
 
 

 

 
 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 

Competenta face diferenta! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa cofinantat de Uniunea Europeana, din Fondul Social 
European 

 
Nr. contract de finanțare: 130/ 7.06.2018 
Titlul Proiectului: “Abordare integrata a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice 
alternative de către societatea civilă” 
Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente  
Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică 
ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP 
Codul SIPOCA: 353, Codul MySMIS: 110527  
Perioada de implementare a proiectului: de la 07/06/2018 până la 06/10.2019. 
 

 

RAPORT DE MONITORIZARE A POLITICILOR PUBLICE  
DIN DOMENIILE SOCIAL ȘI/SAU MEDICAL 

 
 

Acest raport de monitorizare a fost realizat în perioada 1 – 15 octombrie 2018 în cadrul proiectului 
„Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative 
de către societatea civilă” și cuprinde propunerile de politici publice si analizele asupra 
implementarii care au un potential impact asupra persoanelor aflate in vulnerabilitate sociala. 

 
I. STRATEGII ȘI PLANURI DE ACȚIUNE AFLATE ÎN TRANSPARENȚĂ 

DECIZIONALĂ (noutăți) 

NA 
 

II. PROPUNERI NORMATIVE SAU LEGISLATIVE (CU IMPACT ASUPRA 
PERSOANELOR VULNERABILE/PACIENȚILOR) AFLATE ÎN TRANSPARENȚĂ 
DECIZIONALĂ 

Acte normative inițiate de autorități ale administrației publice, supuse consultării publice și 
consultării preliminare inter-instituționale (Transparență decizională la nivel de executiv) 

 
1. Proiect de ordin 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, 
http://www.cnas.ro/page/transparenta-decizionala-2018.html 

 

http://www.cnas.ro/page/transparenta-decizionala-2018.html
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În vederea remedierii disfuncţionalităţilor constatate în implementarea programelor naţionale de 
sănătate publică, precum şi pentru îmbunătăţirea derulării acestora, Agenţia Naţională de 
Programe de Sănătate propune ministrului sănătăţii următoarele măsuri: 

• modificarea bugetului alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru 
anul 2018. 

• includerea în cadrul Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al 
tuberculozei a activității de administrare a tratamentului sub directă observare (DOT) la 
bolnavii cu tuberculoză care sunt arondați epidemiologic unor cabinete de medicină de 
familie sau unor cabinete medicale din unităţile de învăţământ. În acest caz, asigurarea 
medicamentelor necesare pentru tratamentul DOT la nivelul acestor cabinete medicale se 
va realiza de către dispensarele de pneumoftiziologie din cadrul unităților sanitare care 
derulează programul, pe baza unui proces-verbal de transfer al acestora. Tratamentul DOT 
se va realiza sub supravegherea medicală a medicului de familie sau a medicului din 
cabinetele medicale din unităţile de învăţământ, cu respectarea prescripției medicale de 
specialitate.  

• includerea în cadrul Subprogramului de transplant de celule stem hematopoietice de la 
donatori neînrudiţi a cheltuielilor aferente achiziționării kiturilor de recoltare probe prin 
raclaj bucal de la donatorii de CSH la înscrierea în RNDVCSH, precum și extinderea listei 
unităților sanitare în cadrul cărora se realizează activitatea de recrutare de donator de 
celule stem hematopoietice prin includerea Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj,  

• includerea activității de asigurare a dietei cetogene copiilor diagnosticați cu epilepsii 
rezistente sau status epileptic refractar la tratament cu medicamente anticonvulsivante în 
cadrul intervenției "Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce şi monitorizare a 
epilepsiei şi a manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil" care se implementează în 
cadrul "Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului".  

• extinderea listei unităților sanitare în carul cărora se va realiza testarea auditivă a nou 
născuților,  

• modificarea structurii intervenției "Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi 
postnatal" ca urmare a introducerii, în cadrul pachetului de bază, a serviciului „Screening 
prenatal” și a serviciilor „amniocenteză”, „biopsie de vilozități coriale” și „cordonocenteză”, 
care pot fi efectuate ca servicii medicale de spitalizare de zi/în ambulatoriu de specialitate 
clinic. 

