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* Se completează de către unitate și se codifică de DRS(DRSB)/DJS 
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ROMÂNIA 
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de 
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Cercetare 
statistică 

 

SAN 

Aprobat de Institutul Național de Statistică în baza Legii nr. 226/2009 
privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, cu 
modificările  și completările ulterioare, care prevede: 
– “Institutul Naţional de Statistică este autorizat să solicite și să obțină 
gratuit date statistice de la toate persoanele fizice și juridice rezidente în 
România sau nerezidente care își desfășoară activitatea pe teritoriul 
României.”. 
- Constituie contravenții faptele prevăzute la Art.45 lit.a), b), c) din Legea 
nr. 226/2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în 
România. 
Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului nr.1338/2008.       
  Acest formular se transmite la Institutul Național de Statistică, Direcția 
Regională de Statistică (Direcția Regională de Statistică București)/ 
Direcția Județeană de Statistică până la data de 16 februarie 2015 
 

 

 

 

Numele persoanei care 
răspunde de informaţiile                          .............................................        
înscrise în formular:                           (semnătura conducătorului unității)    
                         
                                                                                      L.S. 
Dl (Dna) .......................... 
Telefonul .........................          
E-mail...............................                         Nr. .......... data .16.012.2015 

 

Număr formular └─┴─┘                 Activitatea unităților sanitare în anul 2016 
 

Cap.1  Numărul unităților sanitare existente la sfârșitul anului 

 

Cap.2  Numărul cabinetelor medicale care funcționează în unele tipuri de unități sanitare 

Nr. 

rând 
Tipuri de unități sanitare 

Cabinete de medicină 

generală 

Cabinete de medicină  

de familie 

Cabinete 

 stomatologice 

Cabinete medicale de 

specialitate 

A B 1 2 3 4 

1.  Spitale     

2.  Societăți medicale civile     

3.  Policlinici     

4.  Centre de diagnostic și tratament     

5.  Centre medicale de specialitate     

6.  Ambulatorii de specialitate     

7.  Ambulatorii integrate spitalelor     

8.  Societăți stomatologice civile medicale     

9.  Societăți civile medicale de specialitate     

10. Centre de sănătate     
 

Nr. 

rând 
Tipuri de unități sanitare 

Unități sanitare 

existente la 

sfârșitul anului 

Nr. 

rând 
Tipuri de unități sanitare 

Unități sanitare 

existente la 

sfârșitul anului 

  A B 1  A B 1 

1.  Spitale (inclusiv institute, centre medicale cu paturi) 1 20.  Policlinici  

2.  Centre de sănătate cu paturi de spital  21.  Centre de diagnostic și tratament4)  

3.  Unități medico-sociale  22.  Centre medicale de specialitate4)  

4.  Unități pentru persoanele cu handicap, din care:  23.  Ambulatorii de specialitate3)  

5.  - centre de zi  24.  Ambulatorii integrate spitalelor5) 1 

6.  Sanatorii TBC  25.  Cabinete stomatologice școlare   

7.  Preventorii  26.  Cabinete stomatologice studențești  

8.  Sanatorii de nevroze sau de neuropsihiatrie  27.  Cabinete stomatologice independente2)  

9.  Sanatorii balneare   28.  Societăți stomatologice civile medicale2)  

10.  Dispensare medicale   29.  Cabinete medicale independente de specialitate2)   

11.  Cabinete medicale școlare   30.  Societăți civile medicale de specialitate2)  

12.  Cabinete medicale studențești  31.  Centre de sănătate   

13.  Cabinete  independente de medicină generală  32.  Centre de transfuzie sanguină  

14.  Cabinete  independente de medicină de familie1)    33.  Laboratoare medicale 3 

15.  Societăți medicale civile2)  34.  Laboratoare de tehnică dentară  

16.  Farmacii 1 35.  Centre de sănătate mintală  

17.  Puncte de lucru ale farmaciilor  36.  Unități de ambulanță, transportul pacienților și SMURD  

18.  Drogherii   37.  Alte tipuri de cabinete medicale  

19.  Depozite farmaceutice  38.  Institute și instituții fără paturi *  

1)  Organizate conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 153/2003 și Legii 95/2006 
2)  Organizate conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 153/2003 
3)  Organizate conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 736/1999 și Ordinului Ministrului Sănătății  
nr. 39/2008 

