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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 209 din 21 martie 2011

Nr. 385 din 23 februarie 2011

ORDIN
pentru aprobarea utilizării machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici
și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale
de sănătate cu scop curativ
Având în vedere:
— Referatul de aprobare nr. Cs.A. 2.978/2011 al Ministerului Sănătății și nr. DG 791/2011 al Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate;
— titlul II și titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, cu
modificările ulterioare;
— Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru
aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012,
în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 alin. (5)
din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă utilizarea machetelor de raportare fără
regim special a indicatorilor specifici programelor/
subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ, finanțate
în anii 2011 și 2012 din bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate, conform anexelor nr. 1 și 2.
Art. 2. — Se aprobă Metodologia transmiterii rapoartelor
aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu
scop curativ, conform anexei nr. 3.
Art. 3. — Direcțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate,
unitățile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătății să deruleze
programe/subprograme naționale de sănătate cu scop curativ,
farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează

medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al
bolnavilor cu afecțiuni oncologice, medicamentele specifice
antidiabetice (insuline și antidiabetice orale) și testele de
automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente
pentru tratamentul stării posttransplant și medicamentele
specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală
amiotrofică, epidermoliză buloasă, Sindromul Prader Willi),
precum și centrele-pilot și alți furnizori privați de servicii medicale
de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Cseke Attila

Nicolae-Lucian Duță
ANEXA Nr. 1

Unitatea Sanitară: ..
1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE
1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale
de sănătate pentru anii 2011 și 2012.)

Tabelul 1.1.1. Situația beneficiarilor de medicamente și a cheltuielilor aferente (lei)
Nr. de persoane infectate
HIV/SIDA cărora li s-au
eliberat medicamente

Nr. de persoane
cu tratament
postexpunere

Nr. total de beneficiari
cărora li s-au eliberat
medicamente

Cheltuieli
cu medicamente
pentru persoane infectate
HIV/SIDA cărora li s-au
eliberat medicamente

Cheltuieli
cu medicamente
pentru persoane
cu tratament
postexpunere

Cheltuieli totale
medicamente

C1

C2

C3 = C1 + C2

C4

C5

C6 = C4 + C5
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Tabelul 1.1.2. Situația stocului de medicamente (lei)
Valoarea medicamentelor
în stoc la începutul perioadei
de raportare

Valoarea medicamentelor
intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoarea medicamentelor
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoarea medicamentelor
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2-C3

C3 = C6 din tabelul 1.1.1.
Unitatea Sanitară: ..
1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE
1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 1.2.1. Situația bolnavilor tratați, a numărului de examene bacteriologice și radiologice și a cheltuielilor aferente (lei)

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat
medicamente

Totalul
Totalul
bolnavilor cu
bolnavilor cu Bolnavi cu
tuberculoză
tratament
tuberculoză
categoria I, II,
individualizat,
MDR
III (regim I, II,
din care:
III)
C1

C2

C3

Cheltuieli cu medicamentele
Totalul
bolnavilor
Nr. de
cărora
examene
li s-au eliberat bacteriologice
medicamente

C4 = C1 + C2

C5

Nr. de
examene
radiologice

Totalul
bolnavilor cu
tuberculoză
categoria I, II,
III (regim I, II,
III)

C6

C7

Totalul
Totalul
cheltuielilor cu cheltuielilor cu
Totalul
Totalul
materiale
materiale
cheltuielilor cu
Totalul
cheltuielilor cu sanitare
sanitare
materiale
cheltuielilor
medicamente
pentru
pentru
Totalul
sanitare
examene
examene
bolnavilor cu Bolnavi cu
bacteriologice radiologice
tratament
tuberculoză
individualizat,
MDR
din care:
C8

C9

C10 = C7 +
C8

C11

C12

C13 = C11 +
C12

C14 =
C10 + C13

Tabelul 1.2.2. Situația stocului medicamentelor și materialelor sanitare (lei)
Valoarea
medicamentelor
în stoc
la începutul
perioadei
de raportare

Valoarea
medicamentelor
intrate în cursul
perioadei de
raportare

C1

C2

Valoarea
Valoarea
Valoarea
materialelor
medicamentelor medicamentelor
sanitare în stoc
consumate în în stoc la sfârșitul
la începutul
cursul perioadei
perioadei de
perioadei de
de raportare
raportare
raportare
C4 = C1 + C2 –
C3

C3

C5

Valoarea
Valoarea
Valoarea
materialelor
materialelor
materialelor
sanitare intrate
sanitare
sanitare în stoc
în cursul
consumate
la sfârșitul
perioadei de în cursul perioadei perioadei de
raportare
de raportare
raportare
C6

C8 = C5 + C6 –
C7

C7

C3 = C10 din tabelul 1.2.1.
C7 = C13 din tabelul 1.2.1.
Unitatea Sanitară: ..
3. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE
3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 3.1.1. Situația bolnavilor tratați pe tipuri de terapie și a cheltuielilor aferente (lei)
Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente:

terapie standard

medicamente
cu aprobarea
comisiei CAS

medicamente
cu aprobarea
comisiei CNAS

C1

C2

C3

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:
Totalul bolnavilor
pentru care s-au
eliberat medicamente

medicamente
cu aprobarea
comisiei CAS

medicamente
cu aprobarea
comisiei CNAS

Cheltuieli totale

terapie standard

C4

C5

C6

C7

C8 = C5 + C6 + C7
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Tabelul 3.1.2. Situația stocului de medicamente (lei)

Valoarea medicamentelor în stoc
la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor intrate
în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor consumate
în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

C3 = C8 din tabelul 3.1.1.
Unitatea Sanitară: ..
3. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE:
3.2. Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 3.2.1. Situația bolnavilor cu afecțiuni oncologice monitorizați prin PET-CT și a cheltuielilor aferente (lei)
Nr. de bolnavi
cu afecțiuni oncologice
monitorizați prin PET-CT

Număr investigații

Cheltuieli pentru bolnavii
cu afecțiuni oncologice
monitorizați prin PET-CT

C1

C2

C3

Unitatea Sanitară: ...................................
4. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂȚII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (implant
cohlear și proteze auditive)
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 4.1. Situația bolnavilor cu surditate tratați și a cheltuielilor aferente (lei)
Nr. de bolnavi cu surditate beneficiari de:

Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru:

implant cohlear

proteză BAHA

proteză VIBRANT

TOTAL

implanturi cohleare

proteze BAHA

proteză VIBRANT

TOTAL

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

C5

C6

C7

C8=C5+C6+C7

Tabelul 4.2. Situația stocului de materiale sanitare (lei)

Materiale sanitare

Valoarea materialelor
sanitare în stoc la începutul
perioadei de raportare

Valoarea materialelor
sanitare intrate în cursul
perioadei de raportare

Valoarea materialelor
sanitare consumate
în cursul perioadei
de raportare

Valoarea materialelor
sanitare în stoc la sfârșitul
perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

implanturi cohleare
proteze BAHA
proteză VIBRANT
TOTAL:

C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.1.
C3 proteze BAHA = C6 din tabelul 4.1.
C3 proteză VIBRANT= C7 din tabelul 4.1.
C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.1.
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Unitatea Sanitară: ...................................
5. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 5.1. Situația bolnavilor tratați pe tipuri de terapie și a cheltuielilor aferente (lei)
Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente,
pe tip de terapie

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:
Cheltuieli totale
cu medicamente

Nr. total de bolnavi
insulină

ADO

ADO + insulină

C1

C2

C3

insulină

ADO

ADO + insulină

C5

C6

C7

C4

C8=C5+C6+C7

Tabelul 5.2. Situația stocului de medicamente (lei)
Valoarea medicamentelor
în stoc la începutul perioadei
de raportare

Valoarea medicamentelor
intrate în cursul perioadei
de raportare

C1

Valoarea medicamentelor
consumate în cursul perioadei
de raportare

C2

Valoarea medicamentelor
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C3

C4=C1+C2-C3

C3 = C8 din tabelul 5.1.
Tabelul 5.3. Situația bolnavilor evaluați prin dozarea hemoglobinei glicate (HbA1c) și a cheltuielilor aferente (lei)
Număr de bolnavi cu diabet zaharat
evaluați prin dozarea HbA1c

Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor prin
dozarea HbA1c

C1

C2

Unitatea Sanitară: ...................................
6. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
Scleroză multiplă (6.1)
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 6.1.1. Situația bolnavilor tratați pe tipuri de terapie și a cheltuielilor aferente (lei)
Nr. de bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au eliberat medicamente:

interferon beta 1a

interferon beta 1b

glatiramer
acetat

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

natalizumab

interferon beta 1a

interferon beta 1b

glatiramer
acetat

natalizumab

TOTAL
Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7 = C1 +...+
C6

TOTAL
Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14 = C8 +...+
C13
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Tabelul 6.1.2. Situația stocului de medicamente (lei)

