SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE
IND. DOS. I.19
NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 27.11-29.11.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:
NR.
CRT.

1.

2.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

EMITENT

DENUMIREA ACTULUI

OBSERVAŢII

CONŢINUT PE SCURT

929/27.11.2017

AGENŢIA
NAŢIONALĂ DE
ADMINISTRARE
FISCALĂ

Ordinul nr. 3289/2017
privind modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru
aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din
Codul de procedură fiscală, precum şi pentru
aprobarea modelului şi conţinutului unor
formulare

Directia
Economica
UAT-uri

ART. I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de
aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2016, se modifică şi se completează………

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE ŞI
FONDURILOR
EUROPENE

Ordinul nr. 6712/890//2017
privind aprobarea modului de efectuare a
achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare
europeană implementate în parteneriat

Directia
Stategii,
Proiecte

ART. 1
Se aprobă modul de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

UAT-uri

ART. 2
Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, respectiv autorităţile de management/organismele
intermediare/operatorii de program/autoritatea de plată pentru Programul de Cooperare Elveţiano-Român, denumit în
continuare PCER, au obligaţia de a modifica procedurile operaţionale şi orice alte reglementări interne incidente, în sensul
conformării acestora cu prevederile prezentului ordin, după caz, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării sale în
vigoare.

933/27.11.2017

ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE ŞI
FONDURILOR
EUROPENE

ART. 3
Prezentul ordin nu se aplică autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene pentru programele aferente
obiectivului „Cooperare teritorială europeană“, pentru Programul naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 şi pentru
Mecanismul pentru Interconectarea Europei.
ART. 4
Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene prevăzute la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

3.

935/27.11.2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL
MUNCII ŞI
JUSTIŢIEI SOCIALE

4.

938/28.11.2017

CASA NAŢIONALĂ
DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

Ordinul nr. 1259/1906/2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1
la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului
muncii, familiei, protecţiei sociale şi
persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016
pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de
încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de
handicap şi a modalităţilor de aplicare a
acestora

DGASPC
Sibiu

Ordinul nr. 1198/2017
pentru completarea Ordinului preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
182/2017 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

UAT-uri

Spitale
UAT-uri

ART. I
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.
1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a
modalităţilor de aplicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 994 şi 994 bis din 9 decembrie
2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
- La capitolul XII „Boli genetice“, litera B4 „Anomalii monogenice autozomal recesive“ se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"B4. Anomalii monogenice autozomal recesive, de exemplu:
- hemocromatoza juvenilă: deficienţa/afectarea funcţională se apreciază în funcţie de complicaţii şi/sau comorbiditate
(vezi criteriile din capitolele corespunzătoare, ţinând cont de conţinutul documentelor medicale);
– unele forme de surditate congenitală (vezi criteriile din cap. II lit. B);
– fibroza chistică - mucoviscidoza;
– sindromul adrenogenital (vezi criteriile din cap. VII lit. B);
– fenilcetonuria (vezi criteriile din cap. VII lit. C);
– atrofia musculară spinală infantilă - boala Werdnig-Hoffman (vezi criteriile din cap. IX lit. C);
– epidermoliza buloasă;
– în cazul fibrozei chistice şi epidermolizei buloase, deficienţa/afectarea funcţională se apreciază ca fiind completă."

ART. I
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 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. 216 din 29 martie 2017, cu
completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
"(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna noiembrie 2017, 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 5 decembrie 2017."
2. La articolul 2, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:
"(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna noiembrie
2017, 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 5 decembrie 2017."

5.

940/28.11.2017

PARLAMENTUL

Legea nr. 223/2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea
Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11
alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind
organizarea şi funcţionarea Consiliului
Economic şi Social

Serviciul
Juridic si
Contencios
Administrativ

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din 22 martie 2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.
62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi
Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 29 martie 2017.

Subordonate
UAT-uri

6.