4)  Inclusiv cele organizate conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 736/1999, cu  modificările și 
completările ulterioare 
5)  Organizate conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.  39/2008 
*   vezi sfera de cuprindere de la pg. 10 
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___________________________ 

Institutul Național de Statistică  

Bd. Libertății nr.16, Sector 5, Bucureşti –cod 050706             

 

Cap.3  Numărul paturilor si al pacientilor internati in unitatile sanitare 

 

 

 
 

Cap.4  Numărul paturilor in unitatile sanitare (exclusiv paturile din unitatile pentru persoanele cu handicap), pe specialități  

Nr. 

rând 
Specialități medicale 

Paturi pentru spitalizare continuă 
Paturi pentru  

cazuri de zi Total Paturi pentru copii Paturi clinice 
Paturi pentru bolnavi 

cronici 

A B 1 2 3 4 5 

1.  Total, din care: 450 20  60  

2.  Interne, din care:      

3.  - pneumologie netuberculoasă      

4.  Nefrologie       

5.  Boli infecțioase , din care:      

6.  - HIV, SIDA      

7.  Boli profesionale        

8.  Cardiologie      

9.  Cronici      

10.  Dermato-venerologie      

11.  Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice      

12.  Endocrinologie, din care:      

13.  - chirurgie endocrină      

14.  Gastroenterologie       

15.  Geriatrie și gerontologie      

16.  Hematologie      

17.  Medicină generală      

18.  Neonatologie, din care:      

19.  - prematuri      

20.  Neurologie      

21.  Oncologie, din care:      

22.  - chirurgie oncologică      

23.  Pediatrie      

24.  

di
n 

ca
re

: - recuperare pediatrică      

25.  - pneumologie netuberculoasă      

26.  Pneumologie       

27.  

di
n 

ca
re

: - pneumologie TBC      

28.  - chirurgie toracică      

29.  Psihiatrie  450 20  60  

30.  Recuperare, medicină fizică și balneologie      

31.  Recuperare neuro-psiho-motorie      

32.  Reumatologie      

33.  Chirurgie       

34.  Neurochirurgie      

35.  Obstetrică-ginecologie      

36.  Oftalmologie      

37.  ORL      

38.  Ortopedie-traumatologie      

39.  Urologie      

40.  ATI (anestezie, terapie intensivă)      

41.  Alte secții      

Nr. 

rând 
Tipuri de unități sanitare 

Paturi 

pentru 

spitalizare 

continua 

Pacienți internați in regim continuu Paturi 

pentru 

cazuri de 

zil 

Numărul cazurilor de zi 

Total 

din 

care: 

femei 

Om - zile 

spitalizare 
Total 

din care: 

femei 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 

1.  Spitale (inclusiv institute, centre medicale cu paturi de 

spital) 

 

450 

 

8481 

 

4495 

 

128558 
   

2.  Centre de sănătate (cu paturi de spital)        

3.  Centre de diagnostic si tratament (cu paturi de spital)        

4.  Centre medicale de specialitate (cu paturi de spital)        

5.  Unități medico-sociale       

6.  Unități rezidentiale pentru persoanele cu handicap        

7.  Sanatorii TBC       

8.  Preventorii       

9.  Sanatorii de nevroze sau de neuropsihiatrie       

10.  Sanatorii balneare        
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Cap.5  Numărul consultațiilor ambulatorii acordate pacienților, în unitățile sanitare 

* vezi sfera de cuprindere de la pg. 10 

 

Cap.6  Numărul personalului existent la sfârșitul anului în unitățile sanitare, pe grupe de vârstă 

Nr. 

rând 
Categorii de personal  Total 

din 

care: 

femei 

sub 25 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani 65 ani și peste 

Total 

din 

care: 

femei 

Total 

din 

care: 

femei 

Total 

din 

care: 

femei 

Total 

din 

care: 

femei 

Total 

din 

care: 

femei 

Total 

din 

care: 

femei 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Medici (exclusiv dentiști)               

2.  
din rd. 1 

medici de familie               

3.  medici rezidenți               

4.  Medici dentiști               

5.     din rd. 4 
medici dentiști 

rezidenți 

              