Medicamentul

Valoarea medicamentelor
în stoc la începutul
perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor
intrate în cursul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

Valoarea medicamentelor Valoarea medicamentelor
consumate în cursul
în stoc la sfârșitul perioadei
perioadei de raportare
de raportare
C3

C4 = C1 + C2-C3

Avonex
Rebif
Betaferon
Extavia
Copaxone
Tysabri
TOTAL:

C3 Avonex = C8 din tabelul 6.1.1.
C3 Rebif = C9 din tabelul 6.1.1.
C3 Betaferon = C10 din tabelul 6.1.1.
C3 Extavia = C11 din tabelul 6.1.1.
C3 Copaxone = C12 din tabelul 6.1.1.
C3 Tysabri = C13 din tabelul 6.1.1.
C3 Total= C14 din tabelul 6.1.1.
Unitatea Sanitară: ..................................
6. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
Hemofilie, talasemie (6.2)
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 6.2.1. Situația bolnavilor cu hemofilie și talasemie tratați și a cheltuielilor aferente (lei)
Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Cheltuieli cu medicamentele, pentru
Totalul
bolnavilor
beneficiari
în luna
de raportare

Hemofilie
fără intervenție
chirurgicală
majoră

cu intervenție
chirurgicală
Totalul bolnavilor
majoră pentru
cu hemofilie
artropatii
invalidante

C1

C2

Talasemie

C3 = C1 + C2

C4

C5 = C3 + C4

Hemofilie
Cheltuieli totale

fără intervenție
chirurgicală
majoră

cu intervenție
chirurgicala
majoră pentru
artropatii
invalidante

Totalul
bolnavilor
cu hemofilie

Talasemie

C6

C7

C8 = C6 + C7

C9

Tabelul 6.2.2. Situația stocului de medicamente (lei)

Medicamente pentru:

Valoarea medicamentelor
în stoc la începutul
perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor
intrate în cursul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

hemofilie
talasemie
TOTAL:

C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.2.1.
C3 talasemie = C9 din tabelul 6.2.1.
C3 total = C10 din tabelul 6.2.1.

Valoarea medicamentelor Valoarea medicamentelor
consumate în cursul
în stoc la sfârșitul perioadei
perioadei de raportare
de raportare

C3

C4 = C1 + C2 - C3

C10 = C8 + C9
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Unitatea Sanitară: ...................................
6. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
Alte boli rare (6.3) — medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 6.3.1. Situația bolnavilor cu boli rare tratați (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)
Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:
HTPA

Boli neurologice
degenerative/
inflamatorii

Boli neurologice
degenerative/
inflamatorii —
puseu acut

Miastenia
gravis — crize
miastenice

Osteogeneză
imperfectă

C1

C2

C3

C4

Boala Fabry Boala Pompe Tirozinemie

C5

C6

C7

Bosentan

Sindenafil

Bosentan
și Sindenafil

Total HTPA

C8

C9

C10

C11

Tabelul 6.3.2. Situația cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)
Cheltuieli pentru medicamente boli rare
HTPA

Boli neurologice
degenerative/
inflamatorii

Boli neurologice
degenerative/
inflamatorii —
puseu acut

Miastenia
gravis — crize
miastenice

Osteogeneză
imperfectă

C1

C2

C3

C4

Boala Fabry Boala Pompe Tirozinemie

C5

C6

C7

Bosentan

Sindenafil

Bosentan și
Sindenafil

Total HTPA

Total cheltuieli

C8

C9

C10

C11

C12

Tabelul 6.3.3. Situația stocului de medicamente (lei)

Medicamente pentru:

Valoarea medicamentelor
în stoc la începutul
perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor
intrate în cursul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

Valoarea medicamentelor Valoarea medicamentelor
consumate în cursul
în stoc la sfârșitul perioadei
perioadei de raportare
de raportare
C3

C4 = C1 + C2 - C3

Boli neurologice
degenerative/
inflamatorii
Boli neurologice
degenerative/
inflamatorii —
puseu acut
Miastenia gravis —
crize miastenice
Osteogeneză
imperfectă
Boala Fabry
Boala Pompe
Tirozinemie
HTPA
TOTAL:

C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii = C1 din tabelul 6.3.2.
C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii — puseu acut = C2 din tabelul 6.3.2.
C3 Miastenia gravis — crize miastenice = C3 din tabelul 6.3.2.
C3 Osteogeneză imperfectă = C4 din tabelul 6.3.2.
C3 Boala Fabry = C5 din tabelul 6.3.2.
C3 Boala Pompe = C6 din tabelul 6.3.2.
C3 Tirozinemie = C7 din tabelul 6.3.2.
C3 HTPA = C11 din tabelul 6.3.2.
C3 TOTAL = C12 din tabelul 6.3.2.

C2

C3

C4 = C1 + C2 + C3

C2

C1

C0

C1

C6

C7

C3

C4 = C1 + C2 - C3

Valoarea medicamentelor Valoarea medicamentelor
consumate în cursul
în stoc la sfârșitul perioadei
perioadei de raportare
de raportare

C5

Cheltuieli cu medicamentele pentru:
Gușa
Gușa
prin tireomegalie
prin tireomegalie
Osteoporoză
datorată carenței
datorată proliferării
de iod
maligne
C8 = C5 + C6 + C7

Cheltuieli totale

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

elemente
proteză proteză
de
proteză
totală
totală ranforsare
unicomșold
șold
cotil și
particimen- necimen- metafimentală
tată
tată
zodiafigenunchi
revizie
revizie
zară
femur

Nr. de endoproteze

Tabelul 9.1 Situația numărului de bolnavi beneficiari ai programului

C12

C13

proteză
totală
proteză
genunchi totală
cimentată umăr
revizie

C14

C15

C16

C17 =
C1+...+C16

proteză
proteză alte endo- Total endoparțială
totală cot proteze
proteze
umăr

C18

C19

Nr.
Nr.
de
de
bolnavi
bolnavi
cu endocu endoproteze
proteze
tumorale

C20 =
C21 + C22

Total,
din care:

C21

copii

C22

adulți

Nr. de bolnavi
cu implant segmentar
de coloană

C23 = C18+
C19 + C20

Nr. total bolnavi
program

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Unitatea Sanitară 
9. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ORTOPEDIE
Raportare pentru ................................................................................................................................................................................................................................

C3 osteoporoza = C5 din tabelul 8.1.
C3 gușa carență iod = C6 din tabelul 8.1.
C3 gușa proliferare malignă = C7 din tabelul 8.1.
C3 TOTAL = C8 din tabelul 8.1.

proteză
proteză proteză
totală
totală
totală
proteză
proteză
șold
genunchi genunchi
proteză
totală
totală
cimenbipolară proteză cimen- cimenșold
șold
tată tip
tată
tată
șold
Moore
necimencimentată luxație
cu
fără
cimentată
tată
congestabilizare stabilizare
nitală
post.
post.

TOTAL:

gușa carență iod
gușa proliferare
malignă

osteoporoză

Valoarea medicamentelor
intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoarea medicamentelor
în stoc la începutul
perioadei de raportare

Medicamente pentru:

Tabelul 8.2. Situația stocului de medicamente (lei)

C1

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:
Gușa
Gușa
prin tireomegalie
prin tireomegalie
Total
Osteoporoză
datorată carenței
datorată proliferării
de iod
maligne

Tabelul 8.1. Situația bolnavilor tratați pe tipuri de afecțiune și a cheltuielilor aferente (lei)

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Unitatea Sanitară: ............
8. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI ENDOCRINE
Raportare pentru ................................................................................................................................................................................................................................
8
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C3

N O T Ă:

C2

C4

C5

C6

C7
C8

C9
C10

C11

C12

C13

elemente
proteză proteză de ranforproteză
proteză
totală
totală
sare
unicomtotală proteză
șold
șold
cotil și
partigenunchi totală
cimen- necimen- metafimentală
cimentată umăr
tată
tată
zodiafigenunchi
revizie
revizie revizie
zară
femur

C14

proteză
parțială
umăr

C15

proteză
totală
cot

C16

alte
endoproteze

C17 =
C1+...+C16
C18

C19 =
C20 +
C21

Cheltuieli
pentru
Total cheltuieli endoTotal,
pentru endo- proteze
din care:
tumorale
proteze

C20

copii

C21

adulți

Cheltuieli pentru implant
segmentar de coloană

C22 = C17 +
C18 + C19

Cheltuieli totale
program

C2

C1

C0

C3

Valoarea materialelor
sanitare consumate
în cursul perioadei
de raportare
C4 = C1 + C2 - C3

Valoarea materialelor
sanitare în stoc
la sfârșitul perioadei
de raportare

Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale și instrumentație segmentară de coloană.

