
0 1 2 3 4 5 6=5/3

1
număr donatori vii testaţi imunologic şi 
virusologic

2
număr receptori testaţi imunologic şi 
virusologic

3
număr testări compatibilitate cross-
match

4
număr diagnosticări morţi cerebrale şi
menţinere în condiţii fiziologice a
donatorilor-cadavru (inclusiv testare)

7 8 8739,3 11526,3 1440,79

5 număr acţiuni de coordonare 6 9 5751,04 8637,04 959,67

6
număr de transplanturi efectuate pe
tipuri:

6.1 transplant hepatic

6.2 transplant renal

6.3 transplant de cord

6.4 transplant celule pancreatice

6.5 transplant  de CSH:     

6.5.1 număr de proceduri de autotransplant

6.5.2 număr de proceduri de allotransplant

6.6 transplant cord-pulmon

6.7 transplant os şi tendon

6.8 transplant piele

6.9 transplant  cornee

Cost mediu 
realizat pe 

fiecare 
indicator 

fizic¹            
(lei)

Cheltuiala 
efectiv ă 
realizat ă 

cumulat de 
la începutul 

anului 
aferent ă 
fiecărui 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ Anexa nr. 10

1) Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine uman ă

Unitatea care implementeaz ă programul SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE 
Raportare pentru***TRIMESTRUL III

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) 



7.
număr consultaţii evaluare periodică a 
pacienţilor transplantaţi: 

7.1 transplant renal

7.2 transplant hepatic

7.3 transplant cord

7.4 autotransplant sau allotransplant de CSH

8. număr consultaţii postdonare a donatorului de CSH

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

1 Total, din care: 21000 6783 17719 6824 11875

1.1 Bunuri și servicii, din care : 21000 6783 17719 6824 11875

1.1.1           Bunuri și servicii  AAPL 21000 6.783 17719 6824 11875

1.1.2           Bunuri și servicii DSP 0 0 0 0 0

1.2 Transferuri 0 0 0 0 0

NOTĂ

* Semnează raport ările întocmite de unitatea sanitar ă pentru programele na ţionale derulate la nivelul acesteia, pe care le tra nsmit direc ţiei de s ănătate public ă. Pentru 
unit ăţile sanitare aflate în subordinea Ministerului S ănătăţii, raport ările vor fi transmise Unit ății de asisten ță tehnic ă și management, în conformitate cu  prevederile 
** Semnează raport ările centralizate la nivelul jude ţului 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 reali zare a programelor na ţionale de s ănătate 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.

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.

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXEC.ADJ. ECONOMIC 

Finan ţare 
primit ă de la 

începutul 
anului                  

(lei) 

Plăţi 
efectuate în 
trimestrul 

de raportat         
(lei) 

Plăţi 
efectuate 

cumulat de 
la începutul 

anului         
(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) 

Plăţi 
efectuate 

cumulat de 
la începutul 

anului         
(lei) 

Prevedere 
bugetar ă 
anual ă                  

(lei)

Finan ţare 
primit ă în 
trimestrul 

de raportat             
(lei) 

DR. DAN LAURENTIU COJOC EC. MEGHISAN MARIUS 

Tabel nr. 2. Execu ția bugetar ă

Nr. crt. Titlul bugetar

Buget de stat Venituri proprii

Prevedere 
bugetar ă 
anual ă               

(lei)