6.  Farmaciști               

7.     din rd. 6 farmaciști rezidenți               

8.  
Fiziokinetoterapeuți cu studii 

superioare 

              

9.     din rd. 8 fizioterapeuți               

10.  Asistenți  medicali cu studii 

superioare 

              

11.     din rd. 10 
asistenți obstetrică-

ginecologie  

              

12.  
Alt personal sanitar cu studii 

superioare 

              

13.  Alt personal cu studii superioare               

14.  Personal sanitar mediu               

15.     din rd. 14 total asistenți medicali               

16.  

  din rd. 15 

asistenți obstetrică-

ginecologie  

              

17.  
asistenți 

fiziokinetoterapeuți 

              

18.   din rd. 17 
asistenți 

fizioterapeuți 

              

19.  Personal sanitar auxiliar               

Nr. 

rând 
Tipuri de unități sanitare 

Total 

consultați

i 

din care, după 

domiciliul 

pacientului 
Nr. 

rând 
Tipuri de unități sanitare 

Total 

consultații 

din care, după 

domiciliul 

pacientului 

Urban Rural Urban Rural 

A B 1 2 3 A B 1 2 3 

1.  Total, din care: 13413 7173 6240 18. Centre medicale de specialitate, din care:    

2.  
Spitale (inclusiv institute, centre medicale 

cu paturi de spital), din care: 

   19. - in cabinete stomatologice    

20. Ambulatorii de specialitate, din care:    

3.  - în camera de gardă și UPU 9930 5674 4256 21. - in cabinete stomatologice    

4.  - in cabinete stomatologice    22. Ambulatorii integrate spitalelor, din care: 3483 1499 1984 

5.  Centre de sănătate (cu paturi de spital)    23. - in cabinete stomatologice    

6.  Unități pentru persoanele cu handicap    24. Cabinete stomatologice școlare    

7.  Sanatorii balneare    25. Cabinete stomatologice studențești    

8.  Dispensare medicale     26. Cabinete stomatologice independente    

9.  Cabinete medicale școlare     27. Societăți stomatologice civile medicale    

10.  Cabinete medicale studențești    28. Cabinete medicale independente de specialitate    

11.  
Cabinete independente de medicină 

generală 

   
29. Societăți civile medicale de specialitate 

   

12.  Cabinete independente de medicină de familie    30. Centre de sănătate, din care:    

13.  Societăți medicale civile    31. - in cabinete stomatologice    

14.  Policlinici, din care:    32. Centre de transfuzie sanguină 

 

   

15.  - in cabinete stomatologice    33. Centre de sănătate mintală    

16.  Centre de diagnostic și tratament, din care:    34. Alte tipuri de cabinete medicale    

17.  - in cabinete stomatologice    35. Institute și instituții fără paturi*    
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20.  Alt personal mediu angajat               

 

 

 

Cap.7  Numărul personalului cu studii superioare, existent la sfârșitul anului, pe tipuri de unități sanitare 

Nr. 

rând 
Tipuri de unități sanitare 

Medici 

(exclusiv 

dentiști) 

Medici  

dentiști 
Farmaciști Fiziokinetoterapeuți 

Asistenți medicali 

 (cu studii superioare) 

Alt personal  

sanitar ( cu 

studii 

superioare) 

Alt personal  

(cu studii 

superioare) 

Total 

din 

care: 

femei 

Total 

din 

care: 

femei 

Total 

din 

care: 

femei 

Total 

din 

care 

femei 

din care: 

fizioterapeuti 

Total 

din 

care: 

femei 

din care: 

moașe 

Total 

din 

care: 

femei 

Total 

din 

 care: 

femei Total 

din 

care: 

femei 

Total 

din 

care: 

femei 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.  Total personal cu studii superioare                   

2.      - din care: cu normă întreagă                   

3.  
Spitale (inclusiv institute, centre 

medicale cu paturi de spital) 
      

  
          

4.      - din care: cu normă întreagă                   

5.  Centre de sănătate (cu paturi de spital)                   

6.     - din care: cu normă întreagă                   

7.  Unități medico-sociale                   

8.     - din care: cu normă întreagă                   

9. + 
Unități rezidentiale pt persoanele cu 

handicap 
      

  
          