N O T Ă:

C3 endoproteze = C17 din tabelul 9.2.
C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 9.2.
C3 implant segm = C19 din tabelul 9.2.
C3 TOTAL = C22 din tabelul 9.2.

TOTAL:

implant segmentar

endoproteze
tumorale

endoproteze +
ciment

Valoarea materialelor
sanitare intrate
în cursul perioadei de
raportare

Valoarea materialelor
sanitare în stoc
la începutul perioadei
de raportare

Materiale sanitare

Tabelul 9.3. Situația stocului de materiale sanitare (lei)

Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. Exp. în coloana C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor
totale de șold cimentate și a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

C1

proteză
proteză proteză
totală
totală
totală
proteză șold proteză proteză
genunchi genunchi
totală cimen- totală bipolară
proteză cimentată cimen
șold
tată
șold
șold
Moore
tată
fără
cimentip
neci- cimenstabili- cu stabilitată luxație mentată tată
zare
zare
congepost.
post.
nitală

Cheltuieli pentru endoproteze

Tabelul 9.2. Situația cheltuielilor pe tipuri de endoproteze și implant segmentar de coloană (lei)
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C3

C4

C5

proteză
Moore

C6
C7

C8

C9

C10

C11

C12

proteză
proteză
elemente
totală
totală
de
proteză
proteză
proteză
proteză
genunchi genunchi
ranforsare totală
unicompar- totală șold totală șold
cimentată cimentată
cotil și genunchi
timentală cimentată necimenfără
cu
metafi- cimentată
genunchi revizie tată revizie
stabilizare stabilizare
zodiafizară revizie
post.
post.
femur

C13

proteză
totală
umăr

C14

proteză
parțială
umăr

C15

C16

C17 = C1+...+C16

proteză alte endo- Total endoproteze
totală cot proteze în luna de raportare

C18

Total,
din care:

C19

copii

C20

adulți

Număr de implanturi segmentare
de coloană

C21

Număr
de endoproteze
tumorale

C2

C2

C1

C3 = C2 din tabelul 10.2.1

Valoarea medicamentelor
intrate în cursul perioadei de
raportare

Valoarea medicamentelor
în stoc la începutul perioadei
de raportare
C3

Valoarea medicamentelor
consumate în cursul perioadei
de raportare

Tabelul 10.2.2. Situația stocului de medicamente (lei)

C1

Cheltuieli pentru
medicamente

C4 = C1 + C2 - C3

Valoarea medicamentelor în
stoc la sfârșitul perioadei de
raportare

Tabelul 10.2.1. Situația numărului de bolnavi cu transplant hepatic tratați pentru recidiva hepatitei cronice și a cheltuielilor aferente

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Unitatea Sanitară 
10. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
Tratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic (10.2)
Raportare pentru ................................................................................................................................................................................................................................

Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvării unui caz.

N O T Ă:

C2

Nr. de bolnavi cu
transplant hepatic tratați
pentru recidiva hepatitei
cronice cu
imunoglobulină
antihepatitică B

C1

proteză
totală
proteză
proteză
proteză
șold
totală
bipolară
totală șold cimentată
șold
șold
cimentată tip luxație necimencimentată
congenitată
tală

Număr de endoproteze

Tabelul 9.4. Situația numărului de endoproteze și implanturi segmentare de coloană rămase în stoc la sfârșitul perioadei de raportare
10
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Unitatea Sanitară 
11. PROGRAMUL NAȚIONAL DE SUPLEERE A FUNCȚIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENȚĂ RENALĂ
CRONICĂ
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 11.1. Situația bolnavilor pe tipuri de dializă și a cheltuielilor aferente (lei) în sectorul public
Nr. de bolnavi dializați
hemodiafiltrare
hemodializă
intermitentă
convențională
on-line

C1

dializă
peritoneală
continuă

dializă
peritoneală
automată

Total

C3

C4

C5

C2

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:
Nr.
Nr.
de ședințe
de ședințe
hemodiafiltrare
hemodializă
hemodiafiltrare
dializă
dializă
intermitentă
hemodializă
convențională
intermitentă
peritoneală
peritoneală
on-line
convențională
on-line
continuă
automată

C6

C7

C8

C9

C10

C11

Cheltuieli
totale

C12 =
C8++C11

Tabelul 11.2. Situația bolnavilor pe tipuri de dializă și a cheltuielilor aferente (lei) în centrele-pilot și alte unități private
Nr. de bolnavi dializați

hemodiafiltrare
hemodializă
intermitentă
convențională
on-line

C1

dializă
peritoneală
continuă

dializă
peritoneală
automată

Total

C3

C4

C5

C2

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:
Nr.
Nr.
de ședințe
de ședințe
hemodiafiltrare
hemodializă
hemodiafiltrare
dializă
dializă
intermitentă
hemodializă
convențională
intermitentă
peritoneală peritoneală
on-line
convențională
on-line
continuă
automată

C6

C7

C8

C9

C10

C11

Cheltuieli
totale

C12 =
C8++C11

Unitatea Sanitară 
12. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TERAPIE INTENSIVĂ A INSUFICIENȚEI HEPATICE
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 12.1. Situația numărului de bolnavi tratați prin epurare extrahepatică și a cheltuielilor aferente
Nr. de bolnavi tratați prin epurare
extrahepatică

Cheltuieli pentru epurare
extrahepatică

C1

C2

Tabelul 12.2. Situația stocului de medicamente și materiale sanitare (lei)
Valoarea
medicamentelor
în stoc la începutul
perioadei de
raportare

Valoarea
medicamentelor
intrate în cursul
perioadei de
raportare

Valoarea
medicamentelor
consumate în cursul
perioadei de
raportare

Valoarea
medicamentelor
în stoc la sfârșitul
perioadei de
raportare

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

C3 + C7 = C2 din tabelul 12.1

Valoarea
Valoarea
Valoarea
Valoarea
materialelor sanitare materialelor sanitare materialelor sanitare materialelor sanitare
în stoc la începutul
intrate în cursul
consumate în cursul în stoc la sfârșitul
perioadei de
perioadei de
perioadei de
perioadei de
raportare
raportare
raportare
raportare
C5

C6

C7

C8 = C5+ C6 - C7
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UNITATEA SANITARĂ: ...................................
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

S I T U A Ț I A I N D I C AT O R I L O R S P E C I F I C I

aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ
Indicatorii fizici
Programul/Subprogramul de sănătate
Denumirea indicatorului fizic

Indicatorii de eficiență
Valoarea
(nr. )

Denumirea indicatorului de eficiență

Numărul de persoane infectate
cu HIV/SIDA tratate

cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat

Subprogramul de tratament al
bolnavilor cu tuberculoză

Numărul de persoane
postexpunere tratate
Numărul de bolnavi de
tuberculoză tratați

cost mediu/persoană tratată
postexpunere
cost mediu/bolnav de tuberculoză
tratat

Subprogramul de tratament al
bolnavilor cu afecțiuni oncologice

Numărul de bolnavi cu afecțiuni
oncologice tratați

cost mediu/bolnav tratat

Subprogramul de monitorizare a
evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni
oncologice prin PET-CT

Numărul de bolnavi cu afecțiuni
oncologice monitorizați prin PET-CT

cost mediu/investigație PET-CT

Numărul de bolnavi cu implant
cohlear

cost mediu/bolnav cu implant
cohlear

Subprogramul de tratament a
persoanelor cu infecție HIV/SIDA și
tratamentul postexpunere

Programul național de tratament al
Numărul de bolnavi cu proteză
surdității prin proteze auditive implantabile
BAHA
(implant cohlear și proteze auditive)
Numărul de bolnavi cu proteză
VIBRANT

Programul național de diabet zaharat

Programul național de diagnostic și
tratament pentru boli rare

cost mediu/bolnav cu proteză BAHA
cost mediu/bolnav cu proteză
VIBRANT

Numărul de bolnavi cu diabet
zaharat tratați

cost mediu/bolnav tratat

Numărul de bolnavi cu diabet
zaharat evaluați prin dozarea
HbA1c

cost mediu/bolnav cu diabet
zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

Numărul de bolnavi cu scleroză
multiplă tratați

cost mediu/bolnav cu scleroză
multiplă tratat

Numărul de bolnavi cu hemofilie
fără intervenție chirurgicală majoră

cost mediu/bolnav cu hemofilie fără
intervenție chirurgicală majoră

Numărul de bolnavi cu hemofilie
care necesită intervenții
chirurgicale majore pentru
artropatii invalidante

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu
intervenție chirurgicală majoră

