:  

- Toate cele șase PNS au prevăzut indicatori de eficiență care sunt exprimați în 

“cost mediu estimat” numeric.  
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- Nu în toate cazurile indicatorii de eficiență  sunt complementari celor fizici (se 

intâlnesc discordanțe în cazul subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col 

uterin prin efectuarea testării Babeș- Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de 

screening și în cazul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru 

sănătate) 

- In toate cazurile indicatorii de eficiență sunt exprimați diferențiat pe unitățile de 

implementare, cu excepția PN de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate, 

subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate iar în cazul 

subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării 

Babeș- Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening nu reflectă în totalitate 

indicatorii fizici. 

 

INDICATORII DE REZULTAT se regăsesc în toate cele șase programe/subprograme 

luate în studiu, după cum urmează: 

- PN de boli transmisibile – Programul Național de Vaccinare- sunt exprimați 

procentual: acoperire vaccinală cu antigenele din Calendarul național de vaccinare la varstele de 

12 luni: 95% și acoperire cu antigenele din vaccinurile opționale la grupurile de risc incluse în 

program:50% 

- PN de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare- sunt 

exprimați procentual și se referă numai la unitățile de implementare DSP: indice de raportare a 

bolilor transmisibile:75% 

- PN de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a 

rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor- sunt exprimați 

procentual: creșterea identificării și raportării infecțiilor asociate asistenței medicale în rândul 

unităților care participă în program astfel încât rata de incidență a infecțiilor asociate asistenței 

medicale pe unitatea sanitară să fie 2%; rata de incidență a tipurilor de infecții asociate asistenței 

medicale identificate în sistem sentinelă: 5% ; procent de tulpini microbiene care determină 
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infecții invazive caracterizate din punctul de vedere al rezistenței la antibiotic din intreaga unitate 

sanitară: 80% 

- PN de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă- 

sunt exprimați numeric, sunt prevăzuți la fiecare domeniu de intervenție și sunt exprimați în 

rapoarte anuale pentru fiecare activitate; raport anual național pentru sănătate și mediu; rapoarte 

anuale pentru funcționarea registrelor electronice; cel puțin o instruire anuală a personalului; cel 

puțin 10 activități/an de audit în domeniul siguranței alimentare.   

- PN de boli netransmisibile – programul național de depistare precoce activă 

a cancerului prin screening organizat – subprogramul de depistare precoce activă a 

cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș- Papanicolaou la populația feminină 

eligibilă în regim de screening - sunt exprimați procentual: rata de acoperire a populației 

feminine eligibile într-o perioadă de 5 ani – 50%; calitatea recoltării- minimum 80% din frotiuri 

satisfăcătoare/total frotiuri 

- PN de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate, 

subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate- sunt 

exprimați numeric, se regăsesc la fiecare activitate din cele două domenii, sunt exprimați pe an 

calendaristic și se referă la:număr beneficiari; număr parteneri pentru evenimente IEC la nivel 

local; număr parteneriate instituționale; număr de specialist AlcoInfo instruiți; rapoarte anuale 

privind sănătatea copiilor și determinanții acesteia; rapoarte naționale anuale elaborate privind 

starea de sănătate a populației; rapoarte locale Stare de Sănătate elaborate   

 

Observații cu privire la indicatorii de rezultat 

- Nu există o exprimare omogenă a acestora, regăsindu-se atât exprimarea 

procentuală cât și cea numerică 

- Nu există întotdeauna o concordanță cu activitățile desfășurate, astfel încât fiecare 

activitate dintr-un program să poată fi masurată/evaluată printr-un indicator de rezultat 
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- Nu exista întotdeauna exprimarea în timp a indicatorilor de rezultat prevăzuți 

(exemplu: pe an; la doi ani; etc), cu atât mai mult cu cât pot apare confuzii datorită aplicării 

normelor PNS pentru o perioadă de doi ani.  

- Nu sunt întotdeauna ușor masurabili și ușor de verificat, astfel incât să poată fi 

controlați si evaluați oricând, chiar și retrospectiv.   