10.   Centre de zi pt persoanele cu handicap                   

11.  Sanatorii TBC                   

12.      - din care: cu normă întreagă                   

13.  Preventorii                   

14.      - din care: cu normă întreagă                   

15.  
Sanatorii de nevroze sau de 

neuropsihiatrie 
      

  
          

16.      - din care: cu normă întreagă                   

17.  Sanatorii balneare                   

18.      - din care: cu normă întreagă                   

19.  Dispensare medicale                    

20.  Cabinete medicale școlare                    

21.  Cabinete medicale studențești                   

22.  Cabinete independente de med. gen.                   

23.  Cabinete independente de med. familie                   

24.  Societăți medicale civile                   

25.  Farmacii                   

26.  Puncte de lucru ale farmaciilor                   

27.  Drogherii                    

28.  Depozite farmaceutice                   

29.  Policlinici                   

30.  Centre de diagnostic și tratament                   

31.  Centre medicale de specialitate                   

32.  Ambulatorii de specialitate                   

33.  Ambulatorii integrate spitalelor                   

34.  Cabinete stomatologice școlare                    

35.  Cabinete stomatologice studențești                   

36.  Cabinete stomatologice independente                    

37.  Societăți stomatologice civile medicale                   

38.  Cabinete med. indep. de specialitate                   

39.  Societăți civile medicale de specialitate                   

40.  Centre de sănătate                    

41.  Centre de transfuzie sanguină                   

42.  Laboratoare medicale                   

43.  Laboratoare de tehnică dentară                   

44.  Centre de sănătate mintală                   
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45.  
Unități de ambulanță, transportul 

pacienților și SMURD 
                  

46.  Alte tipuri de cabinete medicale                   

47.  Institute și instituții fără paturi *                   

48.  Alte unități **                   
* , ** vezi sfera de cuprindere de la pg. 10 

Cap.8  Numărul personalului cu studii medii, existent la sfârșitul anului, pe tipuri de unități sanitare 

Nr. 

rând 
Tipuri de unități sanitare 

Personal sanitar mediu 

Personal 

sanitar auxiliar 

Alt personal 

mediu 

angajat 

Total 

din 

 care: 

femei 

Asistenți medicali 

Total 

din 

care: 

femei 

Asistenți  

obstetrică- 

ginecologie 

(moașe) 

Asistenți fiziokinetoterapeuți 

Total 

din 

care: 

femei 

din care (col.7,8): 

asistenți 

fizioterapeuți 

Total 

din 

care: 

femei 

Total 

din 

care: 

femei 

Total 

din 

care: 

femei 

Total 

din  

care: 

femei 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Total personal cu studii medii               

2.      - din care: cu normă întreagă               

3.  
Spitale (inclusiv institute, centre medicale 

cu paturi de spital) 
              

4.     - din care: cu normă întreagă               

5.  Centre de sănătate (cu paturi de spital)               

6.     - din care: cu normă întreagă               

7.  Unități medico-sociale               

8.     - din care: cu normă întreagă               

9.  
Unități rezidentiale pt persoanele cu 

handicap 
              

10.   Centre de zi pt persoanele cu handicap               

11.  Sanatorii TBC               

12.      - din care: cu normă întreagă               

13.  Preventorii               

14.      - din care: cu normă întreagă               

15.  Sanatorii de nevroze sau de neuropsihiatrie               

16.      - din care: cu normă întreagă               

17.  Sanatorii balneare               

18.      - din care: cu normă întreagă               

19.  Dispensare medicale                

20.  Cabinete medicale școlare                

21.  Cabinete medicale studențești               

22.  Cabinete independente de med. gen.               

23.  Cabinete independente de med. familie               

24.  Societăți medicale civile               

25.  Farmacii               

26.  Puncte de lucru ale farmaciilor               

27.  Drogherii                

28.  Depozite farmaceutice               

29.  Policlinici               

30.  Centre de diagnostic și tratament               

31.  Centre medicale de specialitate               

32.  Ambulatorii de specialitate               

33.  Ambulatorii integrate spitalelor               

34.  Cabinete stomatologice școlare                

35.  Cabinete stomatologice studențești               

36.  Cabinete stomatologice independente                

37.  Societăți stomatologice civile medicale               

38.  Cabinete med. indep. de specialitate               

39.  Societăți civile medicale de specialitate               

40.  Centre de sănătate                

41.  Centre de transfuzie sanguină               

42.  Laboratoare medicale               

43.  Laboratoare de tehnică dentară               
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44.  Centre de sănătate mintală               