Numărul de bolnavi cu talasemie

cost mediu/bolnav cu talasemie

Numărul de bolnavi cu boli
neurologice
degenerative/inflamatorii

cost mediu/bolnav cu boli
neurologice
degenerative/inflamatorii

Numărul de bolnavi cu boli
neurologice degenerative/
inflamatorii — în puseu acut

cost mediu/bolnav cu boli
neurologice degenerative/
inflamatorii — în puseu acut

Numărul de bolnavi cu miastenia
gravis — crize miastenice

cost mediu/bolnav cu miastenie
gravis-crize miastenice

Numărul de bolnavi cu
osteogeneză imperfectă

cost mediu/bolnav cu osteogeneză
imperfectă

Numărul de bolnavi cu boală
Fabry

cost mediu/bolnav cu boală Fabry

Numărul de bolnavi cu boala
Pompe

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

Valoarea
(lei)
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Indicatorii fizici
Programul/Subprogramul de sănătate
Denumirea indicatorului fizic

Programul național de boli endocrine

Programul național de ortopedie

Programul național de transplant de
organe, țesuturi și celule de origine
umană

13

Indicatorii de eficiență
Valoarea
(nr. )

Denumirea indicatorului de eficiență

Numărul de bolnavi cu
tirozinemie

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

Numărul total bolnavi cu HTPA
tratați

cost mediu/bolnav cu HTPA

Numărul de bolnavi cu
osteoporoză

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

Numărul de bolnavi cu gușă prin
tireomegalie datorată carenței de
iod

cost mediu/bolnav cu gușă prin
tireomegalie datorată carenței de
iod

Numărul de bolnavi cu gușă prin
tireomegalie datorată proliferării
maligne

cost mediu/bolnav cu gușă prin
tireomegalie datorată proliferării
maligne

Numărul de bolnavi cu afecțiuni
articulare endoprotezați

cost mediu/bolnav endoprotezat

Numărul de bolnavi cu
endoprotezare articulară
tumorală

cost mediu/bolnav cu
endoprotezare articulară tumorală

Numărul de bolnavi cu implant
segmentar de coloană, din care:

cost mediu/bolnav cu implant
segmentar de coloană

Numărul de bolnavi copii

cost mediu/copil cu implant
segmentar de coloană

Numărul de bolnavi adulți

cost mediu/adult cu implant
segmentar de coloană

Numărul de bolnavi cu transplant
hepatic tratați pentru recidiva
hepatitei cronice cu VHB

cost mediu/bolnav tratat pentru
recidiva hepatitei cronice cu VHB

Numărul de bolnavi tratați prin
hemodializă convențională

cost mediu/ședință de hemodializă
convențională

Numărul de bolnavi tratați prin
hemodiafiltrare intermitentă
Programul național de supleere a
funcției renale la bolnavii cu insuficiență on-line
renală cronică
Numărul de bolnavi tratați prin
dializă peritoneală continuă

Valoarea
(lei)

cost mediu/ședință de
hemodiafiltrare intermitentă on-line
cost mediu/bolnav tratat prin dializă
peritoneală continuă

Numărul de bolnavi tratați prin
dializă peritoneală automată

cost mediu/bolnav tratat prin dializă
peritoneală automată

Programul național de terapie intensivă Numărul de bolnavi tratați prin
a insuficienței hepatice
epurare extrahepatică

cost mediu/bolnav tratat prin
epurare extrahepatică

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

S I T U A Ț I A I N D I C AT O R I L O R S P E C I F I C I

aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ
Indicatorii fizici
Programul/Subprogramul de sănătate
Denumirea indicatorului fizic

Numărul de persoane infectate
Subprogramul
de
tratament
al cu HIV/SIDA tratate
persoanelor cu infecție HIV/SIDA și
Numărul de persoane
tratamentul postexpunere
postexpunere tratate

Indicatorii de eficiență
Valoarea
(nr. )

Denumirea indicatorului de eficiență

cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat
cost mediu/persoană tratată
postexpunere

Valoarea
(lei)
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Indicatorii fizici

Programul/Subprogramul de sănătate
Denumirea indicatorului fizic

Indicatorii de eficiență
Valoarea
(nr. )

Denumirea indicatorului de eficiență

Subprogramul de tratament al
bolnavilor cu tuberculoză

Numărul de bolnavi de
tuberculoză tratați

cost mediu/bolnav de tuberculoză
tratat

Subprogramul de tratament al
bolnavilor cu afecțiuni oncologice

Numărul de bolnavi cu afecțiuni
oncologice tratați

cost mediu/bolnav tratat

Subprogramul de monitorizare a
evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni
oncologice prin PET-CT

Numărul de bolnavi cu afecțiuni
oncologice monitorizați prin
PET-CT

cost mediu/investigație PET-CT la
bolnav cu afecțiuni oncologice
monitorizat

Numărul de bolnavi cu implant
cohlear

cost mediu/bolnav cu implant
cohlear

Programul național de tratament al
surdității prin proteze auditive
Numărul de bolnavi cu proteză
implantabile (implant cohlear și proteze BAHA
auditive)
Numărul de bolnavi cu proteză
VIBRANT

Programul național de diabet zaharat

Programul național de diagnostic și
tratament pentru boli rare

cost mediu/bolnav cu proteză BAHA
cost mediu/bolnav cu proteză
VIBRANT

Numărul de bolnavi cu diabet
zaharat tratați

cost mediu/bolnav tratat

Numărul de bolnavi cu diabet
zaharat evaluați prin dozarea
HbA1c

cost mediu/bolnav cu diabet
zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

Numărul de copii cu diabet
zaharat automonitorizați

cost mediu/copil cu diabet zaharat
automonitorizat

Numărul de adulți cu diabet
zaharat automonitorizați

cost mediu/adult cu diabet zaharat
automonitorizat

Numărul de bolnavi cu scleroză
multiplă tratați

cost mediu/bolnav cu scleroză
multiplă tratat

Numărul de bolnavi cu hemofilie
fără intervenție chirurgicală
majoră

cost mediu/bolnav cu hemofilie fără
intervenție chirurgicală majoră

Numărul de bolnavi cu hemofilie
care necesită intervenții
chirurgicale majore pentru
artropatii invalidante

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu
intervenție chirurgicală majoră

Numărul de bolnavi cu talasemie

cost mediu/bolnav cu talasemie

Numărul de bolnavi cu boli
neurologice
degenerative/inflamatorii

cost mediu/bolnav cu boli
neurologice
degenerative/inflamatorii

Numărul de bolnavi cu boli
neurologice
degenerative/inflamatorii — în
puseu acut

cost mediu/bolnav cu boli
neurologice
degenerative/inflamatorii — în
puseu acut

Numărul de bolnavi cu miastenia
gravis — crize miastenice

cost mediu/bolnav cu miastenie
gravis — crize miastenice

Numărul de bolnavi cu
osteogeneză imperfectă

cost mediu/bolnav cu osteogeneză
imperfectă

Numărul de bolnavi cu boală
Fabry

cost mediu/bolnav cu boală Fabry

Numărul de bolnavi cu boala
Pompe

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

Numărul de bolnavi cu
tirozinemie

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

Valoarea
(lei)
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Indicatorii fizici
Programul/Subprogramul de sănătate
Denumirea indicatorului fizic

Programul național de boli endocrine

Programul național de ortopedie

Programul național de transplant de
organe, țesuturi și celule de origine
umană

Indicatorii de eficiență
Valoarea
(nr. )

Denumirea indicatorului de eficiență

Numărul total de bolnavi cu
HTPA tratați

cost mediu/bolnav cu HTPA

Numărul de copii cu
mucoviscidoză

cost mediu/copil cu mucoviscidoză

Numărul de adulți cu
mucoviscidoză

cost mediu/adult cu mucoviscidoză

Numărul de bolnavi cu scleroză
laterală amiotrofică

cost mediu/bolnav cu scleroză
laterală amiotrofică

Numărul de bolnavi cu
epidermoliza buloasă

cost mediu/bolnav cu epidermoliză
buloasă

Numărul de bolnavi cu sindrom
Prader Willi

cost mediu/bolnav cu sindrom
Prader Willi

Numărul de bolnavi cu
osteoporoză

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

Numărul de bolnavi cu gușă prin
tireomegalie datorată carenței de
iod

cost mediu/bolnav cu gușă prin
tireomegalie datorată carenței de
iod

Numărul de bolnavi cu gușă prin
tireomegalie datorată proliferării
maligne

cost mediu/bolnav cu gușă prin
tireomegalie datorată proliferării
maligne

Numărul de bolnavi cu afecțiuni
articulare endoprotezați

cost mediu/bolnav endoprotezat

Numărul de bolnavi cu
endoprotezare articulară
tumorală

cost mediu/bolnav cu
endoprotezare articulară tumorală

Numărul de bolnavi cu implant
segmentar de coloană, din care:

cost mediu/bolnav cu implant
segmentar de coloană

Numărul de bolnavi copii

cost mediu/copil cu implant
segmentar de coloană

Numărul de bolnavi adulți

cost mediu/adult cu implant
segmentar de coloană

Numărul de bolnavi tratați pentru
stare posttransplant

cost mediu/bolnav tratat pentru
stare posttransplant

Numărul de bolnavi cu transplant
hepatic tratați pentru recidiva
hepatitei cronice cu VHB

cost mediu/bolnav tratat pentru
recidiva hepatitei cronice cu VHB

Numărul de bolnavi tratați prin
hemodializă convențională

cost mediu/ședință de hemodializă
convențională

Numărul de bolnavi tratați prin
hemodiafiltrare intermitentă
Programul național de supleere a
funcției renale la bolnavii cu insuficiență on-line
renală cronică
Numărul de bolnavi tratați prin
dializă peritoneală continuă
Numărul de bolnavi tratați prin
dializă peritoneală automată
Programul național de terapie intensivă Numărul de bolnavi tratați prin
a insuficienței hepatice
epurare extrahepatică

