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1.

939/22.11.2016

GUVERNUL

Hotararea nr. 860/2016

Camera Agricola

privind organizarea,
funcţionarea şi stabilirea
atribuţiilor direcţiilor pentru
agricultură judeţene şi a
municipiului Bucureşti

Primari

ART. 1
Se reorganizează direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii,
instituţii publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate, în subordinea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea
unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumită în continuare lege.
ART. 2
(1) Datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului, care se transmit în administrarea
direcţiilor, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bunurile de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aferente activităţii de consultanţă, transmise de la
camerele agricole judeţene la direcţii, potrivit art. 5 alin. (1) din lege, îşi menţin destinaţia.
ART. 3
(1) Personalul direcţiilor este format din personalul fostelor direcţii pentru agricultură judeţene şi a municipiului
Bucureşti, al caselor agronomului, al compartimentelor funcţionale din subordinea Direcţiei monitorizare inspecţii,
verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi cel al camerelor agricole judeţene.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) se va prelua în cadrul direcţiilor pe funcţii corespunzătoare, în limita numărului
maxim de posturi stabilit la art. 3 alin. (2) din lege, cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.
(3) Conducerea direcţiei este asigurată de un director executiv, funcţionar public, numit prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii.
(4) Directorul executiv este ordonator terţiar de credite.
ART. 4

(1) Direcţiile sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.
(2) Veniturile proprii ale direcţiei se constituie din taxe şi tarife aferente prestărilor de servicii specifice acordate
instituţiilor publice, operatorilor economici, formelor asociative şi persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.
(3) Structura prestărilor de servicii specifice prin care se constituie veniturile proprii, precum şi cuantumul taxelor şi
tarifelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea legislaţiei în vigoare, la
propunerea direcţiilor.
ART. 5
(1) Direcţiile au următoarele atribuţii:
a) implementează la nivelul judeţelor şi a municipiului Bucureşti politicile şi strategiile în domeniile de activitate ale
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) asigură punerea în aplicare a politicilor în sectorul agroalimentar, instrumentat atât de legislaţia europeană, cât şi
naţională, referitoare la organizarea comună de piaţă;
c) realizează colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operative din domeniile de activitate, în
conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu;
d) realizează activităţi de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de competenţă;
e) furnizează servicii de formare profesională iniţială şi continuă de specialitate în domeniul agriculturii;
f) realizează activităţi de informare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari cu privire la accesarea măsurilor de sprijin
din PNDR 2014-2020 şi din POPAM 2014-2020, a schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care se
aplică în agricultură, normele privind ecocondiţionalitatea, codul de bune practici agricole privind nitraţii, schemele de
calitate naţionale şi europene, precum şi activităţi de consiliere şi instruire de specialitate a beneficiarilor măsurilor de
mediu şi climă din PNDR 2014-2020, pentru implementarea angajamentelor asumate în cadrul acestor măsuri;
g) realizează consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru întocmirea documentaţiei în vederea accesării de
fonduri europene şi naţionale, cu respectarea prevederilor legale în materie în vigoare;
h) realizează activităţi de asistenţă tehnică de specialitate în vederea transferului de tehnologie şi diseminare a
rezultatelor cercetării;
i) colectează informaţii contabile de la exploataţiile agricole de pe raza judeţului, conform planului de selecţie distribuit
de către reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la instruirile anuale, utilizând aplicaţia software
RICA;
j) reprezintă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Legătură RICA pentru România la nivelul
judeţului şi coordonează toate activităţile specifice din raza judeţului, conform planului anual repartizat de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
k) înregistrează documentele beneficiarilor de sprijin financiar, verifică conformitatea datelor înregistrate, calculează,
determină, aprobă şi efectuează plăţile reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, conform legislaţiei
în vigoare;
l) implementează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti prevederile legislaţiei referitoare la politica de calitate
din cadrul Politicii agricole comune;
m) realizează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti activităţile ce decurg prin procedura de acordare a avizului
de recunoaştere/respingere, verificare a respectării şi menţinerii condiţiilor de recunoaştere de către grupurile de
producători recunoscute/organizaţiile de producători recunoscute, pentru comercializarea produselor din sectorul vegetal şi
zootehnic în conformitate cu legislaţia în vigoare;
n) autorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole, monitorizează modul de recepţionare, depozitare şi
păstrare în spaţiile cu această destinaţie;
o) eliberează autorizaţiile pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, destinate utilizării în
industrie şi/sau alimentaţie, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;
p) realizează autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic şi gestionează registrul judeţean al cultivatorilor de
plante modificate genetic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