 

Studiu comparativ între indicatorii prevăzuți în normele de aplicare și machetele de 

raportare aprobate prin Ord MS nr 722/03.07.2017 

PROGRAM INDICATORI 

PREVĂZUȚI ÎN NORME 

DE APLICARE 

INDICATORI 

PREVAZUTI IN 

MACHETE 

PN de boli 

transmisibile – Programul 

Național de Vaccinare 

Există indicatori fizici 

și de eficiență (cost) 

 

Există indicatori de 

rezultat 

Există indicatori fizici 

și de eficiență comparativi cu 

cei din norme 

Există indicatori de 

rezultat dar care nu 

corespund cu cei din norme 

PN de supraveghere 

și control a bolilor 

transmisibile prioritare 

Există indicatori fizici 

și de eficiență (cost) 

 

Există indicatori de 

rezultat 

Există indicatori fizici 

și de eficiență comparativi cu 

cei din norme 

Există indicatori de 

rezultat dar care nu 

corespund cu cei din norme 

PN de supraveghere 

și limitare a infecțiilor 

asociate asistenței medicale 

și a rezistenței microbiene, 

Există indicatori fizici 

și de eficiență (cost) 

 

 

Există indicatori fizici 

și de eficiență comparativi cu 

cei din norme, chiar dacă 

sunt mai mulți prevăzuți în 
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precum și de monitorizare 

a utilizării antibioticelor 

 

Există indicatori de 

rezultat 

macheta de raportare 

Există indicatori de 

rezultat dar care nu 

corespund cu cei din norme 

PN de monitorizare 

a factorilor determinanți 

din mediul de viață și 

muncă 

Există indicatori fizici 

și de eficiență (cost) 

 

Există indicatori de 

rezultat 

Există indicatori fizici 

și de eficiență comparativi cu 

cei din norme 

Există indicatori de 

rezultat comparativi cu cei 

din norme 

Subprogramul de 

depistare precoce activă a 

cancerului de col uterin 

prin efectuarea testării 

Babeș- Papanicolaou la 

populația feminină eligibilă 

în regim de screening - 

Există indicatori fizici 

și de eficiență (cost) 

 

Există indicatori de 

rezultat 

Există numai 

indicatori fizici. 

 

Macheta nu conține 

indicatori de eficiență și nici 

de rezultat 

Subprogramul de 

evaluare și promovare a 

sănătății și educație pentru 

sănătate- 

Există indicatori fizici 

și de eficiență (cost) 

 

Există indicatori de 

rezultat 

Există indicatori fizici 

și de eficiență comparativi cu 

cei din norme 

Există indicatori de 

rezultat comparativi cu cei 

din norme 
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Observatii cu privire la indicatorii existenți în Strategia Națională de Sănătate 

Publică  și cei existenți în normele de aplicare a PNS. (www.ms.ro – strategia națională de 

sănătate publică și plan de acțiuni, accesat in data de 18.12.2018) 

 

Planul de acțiuni care însotește Strategia Națională de Sănătate Publică pentru anii 2014-

2020, are referințe la toate activitățile care sunt prevăzute în cele șase PNS luate în analiză, după 

cum urmează : 

- OS 2.2 – Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli care pot fi 

prevenite prin vaccinare 

- OS 2.1 – Întarirea capacității sistemului național de supraveghere a bolilor 

transmisibile prioritare, de alertare rapidă și răspuns coordonat 

- Os 3.1 Creșterea eficacității și rolul promovării sănătății în reducerea poverii bolii 

în populație în domeniile prioritare  

- OS 3.2 Reducerea poverii cancerului în populație prin depistarea în faze 

incipiente de boală și reducerea pe termen mediu-lung a mortalității specific prin intervenții de 

screening organizat 

- OS 3.4 Protejarea sănătății populației împotriva riscurilor legate de mediu 

- OS 5.4 Asigurarea și monitorizarea calității serviciilor de sănătate publice și 

private – Creșterea gradului de siguranță a pacientului și creșterea calității serviciilor în unitățile 

sanitare  

Aceste obiective specifice au rezultat în urma aplicării celor șase programe și invers, 

existența acestor obiective specifice justifică derularea și necesitatea celor șase programe 

naționale. 