15

cost mediu/ședință de
hemodiafiltrare intermitentă on-line
cost mediu/bolnav tratat prin dializă
peritoneală continuă
cost mediu/bolnav tratat prin dializă
peritoneală automată
cost mediu/bolnav tratat prin
epurare extrahepatică

Valoarea
(lei)
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ANEXA Nr. 2

Casa de Asigurări de Sănătate ...................................
1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE
1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale
de sănătate pentru anii 2011 și 2012.)

Tabelul 1.1.1. Situația beneficiarilor de medicamente și a cheltuielilor aferente (lei)
Nr. de persoane infectate
HIV/SIDA cărora li s-au
eliberat medicamente

Nr. de persoane
cu tratament
postexpunere

Nr. total de beneficiari
cărora li s-au eliberat
medicamente

Cheltuieli
cu medicamente pentru
persoane infectate
HIV/SIDA cărora li s-au
eliberat medicamente

Cheltuieli
cu medicamente pentru
persoane cu tratament
postexpunere

Cheltuieli totale
medicamente

C1

C2

C3 = C1+C2

C4

C5

C6 = C4+C5

Tabelul 1.1.2. Situația stocului de medicamente (lei)
Valoarea medicamentelor
în stoc la începutul perioadei
de raportare

Valoarea medicamentelor
intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoarea medicamentelor
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoarea medicamentelor
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C1

C2

C3

C 4 = C1+C2–C3

C3 = C6 din tabelul 1.1.1.
Casa de Asigurări de Sănătate ........
1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE
1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză
Raportare pentru ...................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 1.2.1. Situația bolnavilor tratați, a numărului de examene bacteriologice și radiologice și a cheltuielilor aferente (lei)
Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat
medicamente

Cheltuieli cu medicamentele

Total cheltuieli Total cheltuieli
Total
cu materiale cu materiale
Total
Total
bolnavi
Nr.
Nr.
Total cheltuieli
Total cheltuieli
sanitare
sanitare
bolnavi cu Total bolnavi
cărora li
de examene de examene bolnavi cu Total bolnavi
cu
cu materiale
Bolnavi cu
Bolnavi cu
pentru
pentru
tuberculoză cu tratament
s-au eliberat bacteriologice radiologice tuberculoză cu tratament
medicamente
sanitare
tuberculoză
tuberculoză
examene
examene
categoria I, II, individualizat,
categoria I, II, individualizat,
medicamente
MDR
MDR
bacteriologice radiologice
III (regim I, II, din care:
III (regim I, II, din care:
III)
III)
C1

C2

C3

C4 = C1+C2

C5

C6

C7

C8

C9

C10 = C7+C8

C11

Tabelul 1.2.2. Situația stocului medicamentelor și materialelor sanitare (lei)
Valoarea
medicamentelor
în stoc la
începutul
perioadei
de raportare

Valoarea
medicamentelor
intrate în cursul
perioadei
de raportare

C1

C2

Valoarea
Valoarea
Valoarea
Valoarea
Valoarea
medicamentelor
materialelor
materialelor
medicamentelor
materialelor
consumate
sanitare în stoc
sanitare
în stoc la sfârșitul
sanitare intrate
în cursul
la începutul
consumate în
perioadei de
în cursul perioadei
perioadei
perioadei de
cursul perioadei
raportare
de raportare
de raportare
raportare
de raportare
C3

C3 = C10 din tabelul 1.2.1.
C7 = C13 din tabelul 1.2.1.

C4 = C1+C2–C3

C5

C6

C7

Valoarea
materialelor
sanitare în stoc
la sfârșitul
perioadei
de raportare
C8 = C5+C6–C7

C12

C13 =
C11+C12

Total
cheltuieli

C14 =
C10+C13

C2

C1

C3

total

C4

C5

C6

C7

C8
C9

C10

C11
C12

C13 =
C11+C12

C2

C3

C4 = C1+C2–C3

Număr investigații

C2

Nr. bolnavi cu afecțiuni oncologice monitorizați
prin PET-CT

C1

C3

Cheltuieli pentru bolnavii cu afecțiuni
oncologice monitorizați prin PET-CT

Tabel 3.2.1. Situația bolnavilor cu monitorizare activă și a cheltuielilor aferente (lei)

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății
și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Casa de Asigurări de Sănătate .......................................
3. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE
3.2. Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT
Raportare pentru .....................................................................................................................................

C3 = C11+C14+C17 din tabelul 3.1.1.

C1

Valoarea medicamentelor
Valoarea medicamentelor în stoc la
Valoarea medicamentelor în stoc la Valoarea medicamentelor intrate în
consumate în cursul perioadei de
cursul perioadei de raportare
sfârșitul perioadei de raportare
începutul perioadei de raportare
raportare

Tabelul 3.1.2. Situația stocului de medicamente (lei)

farmacii
cu circuit
deschis

unități
sanitare

terapie standard

Total
bolnavi
medicamente cu aprobarea comisiei medicamente cu aprobarea comisiei pentru care
terapie standard
CNAS
CAS
s-au
eliberat
farmacii
farmacii cu
farmacii
medicaunități
unități
unități
total
cu circuit
circuit
total
cu circuit
total
mente
sanitare
sanitare
sanitare
deschis
deschis
deschis

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente

Tabelul 3.1.1. Situația bolnavilor tratați pe tipuri de terapie și a cheltuielilor aferente (lei)

C14

C15

C16 =
C14+C15

C17

C18

C20 =
C19 =
C13+C16+
C17+C18
C19

medicamente cu aprobarea comisiei medicamente cu aprobarea comisiei
Cheltuieli
CNAS
CAS
totale
farmacii
farmacii
unități
unități
cu circuit
cu circuit
total
total
sanitare
sanitare
deschis
deschis

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Casa de Asigurări de Sănătate ...........
3. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE
3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice
Raportare pentru .................................................................................................................................................................................................................................
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C2

C1

implanturi cohleare
proteze BAHA
proteză VIBRANT

C0

Materiale sanitare

Total
C4 = C1 + C2 + C3

Valoarea materialelor
sanitare consumate
în cursul perioadei
de raportare
C3

Valoarea materialelor
sanitare intrate
în cursul perioadei
de raportare
C2

C1

C5

implanturi cohleare

C2

cu
unități farmacii
circuit
sanitare deschis

insulină

C3

total

C4

C5

cu
unități farmacii
circuit
sanitare deschis

ADO

C6

total

C7

unități
sanitare

C8

farmacii
cu circuit
deschis

ADO + insulină

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pe tip de terapie

C9

total

C10

Nr. total de
bolnavi

C11

C12

unități farmacii cu
circuit
sanitare
deschis

insulină

unități
sanitare

C14

total

C13 =
C11+C12

C15

C16 =
C14+C15

C17

C18

total

Cheltuieli
totale cu
medicamentele

C20 =
C19 =
C17+C18 C13+C16+C19

farmacii
cu circuit
deschis
unități
sanitare

farmacii cu
circuit
deschis

total

ADO + insulină

ADO

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 5.1. Situația bolnavilor tratați pe tipuri de terapie și a cheltuielilor aferente (lei)

C1

Total
C8 = C5 + C6 + C7

Casa de Asigurări de Sănătate ........
5. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT
Raportare pentru .................................................................................................................................................................................................................................

C4 = C1 + C2–C3

C7

proteze VIBRANT

Valoarea materialelor
sanitare în stoc
la sfârșitul perioadei
de raportare

C6

proteze BAHA

Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru:

Valoarea materialelor
sanitare în stoc
la începutul perioadei
de raportare

C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.1.
C3 proteze BAHA = C6 din tabelul 4.1.
C3 VIBRANT = C7 din tabelul 4.1.
C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.1.