q) realizează, pe baza tematicilor aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, verificarea în
domeniul organismelor modificate genetic (OMG) şi al fertilizanţilor;
r) implementează şi promovează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti politica de dezvoltare a agriculturii
ecologice şi gestionează baze de date cu operatorii economici din acest domeniu;
s) emite certificate de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil
sau materie primă pentru producţia de energie electrică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
ş) avizează proiectele de amenajamente pastorale elaborate de grupul de lucru constituit potrivit art. 9 alin. (9) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
86/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
t) implementează prevederile legale din domeniu în sectoarele vitivinicol şi pomicol referitoare la înfiinţarea şi defrişarea
plantaţiilor viticole şi pomicole, inclusiv pentru înfiinţarea de plantaţii de viţă-de-vie şi pomi cu finanţare comunitară;
ţ) înregistrează şi vizează contractele de cultură, vizează declaraţiile de livrare, după caz, precum şi contractele încheiate
între cultivatori şi fabrici procesatoare;
u) coordonează monitorizarea suprafeţelor afectate de factorii naturali de risc;
v) asigură asistenţa de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale pentru elaborarea unui plan de acţiune la
nivel local, care cuprinde măsurile prevăzute în Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi
din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare;
w) asigură asistenţa de specialitate fermierilor, proprietari/administratori de exploataţii agricole care deţin animale, la
elaborarea unui plan de acţiune la nivelul exploataţiei agricole, care cuprinde măsurile prevăzute în Programul de acţiune
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de
finanţare;
x) controlează modul de aplicare a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse
agricole la nivel de unităţi administrativ-teritoriale/exploataţii agricole şi raportează anual Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale stadiul implementării acestui program;
y) furnizează date şi informaţii necesare estimării şi întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră sectorul agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi a pajiştilor;
z) îndeplineşte atribuţii de verificare, analizare, avizare şi înaintare către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
după caz, a documentaţiilor întocmite în vederea eliberării avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor
agricole, scoaterii definitive/temporare a terenurilor din circuitul agricol, avizului prealabil sau activităţilor subsecvente
acestor proceduri, potrivit legislaţiei în vigoare;
aa) recepţionează şi admit la decontare studiile pedologice şi agrochimice avizate favorabil de către comisia numită în
acest scop, conform procedurii de recepţie şi decontare a lucrărilor;
bb) verifică, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute în actele normative care reglementează domeniile de
activitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
cc) acordă consultanţă şi asistenţă proprietarilor de teren agricol şi utilizatorilor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare
privind înfiinţarea şi reorganizarea organizaţiilor şi federaţiilor de îmbunătăţiri funciare;
dd) asigură funcţionalitatea instituţiei, prin preluarea deciziilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi prin
urmărirea aplicării operative a acestora, în domeniile sale de activitate;
ee) colaborează cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale pe problemele corespunzătoare domeniilor de
competenţă;
ff) emite acordul pentru bugetul anual de venituri şi cheltuieli al oficiilor de studii pedologice şi agrochimice din
subordinea sa, în vederea înaintării acestuia către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru aprobare;
gg) organizează şi asigură ţinerea la zi a contabilităţii, a evidenţei şi integrităţii patrimoniului, precum şi a utilizării
creditelor bugetare, în conformitate cu prevederile legale;
hh) alte atribuţii stabilite în condiţiile legii.
(2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile de activitate, direcţiile exercită funcţia de autoritate competentă la nivel
judeţean, prin care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale realizează implementarea, monitorizarea, precum şi

controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.
ART. 6
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de
reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 6.
2.