Planul de acțiuni al strategiei prevede atât indicatori  de rezultat cât și indicatori de 

performanță, în toate cele șase cazuri. 

Indicatorii de rezultat din acest plan de acțiuni nu pot fi identici cu cei care sunt prevăzuți 

în normele de aplicare a PNS, pentru că în cazul Strategiei sunt prevăzute mai multe surse de 

http://www.ms.ro/
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finanțare pentru realizarea activităților, însă se regăsesc dintre cei prevăzuți în norme iar cel mai 

important este faptul că există indicatori de performanță care, în cazul tuturor celor șase PNS, 

sunt realizați și prin contribuția desfășurării acestor programe.   

 

 

5. STANDARDE ȘI MODELE DE RAPORTARE PERIODICĂ 

 

Folosirea unor modele standardizate în îndeplinirea obiectivelor și în aplicarea PNS poate 

aduce un plus de valoare acestora și poate duce la optimizarea culegerii de date în vederea unor 

analize ulterioare. 

A. Standarde și modele folosite în raportarea activităților  în vederea îndeplinirii 

obiectivelor propuse 

Pentru raportarea activităților de către unitățile de implementare coordonatorii fiecărui 

program de la nivelul UATM- INSP, au elaborat modele (template-uri) de rapoarte de activitate 

(anexa1). Toate aceste modele de raportare trimestrială și anuală au fost transmise către 

Direcțiile de Sănătate Publică și conțin în structura lor: stadiul realizării activităților prevăzute în 

cadrul programului, probleme și disfuncționalități întampinate în realizarea activităților, 

propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a programelor naționale de sănătate publică. 

B. Standarde și modele folosite în raportarea datelor  de natură economico- 

financiară - acestea se regăsesc în reglementările legislative ale MS, fiind folosite în toate cele 

șase programe luate în studiu, după cum urmează : 

- Model cerere de finanțare conform ORD MS nr 377/2017 (anexa 8) 

- Model machete de raportare indicatori și execuție bugetară (anexa 2) aprobate 

prin ord MS 722/2017 

- Model raportare situație stocuri  conform ORD MS nr 377/2017 (anexa 8) 

- Model transmitere decont de cheltuieli conform ORD MS nr 377/2017 (anexa 8) 

Nu au fost identificate modele pentru : 
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- Documentele justificative care însotesc cererile de finanțare (exemplu - model 

referat de necesitate) 

- Model pentru necesarul de finanțare pentru anul următor 
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CAPITOLUL II 
 

1.APLICAREA DE CHESTIONARE ȘI SUSȚINEREA DE INTERVIURI 

LA NIVELUL ANPS-MS 

 

Au fost selectionați trei reprezentanti ai ANPS-MS carora li s-au aplicat chestionare și 

care au răspuns la un interviu post aplicarea chestionarelor (anexa 6).  

Chestionarele au cuprins un număr de șapte întrebări care s-au referit la existența unor 

proceduri pentru monitorizarea cheltuielilor/activităților; modele de culegere a datelor pentru 

monitorizarea cheltuielilor/activităților; proceduri pentru monitorizarea stocurilor; modele pentru 

monitorizarea stocurilor; modul de respectare a termenelor de raportare de catre INSP-UATM.  

Reprezentanții Ministerului Sănătății au precizat existența unei proceduri la nivelul 

ANPS, aplicabilă pentru monitorizarea activităților și analiza indicatorilor (anexa 5) - Procedura 

operațională pentru monitorizarea și analiza indicatorilor programelor naționale de sănătate 

publică -  elaborată în anul 2015 și revizuită în anul 2016.Aceasta procedură este folosită în 

vederea evaluării anuale a implementării anuale a PNS, pentru toate programele. Reprezentanții 

ANPS-MS au menționat că în evaluarea anuală a activităților sunt folosite ca și modele de 

raportare machetele de indicatori (conf. Ord. MS 722/2017) completate de către unitățile de 

implementare. În evaluarea indicatorilor și a activităților este necesară prelucrarea de către 

ANPS-MS a datelor transmise de către UATM-INSP. Reprezentanții ANPS-MS consideră că în 

evaluare cea mai mare importanță o au indicatorii de rezultat și aceștia trebuie să fie definiți în 

funcție de specificul fiecărui program. Reprezentanții ANPS-MS, mentionează faptul că UATM-

