
SITUATIA  LUNARA A  DOSARELOR INREGISTRATE LA DSPJ ILFOV PENTRU TRIMITEREA 

LA TRATAMENT IN STRAINATATE 

(Conform Ordinului MS 1011/09.06.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului MS nr 50/2004 privind 

metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate) 

 

-luna IANUARIE 2019- 

 

a.) Numarul solicitarilor inregistrate la DSPJ Ilfov pentru trimiterea la tratament in strainatate :1 (dosar 

existent-reevaluare) 

 

b.) Stadiul rezolvarii dosarelor inregistrate, cu urmatoarele mentiuni : 

             b.1) numarul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale : 1 

       b.2 ) numarul dosarelor pentru care s-a initiat corespondenta cu clinicile de specialitate recomandate de 

comisiile de specialitate teritoriale : 1 

       b.3) numarul dosarelor transmise la Ministerul Sanatatii spre aprobare : 1 

       b.4) numarul dosarelor aprobate de catre Ministerul Sanatatii : 1 

 

c) Numarul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate-urgenta medicala sau cu risc vital 

crescut (major) : 0 

 

d) numarul dosarelor inregistrate pentru control medical : 1 

 

e) numarul dosarelor pentru care se solicita suplimentarea finantarii : 1 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

SITUATIA  LUNARA A  DOSARELOR INREGISTRATE LA DSPJ ILFOV PENTRU TRIMITEREA 

LA TRATAMENT IN STRAINATATE 

(Conform Ordinului MS 1011/09.06.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului MS nr 50/2004 privind 

metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate) 

 

-luna MARTIE 2019- 
 

 

a.) Numarul solicitarilor inregistrate la DSPJ Ilfov pentru trimiterea la tratament in strainatate : 1 (dosar 

existent) 

 

b.) Stadiul rezolvarii dosarelor inregistrate, cu urmatoarele mentiuni : 

             b.1) numarul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale: 1 

       b.2 ) numarul dosarelor pentru care s-a initiat corespondenta cu clinicile de specialitate recomandate de 

comisiile de specialitate teritoriale : 1 

       b.3) numarul dosarelor transmise la Ministerul Sanatatii spre aprobare : 1 

       b.4) numarul dosarelor aprobate de catre Ministerul Sanatatii : 1 

 

c) Numarul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate-urgenta medicala sau cu risc vital 

crescut (major) : 1 

 

d) numarul dosarelor inregistrate pentru control medical : 0 

 

e) numarul dosarelor pentru care se solicita suplimentarea finantarii : 1 

 



 

SITUATIA  LUNARA A  DOSARELOR INREGISTRATE LA DSPJ ILFOV PENTRU TRIMITEREA 

LA TRATAMENT IN STRAINATATE 

(Conform Ordinului MS 1011/09.06.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului MS nr 50/2004 privind 

metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate) 

 

-luna APRILIE 2019- 

 

 

a.) Numarul solicitarilor inregistrate la DSPJ Ilfov pentru trimiterea la tratament in strainatate : 1  

 

b.) Stadiul rezolvarii dosarelor inregistrate, cu urmatoarele mentiuni : 

             b.1) numarul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale : 1 

       b.2 ) numarul dosarelor pentru care s-a initiat corespondenta cu clinicile de specialitate recomandate de 

comisiile de specialitate teritoriale : 1 

       b.3) numarul dosarelor transmise la Ministerul Sanatatii spre aprobare : 1 

       b.4) numarul dosarelor aprobate de catre Ministerul Sanatatii : 1 

 

c) Numarul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate-urgenta medicala sau cu risc vital 

crescut (major) : 0 

 

d) numarul dosarelor inregistrate pentru control medical : 0 

 

e) numarul dosarelor pentru care se solicita suplimentarea finantarii : 1 

 

 

 

 

SITUATIA  LUNARA A  DOSARELOR INREGISTRATE LA DSPJ ILFOV PENTRU TRIMITEREA 

LA TRATAMENT IN STRAINATATE 

(Conform Ordinului MS 1011/09.06.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului MS nr 50/2004 privind 

metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate) 

 

-luna IULIE 2019 

 

 

a.) Numarul solicitarilor inregistrate la DSPJ Ilfov pentru trimiterea la tratament in strainatate : 3 

