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ORDIN NR. 1363
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
sanatatii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei
si a Regulamentului de organizare si functionare ale
Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti

Vazand Referatul de aprobare al Directiei planificarea sistemului sanitar
si politici salariale nr. 50.864 din 29 septembrie 2010,
avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.414/2009 pentru
infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sanatate
Publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind
organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:
Art. I. - Ordinul ministrului sanatatii nr. 261/2010 privind aprobarea
organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale
Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 228 din 12 aprilie 2010, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte
integranta din prezentul ordin.
2. In anexa nr. 2, la articolul 1, alineatul (1)se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Institutul National de Sanatate Publica, denumit in
continuare Institutul, este institutie publica cu personalitate juridica, in
subordinea Ministerului Sanatatii, infiintata prin Legea nr. 329/2009 privind
reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea
cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu
modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr.
1.414/2009 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Institutului
National de Sanatate Publica, cu modificarile si completarile ulterioare."
3. In anexa nr. 2, la articolul 2 alineatul (2), dupa litera h) se
introduc patru noi litere, literele i), j), k) si l), cu urmatorul cuprins:
"i)organizarea, conducerea, indrumarea si verificarea din punct de vedere
tehnic si metodologic, pe intregul teritoriu al tarii, a sistemului
informational in domeniul sanatatii;
j)organizarea, conducerea si controlul sistemului informatic in domeniul

sanitar;
k)organizarea si administrarea bazei nationale de date privind
statisticile de sanatate;
l)elaborarea indicatorilor de evaluare a starii de sanatate si a
eficientei retelei sanitare."
4. In anexa nr. 2, la articolul 3, dupa litera l) se introduc doua noi
litere, literele
l^1) si l^2), cu urmatorul cuprins:
"l1) asigura organizarea, indrumarea tehnica si organizarea sistemului
national de statistica si informatica in domeniul sanatatii;
l2) organizeaza si administreaza baza nationala de date privind
statisticile de sanatate;"

5. In anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) La nivel teritorial, activitatea Institutului se realizeaza prin 4 centre nationale si 6
centre regionale de sanatate publica."
6. In anexa nr. 2, la articolul 6 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua
litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d)Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica (CNSISP)."
7. In anexa nr. 2, la articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Consiliul de coordonare este format din 13 membri, inclusiv presedintele, avand
rolul de a aproba principalele directii de actiune in domeniile de strategie, organizare si
functionare a Institutului."
8. In anexa nr. 2, la capitolul II, dupa sectiunea a 6-a se introduce o noua sectiune,
sectiunea a 61 -a, cuprinzand articolele 341 -345 , cu urmatorul cuprins:
"Sectiunea a 61 -a
Centrul National de Statistica si Informatica
in Sanatate Publica (CNSISP)

Art. 341. - Conducerea executiva a CNSISP este asigurata de un director.
Art. 342. - In subordinea nemijlocita a directorului CNSISP se afla:
a)Compartimentul pentru studii demografice si mortalitate;
b)Compartimentul pentru administrarea bazei de date;
c)Serviciul de metodologie statistica si sistem informatic;
d)Compartimentul standarde si strategii in informatica;
e)Biroul sisteme informatice si comunicatii statistice;
f)Compartimentul arhiva si documentare medicala.
Art. 343. - CNSISP asigura coordonarea tehnica profesionala si managementul sistemului de
statistica pe plan national ale Institutului, exercitand urmatoarele atributii generale:
a)organizarea, coordonarea, indrumarea profesionala si verificarea din punct de vedere tehnic
si metodologic, pe intregul teritoriu al tarii, a sistemului informational in domeniul sanatatii;
b)organizarea si administrarea bazei nationale de date privind statisticile de sanatate;
c)colectarea, analizarea si diseminarea datelor privind starea de sanatate a populatiei;
d)colectarea si difuzarea indicatorilor specifici de evaluare a starii de sanatate si a eficientei
retelei sanitare;
e)participarea la elaborarea sintezei starii de sanatate a populatiei in baza datelor centralizate si
analizei acestora;
f)elaborarea si stabilirea metodologiei de culegere, inregistrare si prelucrare a datelor;
g)efectuarea de analize, studii si anchete privind starea de sanatate a populatiei, sondaje de