45.  
Unități de ambulanță, transportul pacienților 

și SMURD 
              

46.  Alte tipuri de cabinete medicale               

47.  Institute și instituții fără paturi *               

48.  Alte unități **               
*, ** vezi sfera de cuprindere de la pg. 10 

Cap.9  Numărul medicilor (exclusiv dentiști), după specialitatea medicală 

Nr. 

rând 
Specialitatea medicală Total medici 

din care: 

femei 

din total: 

Medici pentru copii Medici rezidenți 

Total 
din care: 

femei 
Total 

din care: 

femei 

A B 1 2 3 4 5 6 

1.  Total, din care:       

2.  Alergologie și imunologie clinică       

3.  Anestezie și terapie intensivă        

4.  Boli infecțioase       

5.  Cardiologie       

6.  Dermato-venerologie       

7.  Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice       

8.  Endocrinologie       

9.  Expertiza medicală a capacității de muncă       

10.  Farmacologie clinică        

11.  Gastroenterologie        

12.  Genetică medicală        

13.  Geriatrie și gerontologie        

14.  Hematologie        

15.  Medicină de familie        

16.  Medicină de urgență       

17.  Medicină internă       

18.  Medicină generală       

19.  Medicina muncii        

20.  Medicină sportivă       

21.  Nefrologie       

22.  Neonatologie        

23.  Neurologie        

24.  Neurologie pediatrică       

25.  Oncologie medicală       

26.  Pediatrie       

27.  Pneumologie       

28.  Psihiatrie       

29.  Psihiatrie pediatrică        

30.  Radioterapie       

31.  Recuperare, medicină fizică și balneologie       

32.  Reumatologie       

33.  Chirurgie cardiovasculară       

34.  Chirurgie generală       

35.  Chirurgie orală și maxilo-facială        

36.  Chirurgie pediatrică        

37.  Chirurgie plastică-microchirurgie 

reconstructivă 

      

38.  Chirurgie toracică        

39.  Chirurgie vasculară        

40.  Neurochirurgie        

41.  Obstetrică-ginecologie        

42.  Oftalmologie       

43.  Ortopedie și traumatologie        

44.  O.R.L.       

45.  Urologie       

46.  Anatomie patologică       

47.  Epidemiologie        

48.  Igienă        

49.  Medicină de laborator        

50.  Medicină legală        

51.  Medicină nucleară       

52.  Radiologie–imagistică medicală        
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53.  Sănătate publică și management       

54.  Altă specialitate medicală       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cap.10  Dotarea unităților sanitare cu echipamente medicale cu tehnologie avansată 

Nr. 

rând 
Tipuri de unități sanitare 

Aparate (scannere)  pentru: 

aparate 

Gamma 

Aparate pentru: 

tomografie 

computerizată 

(aparate TC) 

tomografie cu 

emisie de 

pozitroni 

(aparate PET) 

rezonanță 

magnetică 

(aparate 

RMN) 

angiografie 

digitală 

(aparate 

DSA) 

mărunțirea 

calculilor 

renali –

litotriptor 

(aparate LSI) 

terapie 

cu 

radiații 

(aparate 

RAD) 

mamo-

grafii 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Total, din care:         

2.  Spitale (inclusiv institute, centre medicale cu 

paturi de spital) 

        

3.  Centre de sănătate (cu paturi de spital)         

4.  Dispensare medicale         

5.  Policlinici         

6.  Centre de diagnostic și tratament         

7.  Centre medicale de specialitate         

8.  Ambulatorii de specialitate         

9.  Ambulatorii integrate spitalelor         

10.  Centre de sănătate          

11.  Societăți medicale civile         

12.  Societăți civile medicale de specialitate         

13.  Societăți stomatologice civile medicale          

14.  Cabinete medicale1)           

15.  Cabinete stomatologice independente         

16.  Laboratoare medicale         
1) Se va înregistra dotarea din toate tipurile de cabinete medicale (cabinete medicale independente de specialitate, cabinete independente de medicină generală, cabinete independente 

de medicină de familie etc.) exclusiv cabinete stomatologice 

 

