SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE
IND. DOS. I.19

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 30.03- 03.04.2015 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

Nr.
crt.

Nr. M.OF./
Data
publicării

Emitent

Denumirea
actului

1.

208 /18.03.2015

Guvernul

Hotărârea nr.
206/2015 privind
aprobarea
programelor
naţionale de
sănătate pentru anii
2015 şi 2016

Observaţii

SAPLCS

Manageri Spitale

1

Conţinut pe scurt

Art. 1.
(1) Se aprobă programele naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, precum şi
structura şi obiectivele acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Programele naţionale de sănătate reprezintă, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, un ansamblu de acţiuni multianuale, orientate spre
principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică.
(3) Programele naţionale de sănătate se derulează în mod distinct după cum urmează:
1.
a) de către Ministerul Sănătăţii — programele naţionale de sănătate publică;
2.
b) de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate — programele naţionale
de sănătate curative.

Art. 2.
– Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015
şi 2016, denumite în continuare norme tehnice, se aprobă după cum urmează:
1.
a) prin ordin al ministrului sănătăţii, pentru programele naţionale de sănătate
publică;
2.
b) prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu
avizul Ministerului Sănătăţii, pentru programele naţionale de sănătate curative.
Art. 3.
(1) Programele naţionale de sănătate publică se finanţează de la bugetul Ministerului
Sănătăţii, din bugetul de stat şi din venituri proprii, precum şi din alte surse, inclusiv
din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.
(2) Programele naţionale de sănătate curative se finanţează de la bugetul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare Fond, precum şi
din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.
(3) Sumele alocate programelor naţionale de sănătate sunt aprobate anual prin legea
bugetului de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice,
cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Detalierea fondurilor menţionate la alin. (1) şi (2) pe programe naţionale de
sănătate publică, respectiv programe naţionale de sănătate curative este prevăzută în
normele tehnice.
Art. 4.
(1) Programele naţionale de sănătate sunt elaborate de către Ministerul Sănătăţii cu
participarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(2) Implementarea programelor naţionale de sănătate se realizează prin unităţi de
specialitate, prevăzute în normele tehnice.
(3) Unităţile de specialitate sunt:
1.
a) instituţii publice;
2.
b) furnizori publici de servicii medicale;
3.
c) furnizori privaţi de servicii medicale pentru serviciile medicale care
excedează capacităţii furnizorilor publici de servicii medicale, pentru care se
solicită avizul Ministerului
Sănătăţii, având în vedere rolul acestuia de autoritate centrală în domeniul asistenţei
de sănătate publică;
1.
d) furnizori privaţi de medicamente şi dispozitive medicale.
(4) Programele naţionale de sănătate publică derulate şi finanţate de Ministerul
Sănătăţii sunt prevăzute la lit. A din anexă.
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2.

214 /18.03.2015

Comisia Naţională
de Acreditare a
Spitalelor

Ordinul nr. 52/2015
pentru aprobarea
componenţei
comisiilor de
evaluare a spitalelor
în funcţie de
competenţă şi
numărul de paturi,
valabilă până la
finele primului
ciclu de acreditare
trimestrul III 2011
trimestrul II 2016

SAPLCS

Manageri Spitale

Art. 1.
(1) În vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Comitetului Director al Comisiei
Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 228 din 24 martie 2015 se aprobă
componenţa comisiilor de evaluare a spitalelor valabilă de la 1 aprilie 2015 până la
finele primului ciclu de acreditare (trimestrul III 2011 trimestrul II 2016), pentru
fiecare unitate sanitară cu paturi, în funcţie de competenţă şi numărul de paturi,
numărul de membri fiind stabilit conform tabelului de mai jos:
Componenţa comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării-valabilă cu
1.04.2015
Nr. Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria
paturi*
I
IM
II
HM
III
IV
V
1-100

3

3

3

3

3

3

3

101-300

4

3

4

3

3

3

3

301-400

5

3

5

3

4

3

3

401-500

6

4

5

3

4

4

3

7

5

6

4

5

4

4

7

5

7

5

6

5

4

7

5

7

5

7

6

5

5011000
10011200
>1201

* inclusiv paturile de spitalizare de zi

3.