INSP respectă modul de raportare a stocurilor și cheltuielilor pentru toate programele și există un 

plus în aplicarea acestor programe, prin existența unei fundamentări și elaborări a bugetului în 

urma unei analize riguroase a stocurilor și consumurilor necesare derulării PNS. 
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Aplicarea interviului celor trei reprezentanți ai ANPS-MS a încercat să aducă câteva 

lămuriri asupra subiectelor care au fost abordate de chestionare sau alte informații legate de 

subiecte care nu au fost abordate de acestea.  

Cu privire la sursele de date folosite de către ANPS-MS în monitorizarea și evaluarea 

indicatorilor, activităților, cheltuielilor și stocurilor, celor șase PNS luate în studiu, aceștia au 

menționat faptul că acestea sunt reprezentate de datele centralizate de către UATM-INSP, de la 

toate unitățile de implementare. Modul de colectare a datelor este atât pe hârtie cât și prin 

transmitere trimestrială prin e.mail. Centralizarea acestor date se face de către UATM-INSP iar 

analiza acestora se face atât de către UATM cât și de către ANPS-MS. Frecvența de raportare 

este respectată, însă există probleme întampinate prin faptul că apar întarzieri în raportarea 

datelor; date incomplete și/sau incorecte necesitând retransmiterea și recentralizarea lor, 

necorelate de la un trimestru la altul, formulare neasumate de către unitățile de implementare 

prin semnarea acestora. Reprezentanții ANPS-MS consideră că este necesară și benefică 

frecvența de raportare trimestrială.     

 

2. APLICAREA DE CHESTIONARE ȘI SUSȚINEREA DE INTERVIURI 

LA NIVELUL UATM-INSP 

 

Au fost aplicate chestionare și interviuri  post aplicarea chestionare (anexa 6), celor șase 

reprezentanți tehnici ale PNS de la nivelul UATM-INSP.  

Chestionarele au cuprins un număr de opt întrebări care s-au referit la natura surselor de 

date pentru monitorizarea și evaluarea programului, existența unor proceduri utilizate pentru 

monitorizarea cheltuielilor/activităților; indicatorilor programului; modele de raportare a 

activităților, indicatorilor, cheltuielilor și stocurilor.  

Reprezentanții UATM-INSP au oferit informații cu privire la sursele de date folosite care 

s-au dovedit a fi unitățile de implementare, aceleași existente și în normele de aplicare a fiecarui 

PNS. Cu privire la existența unei metodologii de culegere a datelor, patru dintre respondenți au 
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considerat că există această metodologie. Cu privire la aplicarea de proceduri , la nivelul UATM-

INSP au fost elaborate și se aplică : 

 Pentru raportarea activităților – modele de rapoarte de activitate, folosite 

trimestrial și anual de către unitățile de implementare ale fiecarui program, în urma centralizării 

acestora, rezultând un raport la nivel național, folosit pentru evaluarea activităților (excepție în 

cazul subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea 

testării Babeș- Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening) 

 Pentru monitorizare și centralizare stocuri se aplică procedura operațională 

UATM-03 dedicată acestei acțiuni (anexa4) 

 Pentru evaluarea și monitorizarea cheltuielilor și indicatorilor – au fost elaborate 

adrese către DSP teritoriale, cu metodologiile specifice fiecărui program în vederea completării 

corecte a machetelor de indicatori și cheltuieli – anexa 3- (excepție în cazul subprogramului de 

depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș- Papanicolaou la 

populația feminină eligibilă în regim de screening)  

Cu privire la indicatorii existenți în cazul celor șase programe, toți respondenții au 

subliniat existența indicatorilor fizici, de eficiență (de cost) și de rezultat și inexistentă 

indicatorilor de performanță și de impact. Toti respondenții au considerat că frecvența de 

raportare a indicatorilor este benefică. 

