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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII          CASA NAŢIONALĂ DE  
 PUBLICE      ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
Nr. 570/ 29.03.2007     Nr. 116/ 29.03.2007 

 

O R D I N  
 
 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea şi finanţarea programelor naţionale de 
sănătate,  responsabilităţile în monitorizarea şi controlul acestora , detalierea pe subprograme şi activităţi, 

indicatorii specifici, unităţile sanitare prin care se derulează în anul 2007 

 
ANEXA NR. 2 

 
PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNATATE, SUBPROGRAMELE DE SĂNATATE 

finanţate din bugetul de stat si din veniturile proprii, gestionate de Ministerul Sănătăţii Publice, 
 obiectivele şi activităţile aferente, indicatorii fizici, de eficienţă şi de rezultate 

 
 

1. PROGRAM NAŢIONAL DE PREVENŢIE 
 
1.1  Subprogramul de sănatate publică  
 
    Coordonarea de specialitate a subprogramului: Autoritatea de Sănătate Publică 
 

   Scopul subprogramului:  
Îmbunataţirea stării de sănatate a populaţiei prin creşterea calităţii serviciilor preventive si instituirea 

măsurilor pentru combaterea bolilor transmisibile  
 

  Obiective: 
    
1.  Realizarea imunizărilor  conform Calendarului  Naţional de Vaccinare 
2.  Prevenirea si Supravegherea HIV, TB, ITS si a altor boli transmisibile  
3.  Supravegherea si Controlul Infecţiilor Nosocomiale    
4. Prevenirea îmbolnăvirilor prin monitorizarea factorilor determinanţi din mediu de viaţa si muncă 
5.  Promovarea sănătaţii si a unui stil de viată sănătos 
6. Hematologie si securitate transfuzionala   
7. Controlul tutunului prin încurajarea renunţării la fumat  
 
Coordonarea tehnică pe obiective: 

   Obiectiv 1. Institutele de Sănătate Publică – Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara- pentru  judeţele arondate fiecărui 
institut, responsabil Centrul pentru prevenirea si controlul bolilor transmisibile, in calitate de manager al 
programului 
Obiectiv 2.  Institutul Clinic de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş” pentru HIV, Institutul de 
Pneumoftiziologie “Prof. dr. Marius Nasta” pentru TB, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti   pentru ITS si alte 
boli transmisibile 
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Obiectiv 3. si 4 Institutul de Sănătate Publică Bucureşti  
 Obiectiv 5. Centrul de Sanatate Publica Sibiu 
Obiectiv 6. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T.Nicolau" Bucureşti  
Obiectiv 7. Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. dr. Marius Nasta” 
 
 
 

 Obiectivul 7. Controlul tutunului prin incurajarea renunţarii la fumat  
 

7.1 Obiectiv specific : 
       Prevenirea consumului de tutun 

Activităţi: 
1.realizarea de materiale educaţionale pentru acţiunile de informare, educaţie şi comunicare ce au ca scop 
conştientizarea efectelor fumatului pasiv si activ 
2. organizarea de acţiuni ce au ca scop informarea si educarea copiilor si adolescenţilor cu privire la efectele 
fumatului activ si pasiv 
3.organizarea de acţiuni ce au ca scop mediatizarea prevederilor legale privind restricţionarea fumatului în 
spaţiile publice închise 
4.instruirea în domeniul controlului tutunului a personalului medical implicat în comunicarea cu copiii şi 
tinerii 
5.organizarea de concursuri pentru copii şi adolescenţi, având ca scop descurajarea consumului de tutun  
6.evaluarea programului si a impactului diverselor măsuri pentru controlul tutunului 
Indicatori de evaluare şi termenul de raportare 
a) Indicatori de rezultat: 
- Număr tipuri de materiale educaţionale destinate comunicării cu copiii şi tinerii în domeniul consumului de 
tutun: 25 
- Numar total de acţiuni: 3 acţiuni/ luna/ judeţ 
- Numar total de şcoli in care s-au desfăşurat actiuni: 30 unitaţi de invăţamant/ judeţ 
- Număr total de persoane instruite: 150 
- studii de evaluare: 3 
 
7.2 Obiectiv specific : 
 Incurajarea renunţării la fumat 
 
 
Activităţi:  

      1. informare despre metodele de renunţare la consumul de tutun  folosind linia telefonică gratuită ("Tel Verde 
– 08008STOP FUMAT") 
      2. terapie în vederea renunţării la fumat 
      3. acţiuni de promovare a adresabilităţii la medic pentru renunţarea la fumat 
      Indicatori de evaluare şi termenul de raportare 
     a) Indicatori de rezultat: 
     Număr total de persoane care au beneficiat de asistenţă medicală în vederea renunţării la fumat: 2000 
     Număr total de persoane care au beneficiat de tratament medicamentos pentru renunţarea la fumat: 1000 
     Număr total de persoane care au renunţat la fumat: 350 
     Număr total de acţiuni specifice pentru încurajarea renunţării la fumat: 5 
     b) Indicatori de eficienţă: 
     Cost/persoană asistată medical pentru a renunţa la fumat: 220 lei 
     Cost aferent evaluării programului: 10.000 lei 
Indicatorii vor fi raportaţi Institutului de Pneumoftiziologie “ Prof. Dr. Marius Nasta” - Centrului de consiliere 
pentru renunţarea la fumat, iar acesta va raporta Autorităţii de Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii Publice  
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Buget total : 943 mii lei 
Buget de stat  -  transferuri :443  mii lei 
Venituri proprii -  transferuri :500  mii lei 

 
      Unităţi care derulează obiectivul 
    Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti; 
    Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi; 
    Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "V. Babeş" Timişoara - clinica de pneumoftiziologie 
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