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1.
Număr de intervenții specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc 

din mediul de viață2 6 11 2689,03 3766,34 342,39

2.
Număr de intervenții specifice de evaluare a efectelor radiațiilor ionizante  

pentru starea de sănătate3 0 0 0 0 0

3.
Număr de intervenții specifice de evaluare a efectelor  factorilor de risc 

din mediul de muncă4 0 0 0 0 0

4.
Număr de intervenții specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc 

alimentari pentru starea de sănătate și nutriție a populației5 3 3 850 850 283,33

5. Număr de intervenții specifice activităților complementare programului6 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Total, din care: 30.000 9389 9389 6880 6880

1.1 Bunuri și servicii, din care : 30.000 9389 9389 6880 6880

1.1.1           Bunuri și servicii DSP 30.000 9389 9389 6880 6880

Cheltuiala efectiva reprezinta valoarea bunurilor consu mate in perioada de raportare (conform situatiei stocurilo r  la data de 30.06.2015) si contravaloarea prestari se rvicii INCD.

2 se va completa prin  însumarea activităților (intervenții) desfășurate în baza metodologiilor aprobate în trimestrul de raportat în cadrul domeniului - maxim 13
3 se va completa prin  însumarea activităților (intervenții) desfășurate în baza metodologiilor aprobate în trimestrul de raportat în cadrul domeniului - maxim 11
4 se va completa prin însumarea activităților (intervenții) desfășurate în baza metodologiilor aprobate în trimestrul de raportat în cadrul domeniului - maxim 8
5 se va completa prin  însumarea activităților (intervenții) desfășurate în baza metodologiilor aprobate în trimestrul de raportat în cadrul domeniului - maxim 12 

6 se completează numai la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică - se derulează  numai la nivel INSP
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Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate

Finan ţare 
primit ă în 

trimestrul de 
raportat                 

(lei) 

Tabel nr. 2.  Execu ția bugetar ă 

Nr. 
crt.

Titlul bugetar

Buget de stat

Prevedere 
bugetar ă anuală                

(lei)

Plăţi efectuate 
cumulat de la 

începutul 
anului         
(lei) 

Plăţi efectuate 
cumulat de la 

începutul anului                        
(lei) 

Prevedere 
bugetar ă anuală                   

(lei)

Finan ţare 
primit ă de la 

începutul 
anului                
(lei) 

Finan ţare 
primit ă în 

trimestrul de 
raportat              

(lei) 

Plăţi efectuate 
în trimestrul de 

raportat         
(lei) 

Venituri proprii

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 fiecărui 

inficator fizic 
realizat       (lei) 

   

Unitatea care implementeaz ă programul*/Direc ţia de sănătate public ă**SATU MARE

Tabel nr. 1. Indicatori fizici și de eficien ță

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) 

Cost mediu 
realizat pe 

fiecare indicator 
fizic¹            (lei)

Raportare pentru*** TRIM III

 Astfel in cazul unei metodologii  indicatorul fizic poate fi egal cu 1 ( unu)  în cazul în care s-au desfășurat acțiuni în cadrul acesteia în perioada de raportare, indiferent de numărul lor, sau  egal cu 0 (zero) în cazul în care în trimestrul de 
raportat nu s-au derulat acțiuni și/sau nu intră în atribuțiile unității sanitare desfășurarea de acțiuni conform metodologiei. Numărul acțiunilor derulate într-o metodologie și natura acestora se va detaila în conținutul raportului de activitate. 

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**

* Semnează raport ările întocmite de unitatea sanitar ă pentru programele na ţionale derulate la nivelul acesteia, pe care le transm it Unit ății de asisten ță tehnic ă și management, în conformitate cu  prevederile  Ordinului MS nr. 
386/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realiza re a programelor na ţionale de s ănătate public ă pentru anii 2015 şi 2016.

** Semnează raport ările pe care le transmit Unit ății de asisten ță tehnic ă și management, în conformitate cu prevederile  Ordinului MS nr. 386/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor na ţionale de 
sănătate public ă pentru anii 2015 şi 2016.
*** Raportarea se întocme ște trimestrial și anual

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

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

NOTĂ