954/25.11.2016

PARLAMENTUL
Legea nr. 233/2016
privind parteneriatul publicprivat

Aparatul de
specialitate
Subordonate
Primari

ART. 7
Este partener public, în sensul prezentei legi, oricare dintre entităţile care sunt autorităţi contractante sau entităţi
contractante în sensul art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, al art. 4 din Legea
nr. 99/2016, precum şi al art. 9 şi 10 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
ART. 8
Orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice poate să participe în cadrul procedurii de atribuire a
contractului de parteneriat public-privat, cu condiţia să nu aparţină categoriilor de parteneri publici prevăzute la art. 7.
ART. 9
Investitorul privat desemnat câştigător al procedurii de atribuire care încheie un contract de parteneriat public-privat
dobândeşte calitatea de partener privat.
SECŢIUNEA a 4-a
Finanţarea proiectului de parteneriat public-privat
ART. 10
Finanţarea investiţiilor care se realizează în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat se poate asigura, după caz:
a) integral, din resurse financiare asigurate de partenerul privat; sau
b) din resurse financiare asigurate de partenerul privat, împreună cu partenerul public.
ART. 11
Partenerul privat asigură finanţarea necesară realizării investiţiilor din resurse proprii şi/sau din resurse atrase din partea
unor finanţatori.
ART. 12
Partenerul public poate contribui la finanţarea realizării investiţiilor cu resurse financiare publice provenind exclusiv din
fonduri externe nerambursabile postaderare şi din contribuţia naţională aferentă acestora, în condiţiile prevăzute de
legislaţia Uniunii Europene.
ART. 13
(1) Partenerul public va putea contribui la realizarea proiectului de parteneriat public-privat prin una sau mai multe dintre
următoarele modalităţi, în condiţiile specificate în normele de aplicare a prezentei legi:
a) constituirea anumitor drepturi în favoarea societăţii de proiect sau partenerului privat, în condiţiile legii;
b) aporturi în numerar la capitalul social al societăţii de proiect;
c) asumarea unor obligaţii de plată faţă de partenerul privat sau societatea de proiect;
d) acordarea de garanţii, în condiţiile legii, în favoarea finanţatorilor proiectului de parteneriat public-privat care sunt
instituţii de credit sau instituţii financiare.
(2) Contribuţia partenerului public la proiectul de parteneriat public-privat se va face în condiţiile reglementărilor privind
ajutorul de stat, utilizarea fondurilor publice şi, respectiv, încadrarea în limitele prevăzute de lege cu privire la deficitul
bugetelor publice şi datoria publică.
(3) În cazul în care, prin contractul de parteneriat public-privat, se stabilesc în sarcina partenerului public obligaţii de
plată ce vor implica utilizarea fondurilor publice, creditele de angajament şi creditele bugetare necesare vor fi incluse în
bugetele publice corespunzătoare, în condiţiile legii.
(4) Partenerul public poate efectua plăţi din fonduri publice către societatea de proiect ori partenerul privat exclusiv pe
parcursul operării şi întreţinerii proiectului realizat în parteneriat public-privat, cu excepţia participării la finanţarea
investiţiilor care se realizează în cadrul proiectului, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 12.

ART. 14
(1) Prin contractul de parteneriat public-privat, partenerul public va putea transmite sau constitui, în favoarea societăţii
de proiect, dreptul de a colecta şi utiliza pentru derularea proiectului tarife de la utilizatorii bunului/bunurilor sau serviciului
public ce formează obiectul proiectului de parteneriat public-privat. Tipurile de tarife şi nivelul acestora se reglementează
în condiţiile legii.
(2) Veniturile proiectului rezultate din colectarea tarifelor de către societatea de proiect se completează cu obligaţiile de
plată ale partenerului public către societatea de proiect sau partenerul privat, după caz, conform prevederilor contractului de
parteneriat public-privat.
ART. 15
Beneficiarul direct al utilizării bunului/bunurilor sau serviciului public ce formează obiectul parteneriatului public-privat
poate fi, în condiţiile stabilite prin contractul de parteneriat public-privat, fie partenerul public ori o altă entitate publică, fie
publicul în general.
ART. 16
(1) Partenerul privat sau, după caz, societatea de proiect poate constitui garanţii cu privire la creanţele şi drepturile
deţinute în temeiul contractului de parteneriat public-privat, exclusiv în favoarea finanţatorilor proiectului de parteneriat
public-privat care sunt instituţii de credit sau instituţii financiare şi numai pe durata contractului de parteneriat publicprivat.
(2) Partenerul privat poate constitui garanţii asupra acţiunilor sau părţilor sociale deţinute în societatea de proiect,
exclusiv în favoarea finanţatorilor proiectului de parteneriat public-privat care sunt instituţii de credit sau instituţii
financiare şi numai pe durata contractului de parteneriat public-privat.
(3) Prin contractul de parteneriat public-privat se va conveni modalitatea de preluare sau de stingere a garanţiilor
prevăzute la alin. (1) şi (2), în ipoteza încetării contractului înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, în
vederea protejării interesului public şi a intereselor finanţatorilor proiectului.
CAP. II
Pregătirea proiectului de parteneriat public-privat
ART. 17
În vederea încheierii unui contract de parteneriat public-privat este necesară parcurgerea următoarelor etape:
a) pregătirea studiului de fundamentare de către partenerul public pe baza unui studiu de fezabilitate;
b) în cazul proiectelor de investiţii publice medii şi semnificative, parcurgerea etapelor specifice este reglementată de
cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
c) parcurgerea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;
d) semnarea contractului de parteneriat public-privat.
ART. 18
(1) Iniţiativa realizării unui proiect în regim de parteneriat public-privat aparţine partenerului public.
(2) Pentru iniţierea unui proiect de parteneriat public-privat, partenerul public iniţiator întocmeşte un studiu de
fundamentare.
(3) Pentru întocmirea studiului de fundamentare, partenerul public poate contracta, în condiţiile legii, servicii de
consultanţă tehnică, economică şi juridică.
(4) Costurile generate de realizarea studiului de fundamentare se suportă de către partenerul public.
ART. 19
(1) Studiul de fundamentare trebuie să evidenţieze următoarele elemente principale, care justifică, din punct de vedere
economic, implementarea proiectului:
a) gradul de suportabilitate a proiectului şi comparaţia opţiunilor/aranjamentelor contractuale alternative pentru
implementarea proiectului;
b) structura de distribuire a riscurilor pentru fiecare opţiune alternativă de implementare a proiectului;
c) caracterizarea proiectului prin raportare la deficitul public şi la datoria publică, calculate conform metodologiei

