
D I R E C 

Tel: 0266
e-mail:dspj.harghita@aspharghita.ro; 

 

     
 

 

 

  Subsemnata Dr. Tar Gy
M.S. nr.2488/03.09.2010; 
 Având în vedere prevederile
aprobarea programelor naţionale de s
Ordinului MS nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor 
tehnice de realizare a programelor na
2017 şi 2018;  

În baza Ordinului M
privind aprobarea regulamentului
organizatorice ale direcţiilor de s
Bucureşti; 
 

 

 
  Art.1 Se numesc coordonatorii tehnici locali ale Programelor 
Subprogramelor naţionale de s
prezenta dispoziţie. 

 Art.2 Persoanele d
monitorizarea activităţilor specifice, utilizarea fondurilor alocate potrivit 
destinaţiei stabilite, controlul 
MS nr. 377/2017 . 

Art.3.  Persoanele desemnate vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei dispoziţii.  
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H A R G H I T A 
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DISPOZIŢIA  Nr.  

 Din:  

Subsemnata Dr. Tar Gyöngyi- director executiv-reîncadrat cu Ordinul 
M.S. nr.2488/03.09.2010;   

Având în vedere prevederile HGR nr. 155 din 30 martie 2017 privind 
naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 şi

nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor 
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 

Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1078 din 27 iulie 2010 
regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii 

organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

DISPUN: 

1 Se numesc coordonatorii tehnici locali ale Programelor 
ţionale de sănătate, în anexa care face parte integrant

Persoanele desemnate răspund de organizarea
ăţilor specifice, utilizarea fondurilor alocate potrivit 

iei stabilite, controlul şi raportarea indicatorilor prevăzuţi în 

Persoanele desemnate vor aduce la îndeplinire prevederile 

DIRECTOR EXECUTIV, 

     Dr. Tar Gyöngyi 

 T A T E   P U B L I C Ă 

 
371142, 

http://www.aspharghita.ro 

reîncadrat cu Ordinul 

155 din 30 martie 2017 privind 
şi a 

nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor 
ă pentru anii 

1078 din 27 iulie 2010 
şi a structurii 

şi a municipiului 

1 Se numesc coordonatorii tehnici locali ale Programelor şi 
tate, în anexa care face parte integrantă din 

spund de organizarea, 
ilor specifice, utilizarea fondurilor alocate potrivit 

ăzuţi în Ordinul 

Persoanele desemnate vor aduce la îndeplinire prevederile 



  



Anexă la dispoziţia nr... ...../2017 
Programe naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii în anii 
2017 şi 2018 
Program Naţional Program/subprogram Coordonator 

DSP 
I. Programe naţionale 

de boli 
transmisibile 

  

 1. Programul naţional de 
vaccinare. 

Dr. Lázár Cecilia 

 2. Programul naţional de 
supraveghere şi control al 
bolilor transmisibile 
prioritare 

Dr. Miron 
Cornelia 

        3.  Programul naţional de 
prevenire,   
            supraveghere şi control al 
infecţiei HIV 

Dr. Miron 
Cornelia 

 4. Programul naţional de 
prevenire,  

supraveghere şi control al 
tuberculozei 

Dr. Lázár Cecilia 

        5.  Programul naţional de 
supraveghere şi  
            limitare a infecţiilor asociate 
asistenţei  
            medicale şi a rezistenţei 
microbiene,  
            precum şi de monitorizare a 
utilizării  
            antibioticelor 

Dr. Miron 
Cornelia 

II. Programul naţional 
de monitorizare a 
factorilor 
determinanţi din 
mediul de viaţă şi 
muncă 

 Dr. Vass Előd 

IV. Programele 
naţionale de boli 
 netransmisibile 

  Dr.Gálffy Csilla 

 1. Programul naţional de 
depistare precoce activă a 
cancerului prin screening 
organizat 

Dr.Gálffy Csilla 



 1.1 Subprogramul de 
depistare precoce activă a 
cancerului de col uterin prin 
efectuarea testării Babeş-
Papanicolau la populaţia 
feminină eligibilă în regim 
de screening 

Dr.Gálffy Csilla 

 1.2 Subprogramul de 
depistare precoce activă a 
cancerului colorectal 

Dr.Gálffy Csilla 

 1.3 Subprogramul de 
depistare precoce activă a 
cancerului de sân 

Dr.Gálffy Csilla 

 2. Programul naţional de 
sănătate mintală şi profilaxie 
în patologia psihiatrică 

Dr.Gálffy Csilla 

 3. Programul naţional de 
transplant de  
organe, ţesutri şi celule de 
origine umană 

Dr.Gálffy Csilla 

             3.1 Subprogramul de 
transplant de  
            organe, ţesutuuri şi celule de 
origine  
            umană 

 

 3.2 Subprogramul de 
transplant de  

 celule stem hematopoetice 
periferice şi    
centrale 

 

 3.3 Subprogramul de 
fertilizare în vitro  

            şi embriotransfer 

 

 4. Programul naţional de boli 
endocrine 

Dr.Gálffy Csilla 

 5. Programul naţional de 
tratament dietetic pentru boli 
rare 

 

 6. Programul naţional de 
management al  

      registrelor naţionale 

Dr.Gálffy Csilla 



V. Programul 
naţional de evaluare 
şi promovare a 
sănătăţii şi educaţie 
pentru sănătate 

 Soc. Ambrus 
Mátyás Éva 

       5.1.  Subprogramul de evaluare 
şi promovare  
           a sănătăţii şi educaţie pentru 
sănătate 

Soc. Ambrus 
Mátyás Éva 

       5.2.   Subprogramul de 
prevenire şi combatere 
            a consumului de tutun 

Soc. Ambrus 
Mátyás Éva 

VI. Programul 
naţional de sănătate 
a femeii şi copilului 

 Dr. Bokor 
Martin 

 1.  Subprogramul pentru 
nutriţie şi sănătate a 
copilului 

Dr. Bokor 
Martin 

 2. Subprogramul de sănătate a 
femeii 

Dr. Bokor 
Martin 

 
Director Executiv 
 Dr. Tar Gyöngyi 

 