219 /18.03.2015

Casa Naţională a
Asigurărilor de
Sănătate

Ordinul nr.
185/2015 pentru
aprobarea
Normelor tehnice
de realizare a
programelor
naţionale de
sănătate curative
pentru anii 2015 şi
2016

SAPLCS

Manageri Spitale

Art. 1.
Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative
pentru anii 2015 şi 2016, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul
ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 bis, care se
poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome
"Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2.
(1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2015, cu excepţia
prevederilor referitoare la:
a) Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice din cadrul
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Programului naţional de oncologie, care intră în vigoare la data de 1 mai 2015;
b) încheierea contractelor de furnizare de servicii de dializă de către furnizorii privaţi
de dializă cu casele de asigurări de sănătate în cadrul Programului naţional de
supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, care intră în
vigoare la data de 1 mai 2015.
(2) Până la data de 30 aprilie 2015, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b),
furnizarea de servicii de dializă de către furnizorii privaţi se face prin acte adiţionale
la contractele încheiate de aceştia cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu
prelungirea aplicabilităţii prevederilor corespunzătoare din Ordinul preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi
2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) 1Începând cu data de 1 mai 2015, Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor
necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii
contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 519 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 3.
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de
asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe
naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

4.

220/01.04.2015

Ministerul Sănătăţii ,
Casa Naţională a
Asigurărilor de
Sănătate

Ordinul nr.
388/186/2015
privind aprobarea
Normelor
metodologice de
aplicare în anul
2015 a Hotărârii
Guvernului nr.
400/2014 pentru
aprobarea
pachetelor de
servicii şi a
Contractului-cadru
care reglementează
condiţiile acordării

SAPLCS

Manageri Spitale

Art. 1.
Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr.
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, prevăzute în anexele nr. 1-48*),
care fac parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1-48 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 bis,
care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome
"Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2.
7Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015, dată de la
care se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de
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asistenţei medicale
în cadrul sistemului
de asigurări sociale
de sănătate pentru
anii 2014-2015

5.

220/01.04.2015

Ministerul Sănătăţii

Ordinul nr.
386/2015 privind
aprobarea
Normelor tehnice
de realizare a
programelor
naţionale de
sănătate publică
pentru anii 2015 şi
2016

aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii
2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 şi 403 bis din
30 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii
contrare.

SAPLCS

Manageri Spitale

Art. 1.
Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică
pentru anii 2015 şi 2016, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul
ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 bis, care se
poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome
"Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2.
(1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2015.
(2) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2015 din bugetul Ministerului
Sănătăţii, de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în baza prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru
anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi
2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, reprezintă cheltuieli ale programelor respective şi sunt
cuprinse în bugetul aprobat pentru derularea programelor naţionale de sănătate
publică pentru anul 2015.
Art. 3.
Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică,
furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care
derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
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6.

7.

220/01.04.2015

220/01.04.2015

Ministerul Sănătăţii,
Casa Naţională a
Asigurărilor de
Sănătate

Ministerul
Finanţelor Publice

Ordinul nr.
389/189/2015
pentru modificarea
Ordinului
ministrului sănătăţii
şi al preşedintelui
Casei Naţionale de
Asigurări de
Sănătate nr.
620/362/2014
privind aprobarea
criteriilor ce stau la
baza îndeplinirii
atribuţiilor
comisiilor
constituite în baza
prevederilor
Hotărârii
Guvernului nr.
400/2014 pentru
aprobarea
pachetelor de
servicii şi a
Contractului-cadru
care reglementează
condiţiile acordării
asistenţei medicale
în cadrul sistemului
de asigurări sociale
de sănătate pentru
anii 2014-2015
Ordinul nr.
193/2015 privind
modificarea
Instrucţiunilor de
aplicare a scutirii
de taxă pe valoarea
adăugată pentru
operaţiunile

