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Vă informăm că au fost emise în perioada 31.07-04.08.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:
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MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

Ordinul nr. 876/824/2017

Directia
Strategii ,
Proiecte

ART. 1
(1) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea
accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru
completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru
obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, precum şi furnizorii de servicii medicale, medicamente,
materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative - persoane
fizice, persoane juridice de drept privat sau entităţi fără personalitate juridică, nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri,
contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la casele de asigurări de sănătate ori emise sau încheiate în relaţia cu casele de
asigurări de sănătate.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, îşi încetează aplicabilitatea orice
prevedere legală contrară dispoziţiilor alin. (1).

CASA
NAŢIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

privind reglementarea unor
măsuri în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate
pentru punerea în aplicare a
prevederilor art. VII pct. 1 şi
art. VIII din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
49/2017 privind unele măsuri
în vederea accelerării
implementării proiectelor de
infrastructură de transport de
interes naţional, pentru
modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2015
privind gestionarea financiară
a fondurilor europene pentru
perioada de programare 20142020, pentru completarea
Legii nr. 105/2011 privind
gestionarea şi utilizarea
fondurilor externe
nerambursabile şi a

Spitale
UAT-uri

ART. 2
Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate,
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, precum şi furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale
sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative - persoane fizice,
persoane juridice de drept privat sau entităţi fără personalitate juridică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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4. 627/02.08.2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
CASA
NAŢIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE

cofinanţării publice naţionale,
pentru obiectivul "Cooperare
teritorială europeană", precum
şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 17/2015
privind reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare şi
modificarea şi completarea
unor acte normative
Ordinul nr. 861/2017
privind modificarea şi
completarea anexelor nr. 1 şi
2 la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 251/2017 pentru
aprobarea preţurilor maximale
ale medicamentelor
utilizate/comercializate de
către furnizorii de servicii
medicale sau medicamente
aflaţi în relaţie contractuală cu
Ministerul Sănătăţii, casele de
asigurări de sănătate şi/sau
direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului
Bucureşti, cuprinse în
Catalogul naţional al
preţurilor medicamentelor
autorizate de punere pe piaţă
în România şi a preţurilor de
referinţă generice ale acestora

SAPLCS
Spitale
UAT-uri

Ordinul nr. 860/2017
pentru completarea Ordinului
ministrului sănătăţii publice
nr. 112/2007 privind criteriile
de performanţă în baza cărora
contractul de management
poate fi prelungit sau poate
înceta înainte de termen

SAPLCS

Ordinul nr. 885/2017
privind modificarea şi
completarea anexei nr. 2 la
Ordinul ministrului sănătăţii
şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de

SAPLCS

Spitale
UAT-uri

Spitale
UAT-uri

ART. I
Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor
utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de
asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform
anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 bis,

ART. I
Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi
prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările
şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
- După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
"ART. 2^1
Pentru anul 2016, prin excepţie de la art. 2, la evaluarea activităţii managerului spitalului public, indicatorii de performanţă asumaţi prin
contractul de management prevăzuţi la lit. C «indicatori economico-financiari» din anexa nr. 1, respectiv indicatorii prevăzuţi la pct. 2-5 nu se
vor evalua."

ART. I
Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind
aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în
cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi
951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 102 şi 103 se abrogă.

5. 627/02.08.2017

SĂNĂTATE

Sănătate nr. 1.605/875/2014
privind aprobarea modului de
calcul, a listei denumirilor
comerciale şi a preţurilor de
decontare ale medicamentelor
care se acordă bolnavilor în
cadrul programelor naţionale
de sănătate şi a metodologiei
de calcul al acestora

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE,
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE ŞI
FONDURILOR
EUROPENE

Ordinul nr.3776/2017
pentru stabilirea valorii de
înlocuire pe metru pătrat,
pentru anul 2017, în vederea
vânzării locuinţelor pentru
tineri

2. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 230 şi 405 se modifică …………………………………………………..