aplicabile în baza legislaţiei Uniunii Europene;
d) finanţabilitatea proiectului;
e) eficienţa economică a proiectului.
(2) Conţinutul şi procedura de realizare şi actualizare a studiului de fundamentare, inclusiv elementele principale
prevăzute la alin. (1), se vor detalia în normele de aplicare a prezentei legi.
ART. 20
(1) Gradul de suportabilitate a proiectului reprezintă posibilitatea generică a proiectului de a mobiliza resursele financiare
necesare acoperirii costurilor.
(2) Gradul de suportabilitate a proiectului priveşte capacitatea financiară a partenerului public şi a oricăror altor entităţi
publice implicate necesare îndeplinirii obligaţiilor de natură financiară asumate în cadrul contractului de parteneriat publicprivat şi, după caz, capacitatea financiară a beneficiarilor direcţi ai utilizării bunului/bunurilor sau serviciului public ce
formează obiectul parteneriatului public-privat.
ART. 21
Studiul de fundamentare va cuprinde o identificare a categoriilor de riscuri aferente implementării proiectului,
cuantificarea acestora şi o prezentare a unor alternative de alocare a riscurilor între părţile contractante, în funcţie de
capacitatea fiecărei părţi de a gestiona riscul asumat.
ART. 22
Din studiul de fundamentare trebuie să rezulte în ce măsură obligaţiile care urmează să fie asumate de către partenerul
public în temeiul contractului de parteneriat public-privat afectează limitele de datorie publică şi deficit bugetar, calculate
conform metodologiei aplicabile în baza legislaţiei Uniunii Europene.
ART. 23
(1) Studiul de fundamentare trebuie să analizeze şi să stabilească finanţabilitatea proiectului în regim de parteneriat
public-privat.
(2) Un proiect este considerat finanţabil dacă structura sa tehnică, financiară şi juridică permite, în condiţiile pieţei,
atragerea de credite şi/sau a altor resurse financiare, în vederea asigurării finanţării proiectului pe toată durata de viaţă a
acestuia.
ART. 24
Eficienţa economică a proiectului este demonstrată prin întocmirea şi includerea, în cadrul studiului de fundamentare, a
unei analize cost-beneficiu, structura şi obiectivele acesteia urmând a fi realizate în conformitate cu prevederile normelor de
aplicare a legii.
CAP. IV
Dispoziţii privind contractul de parteneriat public-privat
ART. 31
(1) În situaţia asocierii unor entităţi publice în vederea atribuirii şi încheierii unui contract de parteneriat public-privat,
acestea trebuie să stabilească, în acordul de asociere:
a) modul de repartizare între asociaţi şi condiţiile de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de
partener public, pe parcursul executării contractului de parteneriat public-privat, cu respectarea dispoziţiilor legale în
materia proprietăţii publice;
b) modul de utilizare a bunului/bunurilor şi de operare a serviciului public ce formează obiectul parteneriatului publicprivat;
c) modul de repartizare între asociaţi, la terminarea contractului, şi condiţiile ulterioare de exercitare a drepturilor asupra
bunului/bunurilor ce formează obiectul parteneriatului public-privat, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia
proprietăţii publice.
(2) Societatea de proiect se constituie având ca scop exclusiv realizarea tuturor activităţilor necesare, direct şi indirect,
pentru îndeplinirea obiectului proiectului de parteneriat public-privat.
ART. 32
Contractul de parteneriat public-privat reglementează cel puţin următoarele aspecte:

a) obiectul proiectului realizat în parteneriat public-privat;
b) condiţiile de înfiinţare şi funcţionare a societăţii de proiect;
c) termenele de realizare a lucrărilor;
d) drepturile constituite în favoarea partenerului privat şi a societăţii de proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care
partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat;
e) drepturile şi obligaţiile partenerului public, ale partenerului privat şi ale societăţii de proiect, pe parcursul derulării
proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligaţiile partenerului privat şi ale societăţii de proiect menite să
garanteze respectarea destinaţiei bunurilor implicate în proiectul de parteneriat public-privat şi a condiţiilor de realizare a
serviciului public;
f) regimul juridic al bunurilor implicate în proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobândite în cursul derulării
proiectului şi modalitatea de transfer al acestor bunuri la încetarea contractului, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia
proprietăţii publice;
g) durata contractului;
h) modalitatea de finanţare şi etapele proiectului de parteneriat public-privat;
i) remunerarea partenerului privat, indicând în detaliu modalitatea de calcul şi de plată, inclusiv posibilitatea
compensărilor/deducerilor între sumele de plată cuvenite partenerului privat şi orice eventuale daune sau alte sume de plată
datorate de către partenerul privat;
j) modalitatea de alocare a riscurilor în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;
k) caracteristicile şi obiectivele de performanţă ale bunului sau bunurilor ce vor fi realizate în cadrul proiectului, precum
şi indicatorii de performanţă a serviciului public ce formează obiectul proiectului;
l) modalitatea de monitorizare şi control de către partenerul public al respectării obligaţiilor partenerului privat şi ale
societăţii de proiect;
m) procedura de aprobare de către partenerul public a contractelor încheiate de partenerul privat şi societatea de proiect
cu afiliaţii partenerului privat;
n) garanţiile de bună execuţie ce vor fi asigurate de partenerul privat;
o) asigurările ce vor fi încheiate şi menţinute pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat;
p) proceduri de preluare a drepturilor şi obligaţiilor partenerului privat de către finanţatorii proiectului şi/sau un nou
partener privat;
q) răspunderea contractuală, inclusiv sancţiunile şi penalităţile aplicabile partenerului privat în cazul neexecutării
obligaţiilor sale, în special în cazul neatingerii sau nemenţinerii obiectivelor ori indicatorilor de performanţă, precum şi,
după caz, posibilitatea compensării sumelor astfel datorate de partenerul privat cu plăţile datorate de partenerul public în
temeiul contractului de parteneriat public-privat;
r) dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite părţi ale contractului şi dreptul partenerului public de a
denunţa unilateral contractul, precum şi condiţiile de exercitare a acestor drepturi în conformitate cu prevederile art. 35,
inclusiv modalitatea de stabilire şi plată a eventualei compensaţii datorate partenerului privat;
s) mecanisme de împărţire a profitului;
t) procedura şi limitele subcontractării;
u) cauzele de încetare a contractului şi condiţiile în care se asigură continuitatea serviciului public realizat în cadrul
parteneriatului public-privat;
v) orice alte aspecte care, în conformitate cu prevederile prezentei legi, sunt parte a contractului de parteneriat publicprivat.
ART. 33
(1) Durata contractului de parteneriat public-privat se stabileşte, în principal, în funcţie de perioada de amortizare a
investiţiilor ce urmează să fie realizate de către societatea de proiect şi în funcţie de modalitatea de finanţare a acestor
investiţii.
(2) Stabilirea duratei se va face astfel încât:
a) să se evite restricţionarea artificială a concurenţei;
b) să se asigure un profit rezonabil pentru domeniul respectiv, ca urmare a exploatării bunului/bunurilor ce formează
obiectul proiectului;