940/28.11.2017

PARLAMENTUL

Legea nr. 224/2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.
15/2013 privind reglementarea unor măsuri

Directia
Economica
Directia
Stategii,

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor
aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din

fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul
de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare
aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
pentru Programul operaţional sectorial Mediu
2007-2013

Proiecte
UAT-uri

10 mai 2017, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul I punctul 3, la articolul 2, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 2
(1) Creanţele bugetare rezultate din corecţiile financiare şi sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecţiilor, în
aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, se suportă de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate
de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu, de la o
poziţie distinctă din cadrul titlului 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în
situaţiile prevăzute la alin. (4).
(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, în aplicarea prevederilor legale, pentru
neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de
credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu şi de autoritate de management
pentru Programul operaţional Infrastructură mare, de la poziţia distinctă prevăzută la alin. (1), respectiv de la poziţia
distinctă prevăzută la alin. (1^1) în situaţiile prevăzute la alin. (4).
(3) Sumele recuperate atât în cazul proiectelor finalizate care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, sunt
contestate sau în litigiu, precum şi în cazul proiectelor aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe, în urma stabilirii corecţiilor financiare, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în
desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de
management pentru Programul operaţional sectorial Mediu şi de autoritate de management pentru Programul operaţional
Infrastructură mare, de la poziţia distinctă prevăzută la alin. (1), respectiv de la poziţia distinctă prevăzută la alin. (1^1) în
situaţiile prevăzute la alin. (4)."
2. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
"3^1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică:
a) numai în cazul contractelor de achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată înainte de data de 10 iunie
2011 de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, care a făcut obiectul verificării Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor
publice/compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP, şi pentru care nu
există un aviz consultativ emis de acestea, în conformitate cu art. 4 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006
privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare, valabilă până la această dată;
b) numai în cazul contractelor de achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată în perioada 10 iunie 20111 octombrie 2011 de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, care a făcut obiectul verificării UCVAP/CVAP şi pentru care a fost
înscrisă opinia „fără observaţii“ de către UCVAP/CVAP, în conformitate cu art. 4 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 30/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) în cazul contractelor de achiziţie publică, încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, a căror procedură de atribuire a
fost iniţiată începând cu data de 1 octombrie 2011, pentru care documentaţia de atribuire a fost evaluată şi aprobată de
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, în
conformitate cu atribuţiile sale prevăzute la art. 7^1 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările
şi completările ulterioare, cu excepţia contractelor de achiziţie publică la care, prin modificările aduse documentaţiei de
atribuire intervenite după data publicării anunţului/invitaţiei de participare în Sistemul electronic al achiziţiilor publice, au
fost constatate abateri de la prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice;
d) în cazul contractelor de achiziţie publică, încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, a căror procedură de atribuire a
fost iniţiată anterior datei de 1 octombrie 2011 şi în cazul cărora au fost aplicate corecţii financiare potrivit prevederilor
legale."
"
3. La articolul I punctul 4, la articolul 2, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1^1) Creanţele bugetare rezultate din corecţiile financiare şi sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecţiilor,
în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, se suportă,

conform prevederilor art. 9 lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de
autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare, de la o poziţie distinctă din cadrul titlului 58
«Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situaţiile prevăzute la alin. (4), pentru
proiecte preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional
Infrastructură mare 2014-2020."
4. La articolul I punctul 5, la articolul 2^1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) corecţiile financiare stabilite în urma aplicării prevederilor legale sunt menţinute prin hotărâri judecătoreşti definitive
în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la art. 1."
5. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
"5^1. La articolul 2^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Beneficiarul datorează, pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite, o dobândă calculată în conformitate cu
prevederile legale."
6. La articolul I punctul 6, la articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 3
(1) Creanţele bugetare rezultate din corecţiile financiare şi sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecţiilor, în
aplicarea prevederilor legale, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de
bunuri şi de servicii, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
şi Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul
operaţional sectorial Mediu şi de autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare, de la poziţia
distinctă prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv de la poziţia distinctă prevăzută la alin. (1^1), în situaţiile prevăzute la alin.
(4) al art. 2.
(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, în aplicarea prevederilor legale, pentru
încălcarea art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004, se suportă de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate
de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu şi de
autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare, de la poziţia distinctă prevăzută la art. 2 alin.
(1), respectiv de la poziţia distinctă prevăzută la alin. (1^1), în situaţiile prevăzute la alin. (4) al art. 2."
7. La articolul I punctul 7, la articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) încetarea executării creanţelor bugetare prevăzute la art. 2 şi 3 şi, după caz, a accesoriilor acestora, pentru care s-a
început procedura de recuperare potrivit prevederilor legale, precum şi comunicarea acesteia către organele fiscale
competente;"

7.