UAT-uri

ART. 1
(1) Pentru anul 2017, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de
antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului 2016 de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii, care se majorează
cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul 2016 în cadrul
Programului de construcţii locuinţe pentru tineri şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor
acestor locuinţe.
(2) Valoarea medie ponderată pe metru pătrat calculată la valorile de investiţii ale obiectivelor cu contracte de antrepriză încheiate în anul
2016 are la bază 13 contracte încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii, pentru construirea a 572 de locuinţe cu un total
de 47.009 mp suprafaţă construită desfăşurată şi este de 1.608,24 lei/mp, inclusiv T.V.A.
(3) Coeficientul prevăzut la alin. (1) s-a calculat având la bază valorile de investiţii pentru un număr de 12 obiective puse în funcţiune în
cursul anului 2016, cu 656 de locuinţe şi un total de 49.912,16 mp suprafaţă construită desfăşurată.
(4) Coeficientul calculat conform alin. (3) este 0,995 rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse
în funcţiune în anul 2016, respectiv 1.621,44 lei/mp, inclusiv T.V.A., şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul
începerii lucrărilor pentru aceste locuinţe, respectiv 1.629,62 lei/mp, inclusiv T.V.A.
ART. 2
Valoarea de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, calculată conform art. 1 este de 1.600,20 lei/mp, inclusiv T.V.A.
ART. 3
Valoarea de înlocuire pe metru pătrat se stabileşte anual, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19^2 alin. (5) din
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

6. 637/04.08.2017

Ministerul Sănătății

Ordinul nr.886/2017

SAPLCS
Spitale

pentru modificarea Ordinului
ministrului sănătății nr.
1.345/2016 privind raportarea
zilnică a stocurilor și
operațiunilor comerciale
efectuate cu medicamentele
de uz uman din Catalogul
național al prețurilor
medicamentelor autorizate de
punere pe piață în România de
către unitățile de distribuție
angro a medicamentelor,
importatori, fabricanți
autorizați și farmaciile cu
circuit închis și deschis

UAT-uri

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
" Art. 1. - 1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitățile de distribuție angro a medicamentelor, importatorii și fabricanții
autorizați au obligația să raporteze zilnic Ministerului Sănătății și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale,
denumită în continuare ANMDM, situația privind stocurile și operațiunile comerciale, inclusiv distribuția în afara teritoriului României,
efectuate cu medicamentele de uz uman din portofoliul propriu având prețul aprobat în Catalogul național al prețurilor medicamentelor
autorizate de punere pe piață în România, denumit în continuare Canamed.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, farmaciile cu circuit închis și deschis au obligația să raporteze zilnic Ministerului
Sănătății și ANMDM situația privind stocurile și operațiunile comerciale, inclusiv eliberarea pe condică, după caz, efectuate cu
medicamentele de uz uman având prețul aprobat în Canamed.
(3) Transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează folosind sistemul electronic de raportare dezvoltat de Serviciul de
Telecomunicații Speciale pentru Ministerul Sănătății și ANMDM, denumit în continuare Sistemul electronic de raportare, ale cărui
funcționalități sunt descrise în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
" Art. 2. -Transmiterea situației stocurilor și operațiunilor comerciale către Ministerul Sănătății și ANMDM prin Sistemul electronic de
raportare se realizează astfel:
a) unitățile de distribuție angro a medicamentelor, importatorii și fabricanții autorizați raportează, pentru fiecare medicament cu preț aprobat
în Canamed, următoarele informații: denumire comercială, denumire comună internațională, cod de identificare a medicamentului (CIM), lot
medicament, numele furnizorului, cantitate intrată de la ultima raportare (inclusiv cele returnate, retrase), numărul și data facturii de achiziție,
cantitate ieșită de la ultima raportare (inclusiv cele expirate, returnate, retrase), nume beneficiar, numărul și data facturii de livrare, tip
beneficiar (distribuitor angro, farmacie comunitară, farmacie cu circuit închis, altele), țară beneficiar, stoc la data raportării curente;
b) farmaciile cu circuit închis și deschis raportează, pentru fiecare medicament cu preț aprobat în Canamed, următoarele informații: denumire
comercială, denumire comună internațională, cod de identificare a medicamentului (CIM), lot medicament, nume furnizor, cantitate intrată de
la ultima raportare, numărul și data facturii de achiziție, cantitate ieșită de la ultima raportare (inclusiv cele expirate, returnate, retrase), nume
beneficiar (persoană fizică/juridică), stoc la data raportării curente;
c) cantitatea și stocul vor fi exp
4. În anexă, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
" Art. 1. - (1) Sistemul electronic de raportare este o platformă software dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru Ministerul
Sănătății și ANMDM.(2) Scopul principal al Sistemului electronic de raportare este de a oferi Ministerului Sănătății și ANMDM o situație de
ansamblu a stocurilor de medicamente din Canamed, la nivelul întregii țări, cu scopul de a contribui la dezvoltarea unui sistem informațional
și informatic integrat pentru managementul sănătății publice și facilitarea asigurării cu medicamente a populației, precum și verificarea
trasabilității medicamentelor."
5. În anexă, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:" Art. 2. - Sistemul electronic de raportare îndeplinește următoarele funcții:a)
vizualizarea pe pagina de internet a Ministerului Sănătății folosind un sistem securizat de autentificare, atât de către Ministerul Sănătății, cât și
de către ANMDM a tuturor informațiilor cu privire la situația stocurilor pentru fiecare medicament (DCI, denumire comercială și CIM), la
nivel de țară, regiuni, județ, astfel cum au fost stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și
completările ulterioare, precum și la nivel de distribuitor angro și farmacie;
b) vizualizarea pe pagina de internet a Ministerului Sănătății de către public a informațiilor cu privire la situația stocurilor pentru fiecare
medicament (DCI, denumire comercială, formă farmaceutică și concentrație) la nivel de țară, regiuni și județ, astfel cum au fost stabilite prin