Ca puncte tari în monitorizarea și evaluarea activităților respondenții au menționat 

existența unei comunicări facile cu unitățile de implementare în cazul apariției unor deficiențe în 

raportare în vederea corectării acesteia, posibilitatea creării și  aplicării unor modele de rapoarte 

de activitate la nivel național, posibilitatea aplicării unor standarde de metode în implementare la 

nivel național, chiar dacă acestea sunt încă insuficiente și/sau nereglementate legislativ. 

Punctele slabe menționate de respondenți au fost:  

- raportarea cu intarziere, incorecte și incomplete a datelor de către unitățile de 

implementare; inexistența unor indicatori de impact;  
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- stabilirea valorilor indicatorilor fizici nu este întotdeauna cea reală, având în 

vedere faptul că aceasta poate diferi de la un DSP la altul în funcție de prețul la care se fac 

achizițiile, în funcție de activitățile desfășurate care pot fi diferite, etc. Valoarea indicatorilor în 

majoritatea cazurilor reprezintă o medie a costurilor anuale. 

- Raportarea activităților și apoi evaluarea acestora se face după datele completate 

de către unitățile de implementare în rapoartele de activitate, însa nu există o metodă de control 

și verificare a acestor date. 

- Există o data la doi ani, la terminarea ciclului de desfășurare a PNS, probleme în 

raportarea activităților și în special a indicatorilor, atunci când există prelungiri ale aplicării 

programelor cu încă trei luni din anul următor. În cazul schimbării în normele de aplicare a 

activităților pentru următorii ani, a valorii indicatorilor și/sau a machetelor de raportare, datele 

anuale raportate pot fi incorecte/incomplete    

Interviurile au încercat să aducă unele precizări în urma aplicării chestionarelor. A fost 

precizat faptul că și în acest caz modul de colectare a datelor este pe hârtie și uneori, prin 

transmitere pe e.mail. Frecvența de raportare este respectată, existând însă intârzieri datorate 

raportărilor de către sursele de date, către UATM-INSP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
PROIECT „Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor 

Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

 

                                                     

  
www.poca.ro 

pagina 49 din 295 
 

CAPITOLUL III 
 

1. ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Metodologia de culegere a 

datelor poate fi dedusă din atribuțiile 

specificate în Ord.377/2017, pentru fiecare 

dintre actorii implicați în derularea PNS  

 

 În Ord.nr 377/2017, există 

specificate atribuțiile tuturor celor implicați în 

derularea PNS  

 

 Pentru fiecare din cele șase 

programe există indicatori fizici, de eficiență și 

de rezultat 

 

 Există machete de raportare a 

indicatorilor și cheltuielilor reglementate prin 

act legislativ, individualizate pentru fiecare 

program 

 

 

 

 

 

 Nu există o metodologie clară, 

dedicată și reglementată legislativ, de culegere 

a datelor în cadrul PNS 

 

 

 Atribuțiile ANPS și UATM sunt 

de multe ori identice, nefiind diferențiate și 

bine conturate, pentru a evita suprapunerea de 

sarcini 

 Nu există indicatori de 

performanță și nici indicatori de impact; nu 

există o metodă unitară de calcul a indicatorilor 

fizici, de eficiență și de rezultat 

 Nu întotdeauna machetele de 

indicatori conțin aceeași indicatori care sunt 

mentionați în Ord.377/2017-norme de aplicare 

specifice fiecărui program. În cazul 

indicatorilor fizici nu au întotdeauna exprimare 

numerică; nu există întotdeauna o concordanță 

între indicatorii fizici și cei de eficiență; nu 

sunt întotdeauna diferențiați indicatorii fizici și 

de eficiență pe unitățile de implementare; 
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 În cazul subprogramului de 

depistare precoce activă a cancerului de col 

uterin prin efectuarea testării Babeș- 

Papanicolaou la populația feminină eligibilă în 

regim de screening, au fost create un număr de 

9 UATM-R, care să vină în sprijinul UATM-

INSP 

 

 

 

 

 La nivelul UATM-INSP au fost 

elaborate proceduri proprii pentru o organizare 

mai bună a activității: circuitul documentelor; 

avizarea cererilor de finanțare; funcționarea 

UATM; Procedura operațională pentru 

monitorizarea și centralizarea stocurilor; 

Procedura operațională privind finanțarea 

cheltuielilor efectuate pentru funcționarea 

UATM 

 

 Există modele de colectare a 

datelor aplicate la nivel național pentru 

indicatori, stocuri și balanțe, cereri de finanțare 

indicatorii de rezultat nu au întotdeauna o 

exprimare omogenă, masurabilă și ușor de 

verificat. 