950/29.11.2017

CASA NAŢIONALĂ
DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

Ordinul nr. 1221/2017
privind modificarea şi completarea Normelor
tehnice de realizare a programelor naţionale de
sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018,
aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
245/2017

SAPLCS
Spitale

ART. I
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La capitolul VIII, tabelul cuprinzând „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate
curative pentru anul 2017“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- mii lei *T*
┌────────────────┬────────────┬────────────┐
│Denumire program│Credite de │Credite
│
│de sănătate
│angajament │bugetare an │
│
│an 2017
│2017
│

├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul
│
│
│
│naţional de
│1.620.175,29│1.577.732,23│
│oncologie, din │
│
│
│care:
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │
│
│
│tratament al
│
│
│
│bolnavilor cu
│
│
│
│afecţiuni
│1.409.944,93│1.395.842,39│
│oncologice
│
│
│
│(adulţi şi
│
│
│
│copii)*)
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │
│
│
│monitorizare a │
│
│
│evoluţiei bolii │
│
│
│la pacienţii cu │35.514,00
│23.740,61
│
│afecţiuni
│
│
│
│oncologice prin │
│
│
│PET-CT
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │
│
│
│reconstrucţie
│
│
│
│mamară după
│512,00
│239,35
│
│afecţiuni
│
│
│
│oncologice prin │
│
│
│endoprotezare
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │
│
│
│diagnostic şi de│
│
│
│monitorizare a │
│
│
│bolii minime
│
│
│
│reziduale a
│
│
│
│bolnavilor cu
│
│
│
│leucemii acute │
│
│
│prin
│2.184,84
│1.989,00
│
│imunofenotipare,│
│
│
│examen
│
│
│
│citogenetic şi/ │
│
│
│sau FISH şi
│
│
│
│examen de
│
│
│
│biologie
│
│
│
│moleculară la
│
│
│
│copii şi adulţi │
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │
│
│
│radioterapie a │
│
│
│bolnavilor cu
│
│
│
│afecţiuni
│
│
│
│oncologice
│171.900,52 │155.886,88 │
│realizate în
│
│
│
│regim de
│
│
│
│spitalizare de │
│
│

│zi (adulţi şi
│
│
│
│copii)
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │
│
│
│diagnostic
│
│
│
│genetic al
│
│
│
│tumorilor solide│119,00
│34,00
│
│maligne (sarcom │
│
│
│Ewing şi
│
│
│
│neuroblastom) la│
│
│
│copii şi adulţi │
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul
│
│
│
│naţional de
│1.089.739,02│1.045.426,42│
│diabet zaharat │
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul
│
│
│
│naţional de
│
│
│
│transplant de
│53.623,00
│52.843,74
│
│organe, ţesuturi│
│
│
│şi celule de
│
│
│
│origine umană
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul
│
│
│
│naţional de
│201.539,00 │136.248,87 │
│tratament pentru│
│
│
│boli rare*)
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul
│
│
│
│naţional de
│
│
│
│tratament al
│133.157,67 │128.649,50 │
│bolilor
│
│
│
│neurologice
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul
│
│
│
│naţional de
│
│
│
│tratament al
│202.288,84 │117.283,19 │
│hemofiliei şi
│
│
│
│talasemiei
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul
│
│
│
│naţional de
│
│
│
│tratament al
│
│
│
│surdităţii prin │
│
│
│proteze auditive│18.739,00
│13.236,40
│
│implantabile
│
│
│
│(implant cohlear│
│
│
│şi proteze
│
│
│
│auditive)
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul
│
│
│
│naţional de boli│2.601,00
│2.967,23
│
│endocrine
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤

│Programul
│
│
│
│naţional de
│80.544,71
│79.879,09
│
│ortopedie
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul
│
│
│
│naţional de
│
│
│
│terapie
│633,00
│480,64
│
│intensivă a
│
│
│
│insuficienţei
│
│
│
│hepatice
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul
│
│
│
│naţional de boli│128.972,83 │132.951,33 │
│cardiovasculare │
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul
│
│
│
│naţional de
│1.761,00
│1.764,02
│
│sănătate mintală│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul
│
│
│
│naţional de
│
│
│
│diagnostic şi
│
│
│
│tratament cu
│
│
│
│ajutorul
│23.551,83
│18.520,35
│
│aparaturii de
│
│
│
│înaltă
│
│
│
│performanţă, din│
│
│
│care:
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │
│
│
│radiologie
│14.192,00
│15.250,62
│
│intervenţională │
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │
│
│
│diagnostic şi
│
│
│
│tratament al
│
│
│
│epilepsiei
│8.226,83
│2.303,41
│
│rezistente la
│
│
│
│tratamentul
│
│
│
│medicamentos
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │
│
│
│tratament al
│
│
│
│hidrocefaliei
│433,00
│336,32
│
│congenitale sau │
│
│
│dobândite la
│
│
│
│copil
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │
│
│
│tratament al
│
│
│
│durerii
│
│
│
│neuropate prin │700,00
│630,00
│
│implant de
│
│
│
│neurostimulator │
│
│