TOTAL:

C3

proteză VIBRANT

Tabelul 4.2. Situația stocului de materiale sanitare (lei)

proteză BAHA

implant cohlear

Nr. de bolnavi cu surditate congenitală beneficiari de:

Tabelul 4.1. Situația bolnavilor cu surditate tratați și a cheltuielilor aferente (lei)

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Casa de Asigurări de Sănătate 
4. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂȚII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (IMPLANT COHLEAR ȘI PROTEZE AUDITIVE)
Raportare pentru .................................................................................................................................................................................................................................
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C3

C2

C1

C4 = C1 + C2 – C3

Valoarea medicamentelor în
stoc la sfârșitul perioadei de
raportare

C2

C1
C3

Numărul de bolnavi cu diabet zaharat
evaluați prin dozarea HbA1c
C4

copii
C5

adulți

Cheltuieli pentru bolnavii cu diabet zaharat tratați cu insulină automonitorizați

C6

Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor
prin dozarea HbA1c

Betaferon

C3

Rebif

C2

C1

C4

Extavia

interferon beta 1b

Avonex

interferon beta 1a

C5

Copaxone

glatiramer acetat

C6

Tysabri

natalizumab

Nr. de bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au eliberat medicamente:

C7 = C1 ++ C6

TOTAL

C8

C9

Rebif

interferon beta 1a
Avonex

Tabelul 6.1.1. Situația bolnavilor tratați pe tipuri de terapie și a cheltuielilor aferente (lei)

C10

Betaferon

C11

Extavia

interferon beta 1b

C12

Copaxone

glatiramer acetat

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

C13

Tysabri

natalizumab

C14 = C8 ++
C13

TOTAL

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Casa de asigurări de sănătate .
6. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
Scleroză multiplă (6.1)
Raportare pentru .................................................................................................................................................................................................................................

adulți

copii

Numărul de bolnavi cu diabet zaharat tratați cu insulină automonitorizați

Tabelul 5.3. Situația bolnavilor cu diabet zaharat automonitorizați și a bolnavilor evaluați prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) și a cheltuielilor aferente (lei)

C3 = C11 + C14 + C17 din tabelul 5.1.

Valoarea medicamentelor
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoarea medicamentelor
intrate în cursul perioadei de
raportare

Valoarea medicamentelor în
stoc la începutul perioadei de
raportare

Tabelul 5.2. Situația stocului de medicamente (lei)
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Tabelul 6.1.2. Situația stocului de medicamente (lei)

Medicament

Valoarea
medicamentelor în stoc
la începutul perioadei
de raportare

Valoarea
medicamentelor intrate
în cursul perioadei
de raportare

Valoarea
medicamentelor consumate
în cursul perioadei
de raportare

Valoarea
medicamentelor în stoc
la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 – C3

Avonex
Rebif
Betaferon
Extavia
Copaxone
Tysabri
TOTAL:

C3 Avonex = C8 din tabelul 6.1.1.
C3 Rebif = C9 din tabelul 6.1.1.
C3 Betaferon = C10 din tabelul 6.1.1.
C3 Extavia = C11 din tabelul 6.1.1.
C3 Copaxone = C12 din tabelul 6.1.1.
C3 Tysabri = C13 din tabelul 6.1.1.
C3 Total= C14 din tabelul 6.1.1.

Casa de Asigurări de Sănătate .............................
6. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
Hemofilie, Talasemie (6.2)
Raportare pentru .........................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății
și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 6.2.1. Situația bolnavilor cu hemofilie și talasemie tratați și a cheltuielilor aferente (lei)
Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:
Hemofilie
fără
intervenție
chirurgicală
majoră

cu intervenție
chirurgicală
majoră pentru
artropatii
invalidante

Total bolnavi
cu hemofilie

Talasemie

C1

C2

C3 = C1+C2

C4

Cheltuieli cu medicamentele, pentru
Hemofilie

Total bolnavi
beneficiari
în luna
de raportare

C5 = C3+C4

fără
intervenție
chirurgicală
majoră

cu intervenție
chirurgicală
majoră pentru
artropatii
invalidante

C6

C7

Total bolnavi
cu hemofilie

Talasemie

Cheltuieli
totale

C8 = C6+C7

C9

C10 = C8+C9

Tabelul 6.2.2. Situația stocului de medicamente (lei)
Medicamente pentru:

Valoarea
medicamentelor în stoc
la începutul perioadei
de raportare

Valoarea
medicamentelor intrate
în cursul perioadei
de raportare

Valoarea
medicamentelor consumate
în cursul perioadei
de raportare

Valoarea
medicamentelor în stoc
la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

hemofilie
talasemie
TOTAL:

C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.2.1.
C3 talasemie = C9 din tabelul 6.2.1.
C3 total = C10 din tabelul 6.2.1.
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Casa de Asigurări de Sănătate ..................
6. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
Alte boli rare (6.3) — medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis
Raportare pentru ..........................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății
și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 6.3.1. Situația bolnavilor cu boli rare tratați (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)
Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:
Boli
Boli
neurologice
neurologice
degenerative/
degenerative/
inflamatorii —
inflamatorii
puseu acut
C1

Miastenie
gravis —
crize
miastenice

C2

C3

HTPA
Osteogeneză
Boala Fabry
imperfectă

C4

Boala
Pompe

Tirozinemie

C6

C7

C5

Bosentan

Sindenafil

Bosentan și
Sindenafil

Total HTPA

C8

C9

C10

C11

Tabelul 6.3.2. Situația cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)
Cheltuieli pentru medicamente boli rare
Boli
Boli
neurologice
neurologice
degenerative/
degenerative/
inflamatorii —
inflamatorii
puseu acut
C1

Miastenie
gravis — Osteogeneză
crize
imperfectă
miastenice

C2

C3

C4

HTPA
Boala
Fabry

Boala
Pompe

Tirozinemie

C5

C6

C7

Bosentan

Sindenafil

C8

C9

Bosentan și
Total HTPA
Sindenafil
C10

C11

Total
cheltuieli

C12

Tabelul 6.3.3. Situația stocului de medicamente (lei)
Medicamente pentru:

Valoarea
medicamentelor în stoc
la începutul perioadei
de raportare

Valoarea
medicamentelor intrate
în cursul perioadei
de raportare

Valoarea
medicamentelor consumate
în cursul perioadei
de raportare

Valoarea
medicamentelor în stoc
la sfârșitul perioadei
de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

Boli neurologice
degenerative/inflamatorii
Boli neurologice
degenerative/inflamatorii —
puseu acut
Miastenie gravis — crize
miastenice
Osteogeneză imperfectă
Boala Fabry
Boala Pompe
Tirozinemie
HTPA
TOTAL:

C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii = C1 din tabelul 6.3.2.
C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii — puseu acut = C2 din tabelul 6.3.2.
C3 Miastenia gravis — crize miastenice = C3 din tabelul 6.3.2.
C3 Osteogeneză imperfectă = C4 din tabelul 6.3.2.
C3 Boala Fabry = C5 din tabelul 6.3.2.
C3 Boala Pompe = C6 din tabelul 6.3.2.
C3 Tirozinemie = C7 din tabelul 6.3.2.
C3 HTPA = C11 din tabelul 6.3.2.
C3 TOTAL = C12 din tabelul 6.3.2.

C4

C3

C2

C1

C6

Mucoviscidoză
copii
C7

Mucoviscidoză
adulți
C8

Scleroză
laterală
amiotrofică
C9

Epidermoliză
buloasă
C10

Sindrom
Prader Villi
C11 = C6 +...+ C10

Cheltuieli totale

C2

C1

C3

Gușă prin tireomegalie
datorată proliferării
maligne

C2

C1

C0

C3 osteoporoză = C5 din tabelul 8.1.
C3 gușă carență iod = C6 din tabelul 8.1.
C3 gușă proliferare malignă = C7 din tabelul 8.1.
C3 TOTAL = C8 din tabelul 8.1.

gușă proliferare malignă

gușă carență iod

osteoporoză

Valoarea medicamentelor intrate
în cursul perioadei de raportare

C5

Osteoporoză

Valoarea medicamentelor în stoc
la începutul perioadei de raportare

C4 = C1+C2+C3

Total

Medicamente pentru:

Tabelul 8.2. Situația stocului de medicamente (lei)

Gușă prin tireomegalie
datorată carenței
de iod

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Tabelul 8.1. Situația bolnavilor tratați pe tipuri de afecțiune și a cheltuielilor aferente (lei)

C3

C7

C8 = C5+C6+C7

Cheltuieli totale

C4 = C1+C2-C3

Valoarea medicamentelor în stoc
la sfârșitul perioadei de raportare

Gușă prin tireomegalie
datorată proliferării
maligne

Valoarea medicamentelor consumate
în cursul perioadei de raportare

C6

Gușă prin tireomegalie
datorată carenței
de iod

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Osteoporoză

TOTAL:

C5

Sindrom Prader
Willi

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Casa de Asigurări de Sănătate ...................................
8. PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI ENDOCRINE
Raportare pentru .................................................................................................................................................................................................................................