c) să se asigure un nivel rezonabil şi suportabil al preţurilor pentru serviciile ce formează obiectul proiectului, ce urmează
să fie plătite de către beneficiarii serviciilor.
ART. 34
(1) Partenerul public poate constitui, în condiţiile legii, în beneficiul societăţii de proiect, cu privire la bunuri destinate
realizării proiectului şi asupra cărora are dreptul de a dispune, în condiţiile legii:
a) drepturi de concesiune asupra bunurilor proprietate publică sau drepturi născute din închirierea bunurilor proprietate
publică;
b) drepturi de superficie sau drepturi de folosinţă asupra bunurilor proprietate privată.
(2) Partenerul privat sau societatea de proiect, după caz, nu va putea subconcesiona, în tot ori în parte, bunurile, serviciile
sau lucrările concesionate şi nu va putea încredinţa realizarea obiectului contractului unei alte persoane, cu excepţia
cazurilor anume prevăzute de prezenta lege.
ART. 35
(1) Din motive excepţionale legate de interesul public, partenerul public poate modifica unilateral sau, după caz, denunţa
unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) această posibilitate, inclusiv categoriile de motive excepţionale legate de interesul public, a fost inclusă în
documentaţia de atribuire, într-o modalitate clară, precisă şi neechivocă, precum şi în contractul de parteneriat publicprivat;
b) modificarea contractului nu alterează natura generică a contractului iniţial;
c) cu notificarea prealabilă a partenerului privat şi a societăţii de proiect.
(2) În sensul prezentei legi, pot constitui motive excepţionale legate de interesul public aspecte precum cele legate de
sănătatea publică, protecţia mediului, standarde de siguranţă şi calitate, suportabilitatea tarifului de către utilizatorii
serviciului, necesitatea de a asigura accesul neîngrădit la un anumit serviciu public.
(3) În cazul în care modificarea ori denunţarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, partenerul privat are
dreptul la o justă despăgubire, stabilită potrivit prevederilor normelor de aplicare a legii, modalitatea de determinare fiind
prevăzută în contractul de parteneriat public-privat.
(4) Contractul de parteneriat public-privat trebuie să conţină un mecanism de ajustare a plăţilor către partenerul privat şi
societatea de proiect, în situaţia în care modificarea unilaterală a contractului de către partenerul public este favorabilă
partenerului privat, prin reducerea lucrărilor ce trebuie executate sau în orice altă modalitate.
(5) În caz de dezacord cu privire la suma despăgubirii/ajustării, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească
competentă. Dezacordul nu va permite, în niciun caz, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de către
partenerul privat sau, după caz, societatea de proiect.
ART. 36
Contractul de parteneriat public-privat poate fi modificat numai în cazurile şi în condiţiile de modificare a contractului
prevăzute de legea care reglementează procedura de atribuire, conform prevederilor art. 25.
ART. 37
Contractul de parteneriat public-privat trebuie să prevadă bunurile sau categoriile de bunuri care, pe parcursul derulării
contractului sau la încetarea acestuia, urmează să intre în proprietatea partenerului public, respectiv a societăţii de proiect
inclusiv, după caz:
a) bunurile realizate pe parcursul executării contractului ca urmare a realizării investiţiilor asumate de către partenerul
privat sau societatea de proiect;
b) bunurile pe care societatea de proiect trebuie să le transfere partenerului public la încetarea, din orice motiv, a
contractului de parteneriat public-privat;
c) bunurile pe care partenerul public are opţiunea de a le cumpăra la încetarea, din orice motiv, a contractului de
parteneriat public-privat;
d) bunurile care rămân în proprietatea societăţii de proiect la încetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat
public-privat.
ART. 38
(1) La încetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat, drepturile constituite de partenerul public în
favoarea partenerului privat sau a societăţii de proiect vor înceta, iar bunurile realizate sau dobândite de societatea de