 Cele 9 UATM-R au și alte 

atribuții față de UATM în general, acestea 

având și roluri în implementarea programului, 

nu atribuțiile specifice de Asistență tehnică și 

management a fondurilor. Din răspunsurile 

reprezentantului INSP pe acest program rezultă 

o slabă implicare a UATM-R în controlul și 

asigurarea calității datelor generate de 

program. Nu a fost facută o analiză a 

beneficiilor aduse de crearea acestor 9 UATM 

suplimentare. 

 Nu sunt elaborate/actualizate de 

către ANPS, proceduri de lucru pentru unitățile 

implementatoare, în vederea standardizării 

modului de raportare, care ar putea duce la o 

analiză facilă și care poate să permită 

comparații 

 

 

 

 

 Chiar dacă există modele unice 

pentru raportarea datelor, colectarea acestora 

se face pe hârtie (obligatoriu) și cel mult prin 
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 Există o frecvență de raportare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transmitere pe e.mail. Centralizarea acestora 

poate duce la erori foarte mari prin transcrierea 

lor de pe hârtie în formă centralizată. 

Inexistența unui program informatic de 

raportare și colectare, în special pentru 

cheltuieli, stocuri și balanță, care să faciliteze 

raportarea și să aducă imposibilitatea raportării 

unor date eronate (cu chei de raportare), va 

duce întotdeauna la apariția unor dificultăți, a 

unor date eronate sau incomplete.  

 Frecvența de raportare este 

identică pentru toate datele (activități, 

indicatori, stocuri și balanțe, cheltuieli), pentru 

toate programele, indiferent de activitățile 

desfășurate. Este nevoie de o evaluare și 

individualizare pentru fiecare program, având 

în vedere că în unele programe nu este nevoie 

de o asemenea frecvență. Raportarea, acolo 

unde este posibil, o dată la 6 luni sau 

identificarea unor date care pot fi raportate mai 

rar (de ex: indicatorii ofera informații cu 

privire la efectuarea activităților), ar putea 

simplifica activitatea de culegere a datelor, cu 

atât mai mult cu cât indicatorii fizici și de 

rezultat au exprimare anuala (cei trimestriali nu 

au valoare și nu pot fi comparabili). Din cele 

enunțate, practica demonstrează un sistem de 
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 Există modele de raportare 

pentru indicatori; stocuri și balanțe; modele 

pentru cereri de finanțare; decont, etc. 

 

 

 La nivelul ANPS-MS în 

evaluarea anuală a PNS este folosită o 

procedură operatională a cărei revizuire 

cuprinde un model centralizat de raportare și 

evaluare 

 există aprobare a normelor de 

aplicare o dată la doi ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lucru birocratic, a cărui aplicare ar putea duce 

la neacordarea timpului necesar pentru o 

analiză, monitorizare și evaluare reală a 

activităților programului și a coordonării 

acestora. 

 Nu există modele pentru 

documentele justificative care însotesc cererile 

de finanțare (exemplu- model referat de 

necesitate) sau model pentru necesarul de 

finanțare pentru anul urmator 

 La nivelul UATM-INSP au fost 

elaborate modele de rapoarte de activitate de 

către fiecare dintre reprezentanții tehnici, dar 

care nu corespund în totalitate cu modelul 

folosit de ANPS-MS 

 Bugetarea PNS se face anual, de 

multe ori cu întarzieri în special în primul 

trimestru al fiecărui an, existând dificultăți în 

desfașurarea achizițiilor, în special în cazul 

celor centralizate (în cazul PN de Vaccinare). 

Aplicarea procedurilor de achiziții necesită un 

timp îndelungat. Benefică ar fi o bugetare a 

fiecărui program cel puțin pentru aplicarea 

unui ciclu bianual. 