Epidermoliză
buloasă

Scleroză
laterală
amiotrofică

Mucoviscidoză
adulți

Mucoviscidoză
copii

Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Tabelul 6.3.4. Situația bolnavilor cu boli rare și a cheltuielilor aferente (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis)
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C3

C4

C5

C6

C7
C8

C9

C10

C11

C12

C13

proteză
totală
proteză
genunchi totală
cimentată umăr
REVIZIE

C15

Cheltuieli pentru endoproteze

N O T Ă:

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

proteză
parțială
umăr

C15

proteză
totală
cot

C16

alte
endoproteze

C16

C17 =
C18

C19

C17 =
C1+...+C16

C18

C21

copii

C22

adulți

C19 =
C20+C21

C20

copii

C21

adulți

Cheltuieli pentru implant
segmentar de coloană

C21+C22

C20 =

Total,
din care:

Cheltuieli
pentru
Total cheltuieli endoTotal,
pentru endo- proteze
tumorale din care:
proteze

C1+...+C16

Nr.
Nr.
de
de
bolnavi
bolnavi
cu endocu endoproteze
proteze
tumorale

Nr. de bolnavi
cu implant segmentar
de coloană

C22 =
C17+C18+C19

Cheltuieli totale
program

C19+C20

C23=C18+

Nr. total bolnavi
program

Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. Exp. în coloana C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor
totale de șold cimentate și a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

C1

C14

proteză
proteză alte endo- Total endoparțială
proteze
totală cot proteze
umăr

Tabelul 9.2. Situația cheltuielilor pe tipuri de endoproteze și implant segmentar de coloană (lei)

C2

proteză
unicompartimentală
genunchi

elemente
proteză proteză
de
totală ranforsare
totală
șold
șold
cotil și
cimen- necimen- metafitată
tată
zodiafiREVIZIE REVIZIE
zară
femur

proteză
elemente
proteză proteză
totală
totală
totală
proteză proteză de ranforproteză șold proteză proteză
proteză
proteză
totală
sare
genunchi genunchi
totală
totală cimen- totală bipolară
unicomtotală proteză
șold
cotil și
proteză cimentată cimenșold
șold
tată
șold
șold
partigenunchi totală
tată
Moore
fără
cimen- necimen- metaficimentip
neci- cimenmentală
cimentată umăr
tată
zodiafistabili- cu stabilitată
tată luxație mentată tată
genunchi
REVIZIE
zare
zare
REVIZIE REVIZIE zară
congepost.
femur
post.
nitală

C1

proteză proteză
proteză
totală
totală
totală
proteză
proteză
genunchi genunchi
șold
proteză
totală
totală
cimenbipolară proteză cimen- cimenșold
șold
Moore
tată
tată
tată tip
șold
necimencimentată luxație
fără
cu
cimentată
tată
stabilizare stabilizare
congepost.
post.
nitală

Nr. de endoproteze

Tabelul 9.1. situația numărului de bolnavi beneficiari ai programului

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Casa de Asigurări de Sănătate ............
9. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ORTOPEDIE
Raportare pentru ..................................................................................................................................................................................................................................
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C1
C3

C4 = C1+C2–C3

Valoare materialelor sanitare
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C1

C3

C4

C5

proteză
Moore

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

proteză
totală
umăr

C14

proteză
parțială
umăr

C15

proteză
totală
cot

C16

alte endoproteze

C17 = C1+...+C16

Total endoproteze

Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvării unui caz.

N O T Ă:

C2

proteză
proteză
proteză
totală
proteză
totală
totală
șold
bipolară
sold
șold
cimentată
șold
necimencimentată tip luxație
cimentată
tată
congenitală

proteză
proteză
elemente
proteză
totală
totală
proteză
proteză
de
proteză
totală
genunchi genunchi unicomtotală
ranforsare totală
șold
cimentată cimentată partimenșold
cotil și genunchi
necimenfără
cu
tală
cimentată
metafi- cimentată
tată
stabilizare stabilizare genunchi REVIZIE
zodiafizară REVIZIE
REVIZIE
post.
post.
femur

Număr de endoproteze

Tabelul 9.4. Situația numărului de endoproteze și implanturi segmentare de coloană rămase în stoc la sfârșitul perioadei de raportare

Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale și instrumentație segmentară de coloană.

N O T Ă:

C3 TOTAL = C22 din tabelul 9.2.

C3 implant segmentar = C19 din tabelul 9.2.

C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 9.2.

C2

Valoarea materialelor sanitare Valoarea materialelor sanitare Valoarea materialelor sanitare
în stoc la începutul perioadei
intrate în cursul perioadei
consumate în cursul perioadei
de raportare
de raportare
de raportare

C3 endoproteze = C17 din tabelul 9.2.

TOTAL:

implant segmentar

endoproteze
tumorale

endoproteze +
ciment

C0

Materiale sanitare

Tabelul 9.3. Situația stocului de materiale sanitare (lei)

C18

Total,
din care:

C19

copii

C20

adulți

Număr de implanturi segmentare
de coloană

C21

Număr
de endoproteze
tumorale

24
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Casa de Asigurări de Sănătate .......
10. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE DE
ORIGINE UMANĂ — Tratamentul stării posttransplant
Raportare pentru .................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății
și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 10.1. Situația bolnavilor cu stare posttransplant
Nr. de bolnavi cu transplant cărora li s-au eliberat
medicamente pentru starea posttransplant

Cheltuieli cu medicamente pentru starea posttransplant

C1

C2

Casa de Asigurări de Sănătate .......
10. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE DE
ORIGINE UMANĂ
Tratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic (10.2) ..................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății
și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 10.2.1. Situația numărului de bolnavi cu transplant hepatic tratați pentru recidiva hepatitei
cronice și a cheltuielilor aferente
Nr. de bolnavi cu transplant hepatic tratați
pentru recidiva hepatitei cronice
cu imunoglobulină antihepatitică B

Cheltuieli
pentru medicamente

C1

C2

Tabelul 10.2.2. Situația stocului de medicamente (lei)
Valoarea medicamentelor
în stoc la începutul perioadei
de raportare

Valoarea medicamentelor
intrate în cursul perioadei
de raportare

Valoarea medicamentelor
consumate în cursul perioadei
de raportare

Valoarea medicamentelor
în stoc la sfârșitul perioadei
de raportare

C1

C2

C3

C4 = C1+C2–C3

C3 = C2 din tabelul 10.2.1.

Casa de Asigurări de Sănătate
11. PROGRAMUL NAȚIONAL DE SUPLEERE A FUNCȚIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENȚĂ RENALĂ CRONICĂ
Raportare pentru ........................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății
și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110.2010.)

Tabelul 11.1. Situația bolnavilor pe tipuri de dializă și a cheltuielilor aferente (lei) în sectorul public
Nr. de bolnavi dializați

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

hemodiafiltrare dializă
dializă
hemodializă
intermitentă peritoneală peritoneală
convențională
on-line
continuă automată
C1

C2

C3

C4

Total

C5

Nr. de ședințe
Nr. de ședințe
hemodiafiltrare
hemodiafiltrare
hemodializă
hemodializă
intermitentă
intermitentă
convențională
convențională
on-line
on-line
C6

C7

C8

C9

dializă
peritoneală
continuă

dializă
peritoneală
automată

Cheltuieli totale

C10

C11

C12 = C8+...+C11
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Tabelul 11.2. Situația bolnavilor pe tipuri de dializă și a cheltuielilor aferente (lei) în centrele-pilot și alte unități private
Nr. de bolnavi dializați

hemodializă
convențională

hemodiafiltrare
intermitentă
on-line

dializă
peritoneală
continuă

dializă
peritoneală
automată

Total

C1

C2

C3

C4

C5

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:
Nr.
Nr.
de ședințe
de ședințe
hemodiafiltrare
hemodiafiltrare
dializă
dializă
hemodializă
hemodializă
intermitentă
intermitentă
peritoneală
peritoneală
convențională
convențională
on-line
on-line
continuă
automată
C6

C7

C8

C9

C10

C11

Cheltuieli totale

C12 = C8+...+C11

Tabelul 11.3. Situația bolnavilor pe tipuri de dializă și a cheltuielilor aferente (lei) cumulat la nivelul CAS
Nr. de bolnavi dializați

hemodializă
convențională

hemodiafiltrare
intermitentă
on-line

dializă
peritoneală
continuă

dializă
peritoneală
automată

Total

Nr.
de ședințe
hemodializă
convențională

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Nr.
de ședințe
hemodiafiltrare
intermitentă
on-line
C7

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

hemodializă
convențională

hemodiafiltrare
intermitentă
on-line

dializă
peritoneală
continuă

dializă
peritoneală
automată

Cheltuieli totale

C8

C9

C10

C11

C12 = C8+...+C11

C6 = C6 din tabelul 11.1 + C6 din tabelul 11.2.
C7 = C7 din tabelul 11.1 + C7 din tabelul 11.2.
C8 = C8 din tabelul 11.1 + C8 din tabelul 11.2.
C9 = C9 din tabelul 11.1 + C9 din tabelul 11.2.
C10 = C10 din tabelul 11.1 + C10 din tabelul 11.2.
C11 = C11 din tabelul 11.1 + C11 din tabelul 11.2.
C12 = C12 din tabelul 11.1 + C12 din tabelul 11.2.

