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Către,
Colegiul Medicilor de Familie Satu Mare

Doamnei/Domnului Preşedinte

În atenţia Medicilor de Familie

Conform Articolul 343 (l) Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate
Publică asigură elaborarea şi stabilirea metodologiei de culegere, înregistrare şi prelucrare a
datelor statistice naţionale pentru constituirea bazei de date la nivel naţional, în vederea
fundamentării deciziilor de politică sanitară prevăzut in Ordinul Ministrului Sănătăţii Nr.1190
din 21.11.2012.

Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, in baza Ordinului
Nr. 1078 din 27/07/2010, sunt responsabile pentru evidenţele statistice pe probleme de
sănătate colectate de la fumizorii de servicii medicale

Având la bază ordinul şi regulamentul menţionate, Legea 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii cu modificările si completarile ulterioare, Legea nr. 226/2009 - privind
organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, publicat în M.Of. Partea 1,Nr. 3971
11. 06. 2009; Ordinul nr. 919/2006, prin care se stipulează că unităţile sanitare subordonate
Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare subordonate Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene
şi a Municipiului Bucureşti şi Unităţile sanitare care aparţin Administraţiei Locale şi Judeţene
au obligaţia ca toate rapoartele, privind activitatea reţelei sanitare, să fie transmise D.S.P.
urilor pentru verificare şi constituirea bazei de date judeţene. D.S.P.-urile pentru verificarea
acurateţei datelor şi schimbului de informaţii privind activitatea raportată (lunar, trimestrial şi
anual) colaborează direct cu unitatea sanitară.

Urmare a celor de mai sus, vă rugăm să transmiteţi până la data de 14 ianuarie 2020,
dările de seamă de activitate pentru anul 2019.

- Darea de seamă MS.60.4.2 Cap.l- Principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii
trimestrul IV 2019 pe hârtie sau în format electronic pe ofticelaldspjsm.ro ;
statisticasm(ci),dspjsm.ro
- Darea de seamă MS.60.4.4.A-Cap.1. Dare de Seamă Statistică Departamentală
privind Activitatea Cabinetului Medical de Familie- pe hârtie sau în format
electronic, officelaldspjsm.ro. statisticasm@dspjsm.ro

Vă rugăm să transmiteţi până la data de 01 Februarie 2020,
- Centralizatorul morbiditatii in cabinetul medicului de familie anul 2019 numai În

format electronic pe office(cv,dspjsm,ro,statisticasm@dspjsm.ro

Machetele de raportare şi dările de seamă vor fi postate pe site-ul DSP Satu Mare,
http://www.dspjsm.rol?page id=467, cabinetele care au adresă de email în evidenţele
noastre vor primi adresa de înaintare şi formularele prin poştă electronică.



Vă rugăm să verificaţi toate datele înscrise în lucrările prezentate şi să luaţi din timp
măsurile necesare în vederea prezentării dumneavoastră cu lucrările solicitate la termenele
stabilite.

Conform Legii nr. 226/2009, Art.45. lit.a), b), c) constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă următoarele fapte:

a) neîndeplinirea de către furnizorii de date a obligaţiilor;
b) refuzul explicit al furnizorilor de date de a îndeplini obligaţiile prevăzute de lege;
c) refuzul nejustificat al furnizorilor de date de a prezenta persoanelor autorizate de

producătorii de statistici oficiale documentele şi evidenţele necesare verificării calităţii
datelor statistice furnizate.

Vă mulţumim,

A vând în vedere că Ministerul Sănătăţii solicită rapoartele statistice centralizate
până la data de 21.01.2020, vă rugăm să respectati data de raportare către DSP Satu Mare.
În caz contrar motivul întârzierii se va justifica printr-o notă explicativă.

Director Executiv,
Dr. Mihai Macrina Livia

Serv.Infomiatică şi Biostatistică Medicală,
Bolyaki Agneta, te1.0745-837877
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