proiect şi reprezentând obiectul proiectului, precum şi cele necesare derulării serviciului public ce urmează a fi transferate
partenerului public trebuie să fie libere de sarcini, în bună stare de funcţionare şi exploatabile conform standardelor
aplicabile serviciului public şi/sau bunurilor similare, în condiţii stabilite prin contractul de parteneriat public-privat.
(2) La încetarea contractului de parteneriat public-privat ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat, bunurile
realizate sau dobândite de societatea de proiect şi reprezentând obiectul proiectului, precum şi cele necesare derulării
serviciului public se transferă partenerului public, cu titlu gratuit.
(3) La încetarea contractului de parteneriat public-privat din orice motiv, cu excepţia expirării duratei pentru care a fost
încheiat, bunurile realizate sau dobândite de societatea de proiect şi reprezentând obiectul proiectului, precum şi cele
necesare derulării serviciului public pot fi transferate partenerului public, în condiţiile prevăzute în contractul de parteneriat
public-privat, cu plata unei compensaţii stabilite prin raportare la valoarea neamortizată a acestor bunuri. Dacă încetarea
contractului s-a datorat culpei partenerului privat, din valoarea compensaţiei menţionate trebuie deduse orice sume datorate
de partenerul privat drept despăgubiri, conform contractului de parteneriat public-privat.
ART. 39
În cazul în care partenerul privat sau societatea de proiect nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate în cadrul contractului de
parteneriat public-privat sau obligaţiile faţă de finanţatorii proiectului, partenerul public, din proprie iniţiativă sau la
solicitarea finanţatorilor proiectului, poate înlocui partenerul privat dacă această clauză a fost înscrisă în documentaţia de
atribuie şi în contract, cu respectarea condiţiilor privind clauza de revizuire, potrivit legii care reglementează procedura de
atribuire a contractului, conform prevederilor art. 25.
ART. 40
(1) La încetarea contractului de parteneriat public-privat pentru orice motive, altele decât expirarea duratei contractului,
partenerul public va putea prelua acţiunile sau părţile sociale ale partenerului privat în societatea de proiect, în schimbul
unui preţ stabilit în conformitate cu prevederile contractului de parteneriat public-privat şi ale normelor de aplicare. Dacă
încetarea contractului s-a datorat culpei partenerului privat, din valoarea preţului menţionat trebuie deduse orice sume
datorate de partenerul privat drept despăgubiri, conform contractului de parteneriat public-privat.
(2) În situaţia încetării contractului de parteneriat public-privat la expirarea duratei acestuia, partenerul public va putea
prelua, cu titlu gratuit, acţiunile sau părţile sociale ale partenerului privat în societatea de proiect, în conformitate cu
prevederile contractului de parteneriat public-privat.
ART. 41
Partenerul public are dreptul să monitorizeze şi să controleze, pe toată perioada derulării contractului de parteneriat
public-privat, modul în care partenerul privat şi/sau societatea de proiect îşi execută obligaţiile născute din contractul de
parteneriat public-privat şi/sau din prevederile legale aplicabile.
ART. 42
(1) Cu excepţia cazurilor expres prevăzute de prezenta lege, partenerul privat sau societatea de proiect nu va putea
cesiona sau greva cu sarcini drepturile şi obligaţiile proprii născute din contractul de parteneriat public-privat.
(2) Partenerul privat nu va putea înstrăina sau greva cu sarcini acţiunile sau părţile sociale deţinute în societatea de
proiect, decât cu acordul expres şi prealabil al partenerului public şi al finanţatorilor proiectului, cu excepţia cazurilor
expres prevăzute în prezenta lege.
ART. 43
(1) Contractul de parteneriat public-privat va fi încheiat în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea
partenerului privat.
(2) Competenţa de soluţionare a eventualelor litigii izvorâte din încheierea şi/sau executarea contractelor de parteneriat
public-privat este stabilită de Legea nr. 101/2016.
3.

955/25.11.2016

GUVERNUL

Hotararea nr. 862/2016
pentru aprobarea
categoriilor de construcţii la
care este obligatorie
realizarea adăposturilor de
protecţie civilă, precum şi a

Directia Arhitect Sef
Directia Tehnica,
Investitii si Patrimoniu

ART. 1
(1) Se aprobă categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, prevăzute în
anexa nr. 1.
(2) Se aprobă categoriile de construcţii la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă, prevăzute în anexa
nr. 2.
ART. 2

4.

957/28.11.2016

CASA
NAŢIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

celor la care se amenajează
puncte de comandă de
protecţie civilă

Primari

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de
construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează
puncte de comandă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, cu modificările
ulterioare, se abrogă.
ART. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ordinul nr. 932/2016
pentru completarea
Ordinului preşedintelui
Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr.
412/2016 privind aprobarea
regulilor de confirmare din
punctul de vedere al datelor
clinice şi medicale la nivel
de pacient pentru cazurile
spitalizate în regim de
spitalizare continuă şi de zi,
precum şi a metodologiei de
evaluare a cazurilor
neconfirmate din punctul de
vedere al datelor clinice şi
medicale pentru care se
solicită reconfirmarea

SAPLCS

ART. I
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare
din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare
continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi
medicale pentru care se solicită reconfirmarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 26 iulie
2016, se completează după cum urmează:

Spital

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna noiembrie 2016, spitalele vor
raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienţilor
externaţi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în
regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 6 decembrie
2016."
2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna
noiembrie 2016, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi
(SMDPZ), conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 6 decembrie 2016."
3. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
"(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la data de 9 decembrie 2016, Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate va primi de la SNSPMPDSB, în format electronic, datele/ informaţiile de confirmare clinică şi medicală a
activităţii aferente lunii noiembrie 2016, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate."
ART. II
Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

5.

