
0 1 2 3 4 5 6=5/3

1 Număr medici de familie instruiţi pentru depistarea depresiei *)

2 Număr bolnavi incluşi în programe intraspitaliceşti de reabilitare **) 395 1806 20060 20060 11.11

3 Număr persoane instruite în psihiatria comunitară 719 719 120000 120000 166.90

4
Număr persoane instruite în cadrul programului de dezvoltare a abilităţilor 

sociale şi emoţionale ale copiilor

5
Program de instruire a consilierilor şcolari din sistemul educaţional în vederea 

depistării precoce şi intervenţiei în cazul tulburărilor de spectru autist:

6

Număr consilieri şcolari instruiţi în cadrul programului de instruire a consilierilor 

şcolari din sistemul educaţional în vederea depistării precoce şi intervenţiei în 

cazul tulburărilor de spectru autist

7
Număr copii şi adolescenţi incluşi în programul-pilot pentru prevenirea apariţiei 

tulburărilor de alimentaţie şi a altor tulburări asociate la copii şi adolescent
1856 1856 120000 120000 64.66

8
Manual de instruire pentru dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor şi 

adolescenţilor în vederea prevenirii tulburărilor anxioase şi depresive:

9

Număr copii şi adolescenţi instruiţi în cadrul programului de instruire pentru 

dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor şi adolescenţilor în vederea 

prevenirii tulburărilor anxioase şi depresive 1260 1260 100000 100000 79.37

10
Număr medici de familie instruiţi în cadrul programului pilot de depistare precoce 

a tulburărilor mintale determinate de abuzul de alcool

Nr. 

crt.
Indicatori de rezultat Indicator realizat

0 1 2

1
Numărul medicilor de familie instruiți cu privire la importanța depistării precoce a

depresiei și a instrumentelor  ce se pot utiliza pentru depistare 

2 Numărul medicilor de familie din România

3

Ponderea medicilor de familie instruiți cu privire la importanța depistării

precoce a depresiei și a instrumentelor ce se pot utiliza pentru depistare

din totalul medicilor de familie din România ³(3=1/2 X 100)

4 Numărul bolnavilor beneficiari ai activităţilor de terapie ocupațională 1806

5
Numărul bolnavilor internaţi în structurile de psihiatrie care desfășoară activități

de terapie ocupațională. 5770

6

Ponderea bolnavilor beneficiari ai activităţilor de terapie ocupațională din

totalul bolnavilor internați în structurile de psihiatrie care implementează

activitățile programului ´(6=4/5 X 100)
31.30

7

Număr consilieri şcolari instruiţi în cadrul programului de instruire a consilierilor 

şcolari din sistemul educaţional în vederea depistării precoce şi intervenţiei în 

cazul tulburărilor de spectru autist

8 Numărul consilierilor şcolari din România

9

Ponderea consilierilor școlari beneficiari ai programelor de instruire pentru

depistarea precoce a tulburării de spectru autist la copii și adolescenți din

totalul consilierilor şcolari din România ³ (9=7/8 X 100)

Tabelul nr. 2. Indicatori de rezultat (se raportează anual)

PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ŞI PROFILAXIE ÎN PATOLOGIA PSIHIATRICĂ

Cost mediu 

realizat pe 

fiecare 

indicator fizic²                                   

(lei)

Nr.  

crt.

Cheltuiala 

efectivă 

realizată în 

trimestrul de 

raportat        

(lei) 

Indicatori fizici și de eficiență 

Anexa nr. 9

Raportare pentru anul 2018 Trim.IV

Cheltuiala efectivă 

realizată cumulat de la 

începutul anului 

aferentă fiecărui 

inficator fizic realizat      

(lei) 

Unitatea care implementează programul Spitaluyl Clinic Neuropsihiatrie Craiova

Tabel nr. 1 Indicatori fizici și de eficiență

Indicatori 

fizici realizaţi 

cumulat de 

la începutul 

anului

Indicatori fizici 

realizaţi în 

trimestrul de 

raportat



10
Numărul medicilor de familie instruiți în depistarea precoce a tulburărilor mintale

determinate de abuzul de alcool 

11 Numărul medicilor de familie din România

12

Ponderea medicilor de familie instruiți în depistarea precoce a tulburărilor

mintale determinate de abuzul de alcool din totalul medicilor de familie din

România ³ (15=13/14 X 100)

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

1 Total, din care: 421000 360060 401000 360060 401000

1.1 Bunuri și servicii, din care :

1.1.1           Bunuri și servicii  AAPL 421000 360060 401000 360060 401000

1.1.2           Bunuri și servicii DSP

1.2 Transferuri

NOTĂ:

**) Cheltuielile pentru acest indicator s-au realizat in anii precedenti constand in dotarea cu materiale pentru activitatile de ergoterapie si terapie ocupationala (mobilier, aparatura fitness, televizoare , masini de cusut, materiale, jocuri distractive , etc...)

*) Indicatorii fizici realizati au fost raportati si in trim IV 2017 , respectiv un nr. de 348 medici de familie instruiti

Managerul / directorul general al unităţii de specialitate 

Ec. Tudor Anca Emilia

Buget de stat

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate

Plăţi 

efectuate în 

trimestrul de 

raportat               

(lei) 

Prevedere bugetară 

anuală                                

(lei)

Plăţi 

efectuate 

cumulat de la 

începutul 

anului            

(lei) 

Plăţi efectuate 

cumulat de la 

începutul anului         

(lei) 

Titlul bugetar

Finanţare 

primită în 

trimestrul de 

raportat              

(lei) 

Nr. 

crt.

Tabel nr. 2 - Execuția bugetară

Pirlog Mihail 

Directorul financiar contabil al unităţii de specialitate           

Ec. Oprescu Daniel

Coordonatorul programului/subprogramului/intervenţiei

Prevedere 

bugetară 

anuală                              

(lei)

Venituri proprii

Plăţi efectuate în 

trimestrul de raportat                 

(lei) 

Finanţare 

primită în 

trimestrul de 

raportat                       

(lei) 

Finanţare 

primită de la 

începutul 

anului                               

(lei) 

Finanţare 

primită de la 

începutul 

anului                        

(lei) 