 Este salutara aprobarea 

normelor la doi ani (și nu anual), însa, ar trebui 

analizată situația de a mări durata acestor 
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 cadrul legislativ definește 

responsabilitățile tuturor actorilor implicați în 

derularea PNS 

cicluri pâna la 5 ani, mai ales că în cazul în 

care ar fi stabiliți indicatori de impact, aceasta 

ar putea fi durata care ar putea aduce cele mai 

multe informații 

 Nu există un sistem de 

monitorizare a modului de îndeplinire a 

responsabilităților actorilor implicați în 

derularea PNS și nu există un sistem de 

sancționare a unităților de implementare care 

nu iși realizează activitățile sau nu respectă 

atribuțiile. 

 

 

Oportunitățile ivite în imbunatățirea modului de raportare și culegere a datelor în urma 

derulării PNS, sunt determinate în primul rând de implicarea ANPS-MS și de buna colaborare 

dintre aceasta – UATM-INSP și unitățile de implementare. Analiza procedurilor utilizate, a 

indicatorilor și a modelelor de raportare periodică în cazul celor șase PNS uri, poate duce la 

identificarea unor probleme și imbunătățirea activității în viitor. 

Trebuie considerat a fi o oportunitate și conținutul Strategiei Naționale de Sănătate 

Publică, care cuprinde toate obiectivele celor șase programe luate în analiza.  

Amenintările pot fi în primul rând date de lipsa de personal sau fluctuația acestuia, în 

special a personalului cu experiență de la toate nivelurile, care este implicat în derularea PNS. 

Nu mai puțin importante ar fi și amenințările date de aplicarea greoaie a metodelor de raportare 

(activități; indicatori; execuție bugetară; stocuri; etc), care poate duce la obținerea unor date 

eronate sau incomplete, extrem de birocratică în detrimentul îndeplinirii obiectivelor de sănătate 

publică ale PNS, precum și cele determinate de o bugetare de multe ori intarziată care poate 

aduce prejudicii îndeplinirii obiectivelor. 
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2. CONCLUZII SI RECOMANDARI 

 

Cele 6 PNS care au fost luate în analiza se încadrează în principalele domenii de 

intervenţie ale asistenţei de sănătate publică care sunt următoarele (conf Legii 95 R): 

- prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile  

- monitorizarea stării de sănătate 

- promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate 

- sănătatea ocupaţională 

- sănătatea în relaţie cu mediul 

- reglementarea primară şi secundară în domeniul sănătăţii publice  

- managementul sănătăţii publice 

- servicii de sănătate publică specifice 

- servicii medicale şi tratament specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii 

publice (TBC, HIV/SIDA, boli rare, cancer, diabet zaharat), precum şi în cazul transplantului de 

organe, ţesuturi sau celule. 

Existența și derularea acestor programe naționale aduc o contribuție semnificativă în 

îndeplinirea principalelor obiective din cadrul legii sănătății și a strategiei naționale de sănătate 

publică. 

Având în vedere toate anlizele acestui material, putem face următoarele recomandări  

1. Din punct de vedere al conținutului reglementărilor legale : 

- Stabilirea și enunțarea unor atribuții bine definite pentru toți actorii implicați în 

derularea PNS, în special în cazul UATM și ANPS-MS, evitându-se suprapunerea de sarcini 

identice pentru ambele autorități.  

- Responsabilizarea tuturor celor implicați în derularea PNS și reglementarea unor 

acțiuni de control 
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- Luarea în discuție a oportunității apariției unor norme de aplicare a PNS pentru o 

perioada mai mare de doi ani, posibil chiar cinci, prin suprapunerea cu perioada derulării 

Strategiei de Sănătate Publică. Deasemenea apariția unor norme de aplicare diferite, din 

trimestrul doi al unui an calendaristic, poate duce la dificultăți și erori în raportarea indicatorilor 

și activităților, cu atât mai mult cu cât acestea pot suferi schimbări. Astfel, este posibil ca o dată 

la doi ani, în primul trimestru sa fie anumiți indicatori și activități raportate iar în celelalte 

trimestre, alți indicatori, cu alte costuri și alte activități.  