Casa de Asigurări de Sănătate
12. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TERAPIE INTENSIVĂ A INSUFICIENȚEI HEPATICE
Raportare pentru .....................................................................................................................................................................
(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110.2010.)

Tabelul 12.1.Situația numărului de bolnavi tratați prin epurare extrahepatică și a cheltuielilor aferente
Nr. de pacienți tratați prin epurare extrahepatică

Cheltuieli
pentru epurare
extrahepatică

C1

C2

Tabelul 12.2. Situația stocului de medicamente și materiale sanitare (lei)
Valoarea
medicamentelor
în stoc
la începutul
perioadei
de raportare

Valoarea
medicamentelor
intrate în cursul
perioadei
de raportare

C1

C2

Valoarea
Valoarea
medicamentelor
medicamentelor
consumate
în stoc la sfârșitul
în cursul perioadei
perioadei
de raportare
de raportare

C3+C7 = C2 din tabelul 11.1.

C3

C4=C1+C2-C3

Valoarea
materialelor
sanitare în stoc
la începutul
perioadei
de raportare

Valoarea
materialelor
sanitare intrate
în cursul
perioadei
de raportare

Valoarea
materialelor
sanitare
consumate
în cursul perioadei
de raportare

Valoarea
materialelor
sanitare în stoc
la sfârșitul
perioadei
de raportare

C5

C6

C7

C8 = C5+C6-C7
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ANEXA Nr. 3

METODOLOGIA
transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ
Unitățile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătății să deruleze programe/subprograme naționale de sănătate cu scop
curativ și farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor
cu afecțiuni oncologice, medicamente specifice antidiabetice (insuline și antidiabetice orale) și teste de automonitorizare pentru
bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant și medicamentele specifice pentru unele boli rare
(mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, Sindromul Prader Willi) transmit caselor de asigurări de
sănătate cu care se află în relații contractuale rapoarte privind indicatorii specifici, valoarea medicamentelor și a materialelor
sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor de supleere renală
și valoarea stocurilor medicamentelor și materialelor sanitare specifice, după caz.
1. Unitățile sanitare
1.1. Unitățile sanitare raportează caselor de asigurări de
sănătate indicatorii specifici, valoarea medicamentelor și a
materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor,
valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor de
supleere renală și valoarea stocurilor de medicamente și
materiale sanitare specifice, pe baza evidenței tehnicooperative.
1.2. Rapoartele se transmit în format electronic conform
structurii Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI) și pe suport
hârtie, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul
ordin.
1.3. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la
începutul anului) și anual, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii
următoare perioadei pentru care se face raportarea.
2. Farmaciile cu circuit deschis
2.1. Farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează
medicamente specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al
bolnavilor cu afecțiuni oncologice, medicamente specifice
antidiabetice (insuline și antidiabetice orale) și teste de
automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat,
medicamente pentru tratamentul stării posttransplant și
medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză,
scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, Sindromul
Prader Willi) raportează caselor de asigurări de sănătate date,
conform obligațiilor prevăzute în contractele/actele adiționale la
contractele încheiate cu acestea.
2.2. Datele transmise de farmaciile cu circuit deschis sunt
prelucrate la nivelul caselor de asigurări de sănătate pentru a
se obține informațiile necesare completării machetelor
prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
2.3. Prelucrarea datelor menționate la pct. 2.2 se realizează
utilizând SIUI și are ca rezultat, pentru fiecare
program/subprogram pentru care medicamentele utilizate în
tratamentul ambulatoriu se eliberează prin farmaciile cu circuit
deschis, un singur raport cumulat pentru toate farmaciile cu
circuit deschis.
3. Centrele-pilot și alți furnizori privați de servicii
medicale de dializă raportează caselor de asigurări de
sănătate datele, conform prevederilor Ordinului președintelui
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 pentru
aprobarea Normelor privind condițiile și modalitatea de
decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Națională
de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după
caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în
condițiile legii, cu completările ulterioare.
4. Casele de asigurări de sănătate
4.1. Casele de asigurări de sănătate monitorizează, pentru
fiecare program/subprogram, realizările pe fiecare unitate
sanitară (conform rapoartelor transmise de unitățile sanitare,
verificate și validate), centralizat pentru toate unitățile sanitare,
cumulat pe farmaciile cu circuit deschis, precum și centralizat la
nivel de casă de asigurări de sănătate.

4.2. Pentru Programul național de supleere a funcției renale
la bolnavii cu insuficiență renală cronică casele de asigurări de
sănătate monitorizează datele pe fiecare unitate sanitară din
sectorul public (conform rapoartelor transmise de unitățile
sanitare, verificate și validate), centralizat pentru toate unitățile
sanitare din sectorul public, pe fiecare centru-pilot și pe fiecare
furnizor privat de servicii de dializă (conform rapoartelor
transmise de centrele-pilot/furnizor privat de servicii de dializă,
verificate și validate), centralizat pentru centrele-pilot și furnizori
privați de servicii de dializă, precum și centralizat la nivel de
casă de asigurări de sănătate.
4.3. Casele de asigurări de sănătate transmit Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate rapoarte centralizate la nivel
de casă de asigurări de sănătate, pe fiecare
program/subprogram, privind indicatorii specifici, valoarea
medicamentelor și a materialelor sanitare consumate pentru
tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice,
valoarea serviciilor de supleere renală și valoarea stocurilor
medicamentelor și materialelor sanitare specifice, în primele
15 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se
face raportarea.
4.4. Rapoartele menționate la pct. 4.3 se transmit de către
toate casele de asigurări de sănătate pe suport hârtie, conform
machetelor transmise de Casa Națională de Asigurări de
Sănătate și prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
4.5. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la
începutul anului) și anual, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii
următoare perioadei pentru care se face raportarea.
4.6. Trimestrial, în primele 30 de zile lucrătoare ale lunii
următoare celei în care se face raportarea trimestrială, una
dintre persoanele de la nivelul casei de asigurări de sănătate
responsabilă cu programele de sănătate și implicată în
completarea, analiza și transmiterea rapoartelor va prezenta
personal Direcției programe de sănătate din cadrul Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate raportarea aferentă
trimestrului respectiv, în original, și va participa la analiza și
evaluarea indicatorilor raportați.
5. Casa Națională de Asigurări de Sănătate
5.1. Casa Națională de Asigurări de Sănătate primește, în
primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru
care se face raportarea, rapoartele transmise de casele de
asigurări de sănătate.
5.2. Casa Națională de Asigurări de Sănătate monitorizează,
pentru fiecare program/subprogram național de sănătate,
indicatorii specifici pe fiecare casă de asigurări de sănătate și
centralizat la nivel național.
5.3. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite
trimestrial, în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii
trimestrului, Serviciului programe de sănătate din cadrul
Ministerului Sănătății indicatorii fizici și de eficiență realizați
pentru fiecare program/subprogram național de sănătate cu
scop curativ finanțat din bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate, transmiși de casele de asigurări
de sănătate.
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MINISTERUL COMUNICAȚIILOR
ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
Nr. 404 din 17 februarie 2011

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Nr. 1.793 din 22 martie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
Nr. 1.030 din 22 februarie 2011

ORDIN
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale
„Romfilatelia” — S.A., filială a Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.
Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale „Romfilatelia” — S.A.,
filială a Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.,
în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare
în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. (6) din
Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu
modificările și completările ulterioare, al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul comunicațiilor și societății informaționale, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și
protecției sociale emit prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
2011 al Societății Comerciale „Romfilatelia” — S.A., filială a
Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., la care Ministerul
Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile
pe care statul român le are în calitate de acționar, prevăzut în
anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în
bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite
maxime, care nu pot fi depășite.
Ministrul comunicațiilor
și societății informaționale,
Valerian Vreme

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări
ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială „Romfilatelia” —
S.A. va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu
încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Art. 3. — Societatea Comercială „Romfilatelia” — S.A. va
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243/7.IV.2011

29
ANEXĂ

Compania Națională „Poșta Română” — S.A.
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I

pe anul 2011 al Societății Comerciale „Romfilatelia” — S.A.
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