 

b.) Stadiul rezolvarii dosarelor inregistrate, cu urmatoarele mentiuni : 

            b.1) numarul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale: 3 

      b.2 ) numarul dosarelor pentru care s-a initiat corespondenta cu clinicile de specialitate recomandate de 

comisiile de specialitate teritoriale : 1 

      b.3) numarul dosarelor transmise la Ministerul Sanatatii spre aprobare : 1 

      b.4) numarul dosarelor aprobate de catre Ministerul Sanatatii : 1 

 

c) numarul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate-urgenta medicala sau cu risc vital 

crescut (major) : 2 

 

d) numarul dosarelor inregistrate pentru control medical : 1 

 

e) numarul dosarelor pentru care se solicita suplimentarea finantarii : 1 



SITUATIA  LUNARA A  DOSARELOR INREGISTRATE LA DSPJ ILFOV PENTRU TRIMITEREA 

LA TRATAMENT IN STRAINATATE 

(Conform Ordinului MS 1011/09.06.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului MS nr 50/2004 privind 

metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate) 

 

-luna SEPTEMBRIE 2019- 

 

 

a.) Numarul solicitarilor inregistrate la DSPJ Ilfov pentru trimiterea la tratament in strainatate : 1 

b.) Stadiul rezolvarii dosarelor inregistrate, cu urmatoarele mentiuni : 

             b.1) numarul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale : 1 

       b.2 ) numarul dosarelor pentru care s-a initiat corespondenta cu clinicile de specialitate recomandate de 

comisiile de specialitate teritoriale : 1 

       b.3) numarul dosarelor transmise la Ministerul Sanatatii spre aprobare : 1 

       b.4) numarul dosarelor aprobate de catre Ministerul Sanatatii: 1 

 

c) numarul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate-urgenta medicala sau cu risc vital 

crescut (major): 1 

 

d) numarul dosarelor inregistrate pentru control medical: 0 

 

e) numarul dosarelor pentru care se solicita suplimentarea finantarii : 0 

 

 

 

 

 

SITUATIA  LUNARA A  DOSARELOR INREGISTRATE LA DSPJ ILFOV PENTRU TRIMITEREA 

LA TRATAMENT IN STRAINATATE 

(Conform Ordinului MS 1011/09.06.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului MS nr 50/2004 privind 

metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate) 

 

-luna OCTOMBRIE 2019- 

 

 

a.) Numarul solicitarilor inregistrate la DSPJ Ilfov pentru trimiterea la tratament in strainatate : 1 

b.) Stadiul rezolvarii dosarelor inregistrate, cu urmatoarele mentiuni : 

            b.1) numarul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale: 1 

      b.2 ) numarul dosarelor pentru care s-a initiat corespondenta cu clinicile de specialitate recomandate de 

comisiile de specialitate teritoriale : 1 

      b.3) numarul dosarelor transmise la Ministerul Sanatatii spre aprobare :1 

      b.4) numarul dosarelor aprobate de catre Ministerul Sanatatii:1 

 

c) numarul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate-urgenta medicala sau cu risc vital 

crescut (major): 1 

 

d) numarul dosarelor inregistrate pentru control medical : 0 

 

e) numarul dosarelor pentru care se solicita suplimentarea finantarii : 0 

 

 



    

SITUATIA  LUNARA A  DOSARELOR INREGISTRATE LA DSPJ ILFOV PENTRU TRIMITEREA 

LA TRATAMENT IN STRAINATATE 

(Conform Ordinului MS 1011/09.06.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului MS nr 50/2004 privind 

metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate) 

 

-luna DECEMBRIE 2019- 

 

 

a.) Numarul solicitarilor inregistrate la DSPJ Ilfov pentru trimiterea la tratament in strainatate : 1(dosar 

existent) 

b.) Stadiul rezolvarii dosarelor inregistrate, cu urmatoarele mentiuni : 

            b.1) numarul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale : 1 

      b.2 ) numarul dosarelor pentru care s-a initiat corespondenta cu clinicile de specialitate recomandate de 

comisiile de specialitate teritoriale : 1 

      b.3) numarul dosarelor transmise la Ministerul Sanatatii spre aprobare : 1 

      b.4) numarul dosarelor aprobate de catre Ministerul Sanatatii : 1 

 

c) numarul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate-urgenta medicala sau cu risc vital 

crescut (major) : 0 

 

d) numarul dosarelor inregistrate pentru control medical : 1 

 

e) numarul dosarelor pentru care se solicita suplimentarea finantarii : 0 

 

 

    

 