 
2. Proiect ordin pentru  modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul 1306/1883/2016 

pentru aprobarea  criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad 
de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, http://www.ms.ro/acte-normative-in-
transparenta/?_page=2 

 

http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/?_page=2
http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/?_page=2
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Din dorinta de a se alinia la conceptele și termenii folosiți de Clasificarea Internațională a 
Funcționării, Dizabilității și Sănătății, versiunea pentru copii și tineri, adoptată de Organizația 
Mondială a Sănătății în anul 2007 și validată de România în 2012 și având în vedere prevederile  
Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, republicată, și Legii 
nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la 
New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă 
spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările 
ulterioare, în Monitorul Oficial nr. 994 și 994 bis din 9 decembrie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 
1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi 
în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora. Acest act normativ a abrogat Ordinul 
725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se 
aplică măsurile de protecție specială a acestora, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Având în vedere multiplele sesizări adresate atât Ministerului Sănătății cât și Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale privind criteriile medicale stabilite prin ordinul  nr. 1306/1883/2016 pentru 
aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a 
modalităţilor de aplicare a acestora, ce determină restricționarea accesului copiilor cu boli 
neoplazice și cu mastocitoză la asistență permanentă acordată de un asistent personal / însoțitor, 
reprezentanții Ministerului Sănătății împreună cu reprezentanții Ministerului Muncii și Justiței 
Sociale și ai Comisiei de Oncohematologie pediatrică au reanalizat aceste criterii și au elaborat acest 
proiect de ordin. Astfel, au fost modificate și completate criteriile pentru încadrarea în grad de 
handicap a unor afecțiuni din categoria bolilor hematologice și oncologice, respectiv mastocitoza și 
neoplasme indiferent de localizare. 
 

3. Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr.459/2010 pentru 
aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă 
medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-
socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, 
http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/?_page=2 

 
În baza unei evaluari realizate de către Ministerul Sănătăţii la nivelul lunii iulie 2018 a necesarului 
de cheltuieli, pe surse de finanţare, a rezultat necesitatea de majorare a standardului de 
cost/an/pat la 59.677 lei/an/pat, din care: de la bugetul de stat 20.986 lei/an/pat şi de la bugetul 
local 38.691 lei/an/pat. Urmare acestei evaluări a rezultat un impact bugetar suplimentar, lunar, de 
5.121 mii lei, din care: de la bugetul de stat 2.644 mii lei şi de la bugetul local 2.477 mii lei. Astfel, s-
a identificat necesitatea de a stabili un nou standard de cost care să asigure atât finanțarea 
cheltuielilor de personal cât și a cheltuielilor cu medicamente, materiale sanitare și a cheltuielilor 
pentru hrană, bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de asistență medico-

http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/?_page=2


 
 

 

 
 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 

Competenta face diferenta! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa cofinantat de Uniunea Europeana, din Fondul Social 
European 

sociale, reparaţii, consolidări și dotări. În cadrul procesului de elaborare a propunerii de act 
normativ au fost consultate structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. 
 
Schimbarile preconizate de această propunere de act normativ se referă la: 
- majorarea nivelul standardului de cost/an/pat, pentru serviciile acordate în unitățile de asistențã 
medico-sociale de la 40872 lei/pat/an la 59677 lei/pat/an și defalcat pe surse de finanțare, dupã 
cum urmeazã:  
- majorarea standardului de cost pentru cheltuielile suportate de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Sănătății, din sume alocate prin transferuri cãtre bugetele locale, de la 11275 
lei/an/pat la 20986 lei/an/pat;  
- majorarea standardului de cost pentru cheltuielile suportate de la bugetul local, de la 29597 
lei/pat/an la 38691 lei/an/pat;  
-majorarea nivelul standardului de cost/an/pat este determinatã de majorarea cheltuielilor de 
personal ca urmare a intrãrii în vigoare a actelor normative în domeniul acordării drepturilor de 
personal;  
- impactului financiar determinat de majorarea nivelul standardului de cost/an/pat pentru serviciile 
acordate în unitățile medico-sociale, pe surse de finanțare, respectiv buget de stat și bugete locale 
s-a facut având în vedere numărul de paturi din unitãțile de asistențã medico-sociale și care este de 
3268 paturi.  
- întrucât impactul bugetar asupra bugetului de stat nu poate fi susținut din prevederile bugetare 
aprobate este necesar a se aproba suplimentarea bugetului de stat cu suma de 15363 mii lei pentru 
trei luni în anul 2018.  
 