958/28.11.2016

CASA
NAŢIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

Hotararea nr. 912/2016
privind modificarea şi
completarea Ordinului
preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 256/2013 pentru
aprobarea machetelor de
raportare fără regim special
a indicatorilor specifici şi a
Metodologiei transmiterii
rapoartelor aferente

SAPLCS
Spital

ART. I
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare
fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor
naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din 22 august 2013, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În tot cuprinsul anexelor nr. 1 şi 2, sintagma "Programul naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic
imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute" se înlocuieşte cu sintagma "Programul naţional de
oncologie - Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin
imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi".
2. În anexa nr. 1, după tabelul 1 al Programului naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a
bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de

programelor/subprogramelor
naţionale de sănătate
curative

biologie moleculară la copii şi adulţi se introduce tabelul 2 "Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de monitorizare a
bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute şi a cheltuielilor aferente (lei)", prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul
ordin.
3. În anexa nr. 1, după tabelele 1 şi 2 ale Programului naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic şi de
monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH
şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi se introduce pentru Programul naţional de oncologie - Subprogramul de
diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi tabelul 1 "Situaţia
bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii
şi adulţi şi a cheltuielilor aferente (lei)", prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
4. În anexa nr. 1, tabelul 1 al Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică
se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
5. În anexa nr. 1, tabelul 2 al Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică
se elimină.
6. În anexa nr. 1, tabelul "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate
curative" se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.
7. În anexa nr. 2, după tabelul 1 al Programului naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a
bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de
biologie moleculară la copii şi adulţi se introduce tabelul 2 "Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de monitorizare a
bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute şi a cheltuielilor aferente (lei)", prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul
ordin.
8. În anexa nr. 2, după tabelele 1 şi 2 ale Programului naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic şi de
monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH
şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi se introduce pentru Programul naţional de oncologie - Subprogramul de
diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi tabelul 1 "Situaţia
bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii
şi adulţi şi a cheltuielilor aferente (lei)", prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin.
9. În anexa nr. 2, tabelele 1 şi 2 ale Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală
cronică se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
10. În anexa nr. 2, tabelul 3 al Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică
se elimină.
11. În anexa nr. 2, tabelul "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu
scop curativ" se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin.
12. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.
ART. II
Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile
sanitare nominalizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate
curative, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al
bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de
automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul bolilor endocrine, medicamente pentru
tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală
amiotrofică, Sindromul Prader Willi), precum şi furnizorii privaţi de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART. III
Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

6.

967/29.11.2016

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

Ordinul nr. 1345/2016
privind raportarea zilnică a
stocurilor şi operaţiunilor
comerciale efectuate cu
medicamentele de uz uman
din Catalogul naţional al
preţurilor medicamentelor
autorizate de punere pe piaţă
în România de către unităţile
de distribuţie angro a
medicamentelor,
importatori, fabricanţi
autorizaţi şi farmaciile cu
circuit închis şi deschis

SAPLCS
Spital

ART. 1
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi
fabricanţii autorizaţi au obligaţia să raporteze zilnic Ministerului Sănătăţii situaţia privind stocurile şi operaţiunile
comerciale de medicamente, inclusiv distribuţia în afara teritoriului României, efectuate cu medicamentele de uz uman din
portofoliul propriu având preţul aprobat în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în
România, denumit în continuare Canamed.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, farmaciile cu circuit închis şi deschis au obligaţia să raporteze
zilnic Ministerului Sănătăţii situaţia privind stocurile şi operaţiunile comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman
având preţul aprobat în Canamed.
(3) Transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează folosind sistemul electronic de raportare dezvoltat
de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru Ministerul Sănătăţii, denumit în continuare Sistemul electronic de
raportare, ale cărui funcţionalităţi sunt descrise în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Transmiterea situaţiei stocurilor şi operaţiunilor comerciale către Ministerul Sănătăţii prin Sistemul electronic de
raportare se realizează astfel:
a) unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi
deschis raportează, pentru fiecare medicament cu preţ aprobat în Canamed, următoarele informaţii: cod de identificare a
medicamentului (CIM), cantitate intrată de la ultima raportare, cantitate ieşită de la ultima raportare, stoc la data raportării
curente, tip beneficiar (persoană fizică sau juridică), ţară beneficiar;
b) cantitatea şi stocul vor fi exprimate în unităţi terapeutice.
ART. 3
Informaţiile cu privire la stocurile individuale ale farmaciilor cu circuit deschis reprezintă secret comercial, conform
Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4
(1) Prevederile art. 1-3 intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.
(2) Sistemul electronic de raportare dezvoltat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru Ministerul Sănătăţii devine
funcţional în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin.
(3) În termen de 180 de zile de la data publicării prezentului ordin, în cadrul Sistemului electronic de raportare se
dezvoltă o soluţie software pentru înregistrarea şi urmărirea sesizărilor transmise de farmacii cu privire la lipsa unui
medicament. Specificaţiile tehnice ale soluţiei software se publică pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii la secţiunea
"Noutăţi", în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin.