│medular
│
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul
│
│
│
│naţional de
│
│
│
│supleere a
│
│
│
│funcţiei renale │1.033.642,59│955.844,37 │
│la bolnavii
│
│
│
│cu insuficienţă │
│
│
│renală cronică │
│
│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL
│4.590.968,78│4.263.827,38│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Cost-volum
│425.985,00 │184.259,00 │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL GENERAL
│5.016.953,78│4.448.086,38│
└────────────────┴────────────┴────────────┘
*ST*
──────────
*) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora
este prevăzută distinct.──────────
"
2. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Activităţi“, punctul 23) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"23) Neuropatie optică ereditară Leber:
Criterii de includere - bolnavi care la testarea genetică prezintă o mutaţie punctuală la nivelul ADN-ului mitocondrial (în
90% din cazuri sunt prezente mutaţiile majore, 11778G>A, 3460G>A, 14484T>C, iar în 10% din cazuri alte mutaţii minore)
şi prezintă minimum unul dintre semnele sau simptomele caracteristice maladiei Leber (cu condiţia ca debutul
simptomatologiei să fie sub 60 de luni la momentul iniţierii terapiei):
a) apariţia nedureroasă, în general subacută/acută, a scăderii acuităţii vizuale la nivel central/centrocecal;
b) prezenţa unui scotom central/centrocecal, fie unilateral (25% dintre pacienţi), fie bilateral, afectarea celuilalt ochi
instalându-se, în general, într-un interval de 8-12 săptămâni de la afectarea primului ochi;
c) scăderea acuităţii vizuale sub logMAR 1.0 (ETDRS), în primele 12 luni de la debutul clinic (la 90% dintre pacienţi);
d) alterarea percepţiei culorilor (discromatopsie), în special pe axa roşu-verde;
e) lipsa de răspuns la tratamentul cu glucocorticoizi după 15-30 de zile de tratament;
f) apariţia unui pseudoedem la nivelul discului optic, afectarea celulelor ganglionare retiniene (RCG) şi a axonilor lor.
Criterii de excludere:
a) pacienţii la care debutul simptomatologiei a avut loc în urmă cu mai mult de 60 de luni (5 ani);
b) pacienţii care suferă de alte neuropatii sau afecţiuni oculare degenerative care determină scăderea severă a acuităţii
vizuale: nevrita optică, atrofia optică dominantă, neuropatie toxică sau nutriţională, glaucom."
3. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul
1), literele ţ şi y) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ţ) număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă: 35;
...................................................................
y) număr de bolnavi cu neuropatie optică ereditară Leber: 7."
4. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul
2), litera y) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"y) cost mediu/bolnav cu neuropatie optică ereditară Leber: 198.730,60 lei."
5. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Unităţi care derulează
programul“, punctul 5), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

"o) Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina."
6. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Unităţi care derulează
programul“, la punctul 20), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
"e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;
f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara."
7. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică“, la
subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1) indicatori fizici:
a) numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 13.352, din care:
- hemodializă convenţională: 12.161;
– hemodiafiltrare intermitentă on-line: 739;
– dializă peritoneală continuă: 431;
– dializă peritoneală automată: 21"
8. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă Subprogramul de radiologie intervenţională“, la subtitlul „Unităţi care derulează programul“, litera q) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"q) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara [activităţile a), d), e), f), g) şi h)];"
ART. II
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.
8.

950/29.11.2017

GUVERNUL

Hotararea nr. 846/2017
pentru stabilirea salariului de bază minim brut
pe ţară garantat în plată

Serviciul
Resurse
Umane
Subordonate
UAT-uri

ART. 1
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu
include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie,
pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.