 

 

 

 

Cap.11 Numărul sălilor de operații și al procedurilor chirurgicale acordate pacienților fără internare, în spitale  

Nr. 

rând 
 Total 

A B 1 

1. Săli de operații  

2. Proceduri chirurgicale acordate pacienților fără internare, în spitale  

 

 

 

 

 

Cap.12 Asistența medicală de urgență  

Nr. 

rând 

Număr autosanitare la 

sfârșitul anului 

Număr solicitări Număr pacienți 

Total  
din care:  

rezolvate 
Transportați  Asistați  

A  1 2 3 4 5 

1. 2 1445 1445 1445  
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Cap.13a Cheltuieli pentru unitățile sanitare cu paturi, în anul financiar 2014, pe surse de finanțare, categorii de cheltuieli  

               și tipuri de unități                                                                                                                                              - mii lei - 

Nr. rând 
Tipuri de unități 

sanitare 
Total  

cheltuieli 
Cheltuieli 
curente 

din cheltuieli curente (col.2): pe surse de finanțare Cheltuieli de capital 

Bugetul 
de stat 

Bugetele 
locale și 
județene 

Fondul Național 
Unic de Asigurări 

Sociale de 
Sănătate 

Fonduri proprii 

Societăți 
private de 
asigurări 

Total  
din care: 

din fonduri 
publice 

Total  

din care: 

plăți 
directe 
 de la 

pacienți 

donații 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1 

Spitale (inclusiv 
institute, centre 
medicale cu paturi), 
din care: 

           

2.  
Centre de sănătate (cu 
paturi de spital) 

           

3.  Unități medico-sociale            

4.  
Unități rezidențiale 
pentru persoanele cu 
handicap 

           

5.  Sanatorii TBC            

6.  Preventorii            

7.  
Sanatorii de nevroze 
sau neuropsihiatrie 

           

8.  Sanatorii balneare             
 

Cap.13b Cheltuieli pentru unitățile sanitare care acordă asistență medicală ambulatorie, în anul financiar 2014, pe surse 

               de finanțare, categorii de cheltuieli și tipuri de unități                                                                                       - mii lei - 

Nr. 

rând 
Tipuri de unități sanitare 

Total  
cheltuieli 

Cheltuieli 
curente 

din cheltuieli curente (col.2): pe surse de finanțare Cheltuieli de capital 

Bugetul 
de stat 

Bugetele 
locale și 
județene 

Fondul 
Național 
Unic de 
Asigurări 

Sociale de 
Sănătate 

Fonduri proprii 
Societăți 
private 

de 
asigurări 

Total  

din care: 
din 

fonduri 
publice 

Total  

din care: 

plăți directe  
de la pacienți 

donații 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Centre de zi pt. persoanele cu handicap            

2.  Dispensare medicale             

3.  Cabinete medicale școlare             

4.  Cabinete medicale studențești            

5.  
Cabinete independente de medicină 
generală 

           

6.  
Cabinete independente de medicină 
de familie 

           

7.  Societăți medicale civile            

8.  Farmacii            

9.  Puncte de lucru ale farmaciilor            

10.  Drogherii             

11.  Depozite farmaceutice            

12.  Policlinici            

13.  Centre de diagnostic și tratament            

14.  Centre medicale de specialitate            

15.  Ambulatorii de specialitate            

16.  Ambulatorii integrate spitalelor            

17.  Cabinete stomatologice școlare             

18.  Cabinete stomatologice studențești            

19.  
Cabinete stomatologice 
independente 
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20.  
Societăți stomatologice civile 
medicale 

           

21.  
Cabinete medicale independente de 
specialitate  

           

22.  Societăți civile medicale de specialitate            

23.  Centre de sănătate             

24.  Centre de transfuzie sanguină            

25.  Laboratoare medicale            

26.  Laboratoare de tehnică dentară            

27.  Centre de sănătate mintală            

28.  
 Unități de ambulanță, transportul  

 pacienților și SMURD 
           

29.  Alte tipuri de cabinete medicale            

30.  Institute și instituții fără paturi *            

31.  Alte unități **            

*, ** vezi sfera de cuprindere de la pg. 10 

 