2. Din punct de vedere al instrumentelor de monitorizare și evaluare 

- Stabilirea unor indicatori măsurabili, identic exprimați pentru toate Programele 

Naționale, inclusiv a unor indicatori de impact. În cazul tuturor PNS urilor, indicatorii trebuie să 

se regasească în machetele de raportare, asa cum sunt prevăzuți în normele de aplicare. Ar fi 

recomandabil ca cel puțin unii dintre indicatori să fie comparabili/identici cu cei care se regăsesc 

în Strategia Națională de Sănătate Publică   

- Dacă la nivelul ANPS există o procedură de monitorizare și evaluare a 

indicatorilor PNS- revizia 1- care conține în anexa1 un model cu denumirea “CADRU 

ORIENTATIV- pentru elaborarea raportului de activitate de către unitățile care implementează 

PNS”, aceasta poate fi adusă la cunoștiința tuturor UATM urilor și unităților de implementare, 

pentru ca acest model să fie respectat de către toți cei implicați, în acest mod colectarea și 

centralizarea datelor fiind mai facilă și corectă. Responsabilii tehnici de la nivelul UATM-INSP 

au elaborat modele de rapoarte de activitate, care nu coincid ca structură și conținut în totalitate  

și care nu oferă neaparat informațiile care trebuie prelucrate de către ANPS, conform procedurii 

proprii acesteia. Este recomandabil să se efectueze proceduri de monitorizare și evaluare a 

indicatorilor/activităților/cheltuielilor/finanțărilor, etc de către ANPS care să fie aplicabile atât de 

către UATM uri cât și de către unitățile de implementare.  

- Având în vedere că raportarea indicatorilor, reprezintă de fapt raportarea 

activitătilor, se poate simplifica procedură de raportare în special din punct de vedere a 

frecvenței, care nu este neapărat necesară să fie trimestrială pentru ambele genuri de raportări; cu 
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atât mai mult cu căt ar trebui luat în considerare și faptul că exprimarea indicatorilor în norme, in 

special a indicatorilor de rezultat, este anuala, astfel încat cei trimestriali nu aduc niște informații 

neapărat folositoare sau corecte, mai ales când finanțările PNS se fac de la sfârsitul trimestrului 

intâi sau chiar din trimestrul doi.  

3. Din punct de vedere al finanțării și al raportării/evaluării cheltuielilor, stocurilor și 

balanțelor 

- Analiza oportunițații finanțării PNS pentru o perioada mai mare decât un an, acest 

lucru oferind o stabilitate în derularea programului și o ușurare a derulării achizițiilor, aducând 

posibil și un beneficiu economic.  

- Crearea/achiziționarea unui program informatic care să ofere facilitatea 

introducerii datelor financiare de către personalul economic al unităților de implementare direct 

în acest program, cu anumite caracteristici care să nu permită introducerea unor date eronate 

și/sau incomplete. Acest lucru ar duce la facilitarea raportării, corectitudinea acesteia, evitarea 

apariției unor greșeli în formatul pe hârtie sau în centralizare de către reprezentanții UATM sau 

ANPS, etc. Nu în ultimul rând, acest lucru ar trebui sa aibe si un impact economic pozitiv, prin 

lipsa de nevoii personalului economic în componența UATM 
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ANEXE 

 

ANEXA 1 - modele (template) rapoarte de activitate aplicate la nivelul INSP 

ANEXA 2 - modele machete indicatori 

ANEXA 3 - metodologii raportare indicatori 

ANEXA 4 - proceduri utilizate la nivelul UATM-INSP 

ANEXA 5 - proceduri utilizate la nivelul ANPS-MS 

ANEXA 6 - chestionare si interviuri aplicate la nivelul ANPS-MS 

ANEXA 7 - chestionare si interviuri aplicate la nivelul UATM -INSP 

ANEXA 8 - Modele prevazute in ord. MS nr 377/2017 
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ANEXA 1 - MODELE (TEMPLATE) RAPOARTE DE 

ACTIVITATE APLICATE LA NIVELUL INSP 
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ANEXA 3 - METODOLOGII RAPORTARE INDICATORI 
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ANEXA 8 - MODELE DE RAPORTARE PREVAZUTE IN ORD. 

MS NR. 377/2017 
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