SAPLCS

Manageri Spitale

Art. I.
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii
atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 403 din 30 mai 2014, se modifică după cum urmează:
- 2În anexa nr. 4, la articolul 2, litera f) va avea următorul cuprins:
"
f) listele de prioritate pentru cazurile programabile, dacă este cazul, respectiv: număr
de cazuri programate aflate pe listă la 1 ianuarie 2013, număr de cazuri programate
intrate pe listă în cursul anului 2013, număr de cazuri programate ieşite în cursul
anului 2013 şi număr de cazuri programate aflate pe listă la sfârşitul anului 2013;
pentru anul 2015, listele de prioritate pentru cazurile programabile, dacă este cazul,
respectiv: număr de cazuri programate aflate pe listă la 1 ianuarie 2014, număr de
cazuri programate intrate pe listă în cursul anului 2014, număr de cazuri programate
ieşite în cursul anului 2014 şi număr de cazuri programate aflate pe listă la sfârşitul
anului 2014;".

Art. I.
1Instrucţiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile
prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) -i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Directia
Economica
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prevăzute la art.
143 alin. (1) lit. a)i), art. 143 alin. (2)
şi art. 1441 din
Legea nr. 571/2003
privind Codul
fiscal, cu
modificările şi
completările
ulterioare, aprobate
prin Ordinul
ministrului
finanţelor publice
nr. 2.222/2006

8.

9.

223/01.04.2015

226/01.04.2015

Ministerului
Finanţelor Publice

Parlamentul

ORDIN 344 /2015
privind stabilirea
unor măsuri pentru
plata salariilor
aferente lunii
martie 2015

Lege nr. 66/2015
privind aprobarea
Ordonantei
Guvernului nr.
18/2014 pentru
prorogarea
termenelor
prevazute la art. 35
alin. (1) si (2) din

- 1La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) În cazul companiilor aeriene care nu sunt stabilite în România, în scopul aplicării
scutirilor se va considera că activitatea acestora constă întotdeauna, în principal, în
transportul internaţional de persoane şi/sau de mărfuri efectuat cu plată. În cazul
companiilor aeriene stabilite în România, direcţia competentă din cadrul Ministerului
Transporturilor va emite un certificat care atestă faptul că activitatea acestora constă,
în principal, în transportul internaţional de persoane şi/sau de mărfuri efectuat cu
plată, care va fi transmis în copie furnizorilor/prestatorilor, ca document justificativ
pentru aplicarea scutirii. Certificatul va fi eliberat la solicitarea companiilor aeriene,
după cum urmează:
a) în cazul în care certificatul este solicitat în anul curent pentru anul următor, va fi
avută în vedere activitatea desfăşurată în anul solicitării şi certificatul va fi valabil de
la data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie a anului calendaristic următor;
b) în situaţia în care certificatul nu a fost solicitat în anul curent pentru anul următor,
va fi avută în vedere activitatea desfăşurată în anul precedent şi certificatul va fi
valabil de la data emiterii până la data de 31 decembrie a anului în care a fost eliberat;
c) în cazul companiilor aeriene nou-înfiinţate, certificatul va fi eliberat în anul
înfiinţării pe baza planului de afaceri prezentat direcţiei competente din cadrul
Ministerului Transporturilor şi va fi valabil de la data emiterii până la data de 31
decembrie a anului în care a fost eliberat."

Serviciul Resurse
Umane
Directia
Economica

ART.1
Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările
şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite, înscrişi în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin, achită în luna aprilie 2015 salariile aferente lunii
martie 2015 la datele stabilite în aceasta, respectiv data de 08.04.2015
3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 2, cu următorul cuprins:
Art. 2.
La articolul 35 din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare, după alineatul (3) se
introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

DGASPC

(4) În situaţia în care, în perioada prevăzută la alin. (3), s-a constatat, de către inspectorii
sociali, nerespectarea de către furnizorul de servicii sociale a standardelor de calitate existente
pentru serviciile sociale pentru care deţine certificatul de acreditare eliberat conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările ulterioare, sau acordarea
serviciilor sociale în condiţii care ar putea conduce la încălcarea drepturilor persoanelor
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beneficiare, valabilitatea acestuia încetează de drept, în baza propunerii de retragere a
acreditării întocmite de inspectorii sociali."

Legea nr. 197/2012
privind asigurarea
calitatii in domeniul
serviciilor sociale
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