
0 1 2 3 4 5 6=5/3
1 număr activităţi desfăşurate 12 16 3192,13 3687,19 230,44

2 numar de focare depistate, raportate si investigate 1 2 0* 5,80 2,90

3 numar de alerte verificate 0 0 0 0 0

4 numar de alerte investigate 0 0 0 0 0

5 număr de studii desfăşurate 0 0 0 0 0

6
număr de probe trimise şi testate în laboratorul 
BSL3/BSL4: 

0 0 0,00 0,00 0,00
       

* Cheltuielile aferente focarului de TIA au fost suportate 
din veniturile proprii ale DSP

Tabelul nr. 2.  Execu ţia bugetar ă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Bunuri și servicii DSP, total 27.000 13483 13483 12410,49 12410,49 4000 2581 3581 1891,49 2891,49

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor transmise,

* Raportarea se întocme ște trimestrial și anual

PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL BOLILOR TRANSMISIBILE PRIORITARE Anexa nr. 2
Unitatea care implementeaz ă programul/Direc ţia de s ănătate public ă SATU MARE
Raportare pentruTRIM III

Tabelul nr. 1. Indicatori  fizici şi de eficien ţă

Nr.      
crt.

Indicatori fizici și de eficien ță

Indicatori 
fizici realiza ţi 
în trimestrul 
de raportat

Indicatori fizici 
realiza ţi cumulat 
de la începutul 

anului

Cheltuiala 
efectiv ă 

realizat ă în 
trimestrul de 

raportat                    
(lei) 

Plăţi efectuate 
cumulat de la 

începutul 
anului         (lei) 

Nr.      
crt.

Titlul bugetar

Buget de stat Venituri proprii

Prevedere 
bugetar ă 
anual ă                     

(lei)

Finan ţare primit ă 
în trimestrul de 

raportat              
(lei) 

Finan ţare 
primit ă de la 

începutul 
anului                  

(lei) 

Plăţi efectuate în 
trimestrul de 

raportat                                
(lei) 

Cheltuiala efectiv ă 
realizat ă cumulat 

de la începutul 
anului aferent ă 

fiec ărui indicator 
fizic realizat      

(lei) 

Cost mediu 
realizat pe 

fiecare 
indicator fizic¹                     

(lei)

Plăţi efectuate 
cumulat de la 

începutul 
anului         (lei) 

Prevedere 
bugetar ă 
anual ă     

(lei)

Finan ţare 
primit ă în 
trimestrul 

de raportat                       
(lei) 

Finan ţare 
primit ă de la 

începutul 
anului      (lei) 

Plăţi efectuate 
în trimestrul 
de raportat                    

(lei) 

În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.

Directorul executiv al direc ţiei de s ănătate public ă** Directorul executiv adjunct economic al direc ţiei de s ănătate public ă** Coordonator PNS 

** Semnează raport ările centralizate la nivelul jude ţului pe care  le transmit UATM, în conformitate cu prevederile  Ordinul MS nr. 386/2015 privind Normel e tehnice de realizare a programelor na ţionale de s ănătate 
public ă pentru anii 2015 şi 2016

NOTĂ

¹ Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.
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