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;
c) ANMDM și Ministerul Sănătății vor avea acces securizat și la următoarele informații din sistemul electronic de raportare: numele
distribuitorului, cantitățile livrate din fiecare medicament (denumire comercială/CIM), lot, nume beneficiar, țara de destinație a livrării, data
operațiunii comerciale;
d) urmărirea livrărilor intracomunitare și a exporturilor;
e) furnizarea informațiilor menționate în Ordinul ministrului sănătății nr. 269/2017 privind obligația de a asigura stocuri adecvate și continue
de medicamente, respectiv stocul pe fiecare medicament pentru fiecare distribuitor angro, rulaj mediu lunar la nivel de distribuitor angro,
rulajul mediu lunar național/produs și indicatorul aferent stabilirii nivelului național de alertă;
f) verificarea trasabilității medicamentelor pe tot lanțul de distribuție, de la fabricație până la nivel de farmacie comunitară, farmacie cu circuit
închis și întocmirea rapoartelor privind trasabilitatea unui lot de medicament, respectiv rulajul medicamentului până la beneficiarul final
(CIM, denumire comercială, concentrație, tip de ambalaj, DAPP, lot și rulaj- catitate, intrată/ieșită, nume furnizor/beneficiar, data operațiunii
comerciale)."
6. În anexă, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
" Art. 3. - (1) Raportarea zilnică se realizează criptat, printr-un serviciu web al căror specificații tehnice sunt definite de către Serviciul de
Telecomunicații Speciale, în colaborare cu Ministerul sănătății și ANMDM, și publicate pe pagina de internet a Ministerului Sănătății la
secțiunea «Proiecte».
(2) Transmiterea informațiilor se face zilnic în intervalul 8,00-20,00 pentru ziua precedentă. Dacă se primesc mai multe raportări dintr-un
punct de lucru pentru aceeași zi, va fi luată în considerare ultima raportare.
(3) Autentificarea la sistem și asigurarea autenticității și protecției identității entităților ce raportează se realizează prin utilizarea de certificate
digitale calificate. Farmaciile cu circuit deschis vor utiliza certificatele digitale înrolate în SIUI. Farmaciile cu circuit închis vor utiliza
certificatele furnizorilor de servicii medicale de care aparțin. Unitățile de distribuție angro a medicamentelor, importatorii și fabricanții
autorizați vor înrola în sistem certificatele digitale calificate prin intermediul unei aplicații disponibile pe site-ul Ministerului Sănătății.
(4) În caz de dificultăți tehnice excepționale și neprevăzute, raportarea se poate face cu o întârziere de maximum 72 de ore, raportându-se
cumulat operațiunile derulate în perioada de întârziere, precum și stocul la data raportării. Raportarea nu este necesară pentru zilele când
entitățile care au obligația de raportare nu au program de funcționare."
7. În anexă articolul 4 se abrogă.

7. 643/04.08.2017

Guvernul

Ordonanta nr. 7/2017
privind reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare în
domeniul sănătății

SAPLCS
Spitale
UAT-uri

Articol unic. - Începând cu semestrul II al anului 2017, pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice, precum și cele care au ca
asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare salariale
determinate de menținerea în plată, la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, în condițiile art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de

sănătate de la o poziție distinctă.