 

Cap.14a Cheltuieli pentru unitățile sanitare cu paturi, în anul financiar 2014, pe tipuri de unități și servicii                    - mii lei - 

                                                                                                                                                                                      
Nr. 

rând 

Tipuri de unități sanitare  

Cheltuieli 
curente 
(din cap. 
13a col 2) 

din care: pe categorii principale de servicii 

Servicii medicale de: 
Servicii medicale 

paraclinice 

M
ed

ic
am

en
te

  

spitalizare 
continuă pt. 

cazuri acute și 
cronice 

spitalizare 
de zi 

recuperare 
reabilitare 

ambulanță și 
transportul 
pacienților 

urgență 
prevenție şi 

sănătate 
publică 

Total 
din care: 

diagnosticare 
imagistică 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
Spitale (inclusiv institute, centre medicale 

cu paturi), din care: 

          

2.  Centre de sănătate cu paturi de spital           

3.  Unități medico-sociale           

4.  
Unități rezidențiale pentru persoanele cu 

handicap 

          

5.  Sanatorii TBC           

6.  Preventorii           

7.  Sanatorii de nevroze sau neuropsihiatrie           

8.  Sanatorii balneare            
 
 

Cap.14b Cheltuieli pentru unitățile sanitare care acordă asistență medicală ambulatorie, în anul financiar 2014, pe tipuri  

               de unități și servicii                                                                                                                                           - mii lei- 

Nr. 

rând 
Tipuri de unități sanitare 

Cheltuieli 
curente 

(din cap. 13b 
col 2) 

 

din care: pe categorii principale de servicii 

S
er

vi
ci

i m
ed

ic
al

e 
  

  
  

  
  

pr
im

ar
e 

Im
un

iz
ăr

i  

S
er

vi
ci

i m
ed

ic
al

e 
de

 

sp
ec

ia
lit

at
e 

S
er

vi
ci

i m
ed

ic
al

e 

st
om

at
ol

og
ic

e 

S
er

vi
ci

i m
ed

ic
al

e 
de

 

re
cu

pe
ra

re
-r

ea
bi

lit
ar

e 
 

S
er

vi
ci

i m
ed

ic
al

e 
de

 

în
gr

iji
re

 la
 d

om
ic

ili
u 

S
er

vi
ci

i m
ed

ic
al

e 
de

 

pl
an

ifi
ca

re
 f

am
ili

al
ă 

S
er

vi
ci

i d
e 

am
bu

la
nț

ă 

și
 t

ra
ns

po
rt

ul
 p

ac
ie

nț
ilo

r 

S
er

vi
ci

i m
ed

ic
al

e 
de

 

ur
ge

nț
ă 

Servicii 
medicale 

paraclinice 

Total 

din care: 
diagnos-

ticare 
imagistică 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Centre de zi pt. persoanele cu handicap             

2.  Dispensare medicale              

3.  Cabinete medicale școlare              

4.  Cabinete medicale studențești             

5.  
Cabinete independente de medicină 

generală 

            

6.  
Cabinete independente de medicină de 

familie 

            

7.  Societăți medicale civile             

8.  Farmacii             

9.  Puncte de lucru ale farmaciilor             

10.  Drogherii              

11.  Depozite farmaceutice             

12.  Policlinici             

13.  Centre de diagnostic și tratament             

14.  Centre medicale de specialitate             

15.  Ambulatorii de specialitate             

16.  Ambulatorii integrate spitalelor             

17.  Cabinete stomatologice școlare              
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18.  Cabinete stomatologice studențești             

19.  Cabinete stomatologice independente             

20.  Societăți stomatologice civile medicale             

21.  
Cabinete medicale independente de 

specialitate 

            

22.  Societăți civile medicale de specialitate             

23.  Centre de sănătate              

24.  Centre de transfuzie sanguină             

25.  Laboratoare medicale             

26.  Laboratoare de tehnică dentară             

27.  Centre de sănătate mintală             

28.  
 Unități de ambulanță, transportul    

 pacienților și SMURD 
            

29.  Alte tipuri de cabinete medicale             

30.  Institute și instituții fără paturi *             

31.  Alte unități **             

*, ** vezi sfera de cuprindere de la pg. 10 

 