opinie privind calitatea asistentei medicale, precum si prognoze pentru deciziile bazate pe
dovezi;
h)coordonarea organizarii, impreuna cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale,
a activitatilor de definire, actualizare si urmarire a strategiei si a prioritatilor de informatizare a
sistemului sanitar din Romania;
i)participarea la definirea, selectarea, coordonarea si realizarea unor proiecte de informatizare
in sanatate;
j)comunicarea si transmiterea datelor statistice din domeniul sanatatii catre organizatiile
internationale (OMS, Eurostat, ONU etc.), conform legii;
k)organizarea de cursuri de pregatire in domeniul statisticii medicale;
l)realizarea evidentei, intretinerea si exploatarea fondului arhivistic al Ministerului Sanatatii;
m)elaborarea materialelor de sinteza si periodice privind demografia, morbiditatea si
mortalitatea, statistica si economie sanitara, statistica matematica, utilizarea informaticii in
domeniul sanatatii, pentru unitatile sanitare si personalul de specialitate interesat;
n)indeplinirea altor atributii din domeniul sau de activitate, rezultate din actele normative in
vigoare sau dispuse de conducerea Ministerului Sanatatii, in cadrul legii.
Art. 344. - Atributiile directorului CNSISP:
a)conduce si organizeaza activitatea CNSISP;
b)supervizeaza si evalueaza activitatea personalului CNSISP;
c)ia decizii referitoare la activitatea desfasurata de personal;
d)informeaza directorul general al Institutului cu privire la activitatea desfasurata;
e)asigura colaborarea, in domeniul specific, cu alte structuri din cadrul Institutului, inclusiv
centrele regionale de sanatate publica, precum si cu structurile de profil din directiile de sanatate
publica judetene si a municipiului Bucuresti, Institutul National de Statistica, Ministerul Sanatatii
si alte servicii statistice ale ministerelor;
f)asigura relatiile interinstitutionale specifice (retele internationale de specialitate, proiecte de
cercetare);
g)reprezinta Institutul la nivel national si international si/sau deleaga reprezentanti din cadrul
CNSISP, cu acordul directorului general;
h)coordoneaza si indruma activitatea directiilor de sanatate publica in domeniile de
responsabilitate;
i)participa la elaborarea de norme/reglementari in domeniul de responsabilitate;
j)participa la lucrari de analiza si sinteza solicitate de catre Ministerul Sanatatii;
k)se deplaseaza sau deleaga personal in teritoriu, in cadrul atributiilor sau la solicitarea
directiilor de sanatate publica, pentru a acorda sprijin metodologic acestora;
l)coordoneaza colective de lucru pentru interventie operationala in domeniul statisticii si
informaticii;
m)participa la conferinte si congrese cu lucrari de specialitate;
n)raspunde la solicitarile conducerii Institutului, in domeniul specific;
o)raspunde de indeplinirea la termen a lucrarilor si sarcinilor incredintate, de calitatea
lucrarilor, actiunilor si prestatiilor efectuate;
p)indeplineste alte sarcini profesionale in domeniul de specialitate primite de la directorul
general.
Art. 345. - Pe domeniul de activitate specific, CNSISP colaboreaza in mod direct cu Ministerul
Sanatatii, Institutul National de Statistica, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului
Bucuresti, Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul

Sanitar Bucuresti si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate."
Art. II. - In tot cuprinsul actului normativ, sintagma „director coordonator“ se inlocuieste cu
sintagma „medic sef centru“.
Art. III. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Institutul National de
Sanatate Publica Bucuresti vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
Art. IV. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
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