 

4. Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru 
stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, aprobate prin 
Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 581/2014, 
http://www.cnas.ro/page/transparenta-decizionala-2018.html 

 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 

Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, 

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG.pdf. Prezenta hotărâre 

stabileşte unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european 

destinat celor mai defavorizate persoane precum şi cadrul legal privind eligibilitatea 

cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operațiuni : a) distribuirea de 

http://www.cnas.ro/page/transparenta-decizionala-2018.html
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG.pdf
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ajutoare alimentare - lipsa alimentelor de bază; b) distribuirea produselor de igienă; c) 

asistența tehnică.  

 

6. HOTĂRÂRE nr. 816/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare 

medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de 

prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile 

comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul 

programelor naţionale de sănătate 

http://www.sgg.ro/legislativ/docs/2018/10/tx_jqhmk2fcn6zvy7d8g.pdf. În prezent, în cadrul 

sistemului de asigurări de sănătate din România, persoanele care deţin calitatea de asigurat 

pot beneficia de medicamente, cu sau fără contribuţie personală, din Lista cuprinzând 

denumirile comune internaţionale, pe bază de prescripţie medicală. Potrivit acestui act 

normativ, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM) este 

desemnată autoritatea competentă ce implementează mecanismul de evaluare a 

tehnologiilor medicale în vederea luării deciziei  şi propune Ministerului Sănătăţii Lista 

cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

 

Propuneri legislative aflate în procedură parlamentară  

I. Camera Deputaților  

 

7. PL-x nr. 500/2018, Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17313 (înregistrat la 

http://www.sgg.ro/legislativ/docs/2018/10/tx_jqhmk2fcn6zvy7d8g.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17313
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Camera Deputaţilor pentru dezbatere) La bugetul asigurărilor sociale de stat prin proiectul 

de act normativ se propune: majorarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu 

suma de 897.061 mii lei, prin: majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu suma de 

870.154 mii lei, datorată creșterii veniturilor curente cu suma de 3.506.331 mii și diminuării 

subvenției acordate de la bugetul de stat cu 2.636.177 mii lei; majorarea veniturilor 

sistemului de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale cu suma de 26.907 

mii  lei. 

 

8. PL-x nr. 510/2018, Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul 

sănătății; http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17340 

(adoptat de Senat, prezentat BP al Camerei Deputaților). Prin proiectul de lege se dorește 

modificarea art.7 din Legea nr. 187/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate 

http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/10/0/se679.pdf.  

 

9. L436/2018, Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 57/2018 pentru 

asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de 

permanență și pentru modificarea și completarea legii nr. 263/2004 privind asigurarea 

continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență 

https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=21559 (adoptat de Senat, trimis Camerei 

Deputaților spre dezbatere și adoptare). Conform actului normativ, proiectul de lege aprobă 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Guvernului cu suma de 25,095 milioane de lei pentru asigurarea continuităţii 

acordării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă şi decontării acesteia, 

care se asigură, potrivit legii, de la bugetul de stat.  

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17340
http://www.cdep.ro/proiecte/2018/500/10/0/se679.pdf
https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=21559
http://go.sparkpostmail.com/f/a/tDsv4oS2-tvRaPIxhaj_kQ~~/AAEOkwA~/RgRdnJ6DP0Q9aHR0cHM6Ly93d3cuc2VuYXQucm8vbGVnaXMvbGlzdGEuYXNweD9ucl9jbHM9TDQzNiZhbl9jbHM9MjAxOFcDc3BjQgoAAANru1s-Te_YUhdsaWFuYS52ZWxpY2FAYXJhc25ldC5yb1gEAAAAAA~~
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10. Propunere legislativă (pl-x nr. 54/2018) pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru 

prevenirea şi combaterea şi efectelor consumului produselor din tutun (respinsă de Senat) 

www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17378. Prin acest proiect de 

lege s-a dorit o extindere a sensului legii, astfel încât prin “fumat” să se înțeleagă orice 

consumator voluntar de fum, vapori sau aerosoli.  

 
 

Comisii din Camera Deputaților unde s-au aflat inițiative legislative pentru examinare în fond (cu 

termen depășit) (1-15 octombrie) 

 

Comisia pentru sănătate și familie  

• PL 470/2016 Propunere legislativă privind măsurile de prevenire și control al tuberculozei 

http://www.cdep.ro/co/docs/F-71271629/oz100304.pdf. 

 

Comisia pentru muncă și protecție socială  

• PL 211/2018 Proiect de lege pentru modificarea și completarea legii 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (invitați MMJS, MS) 

http://www.cdep.ro/co/docs/F1431445479/oz%2010.03.pdf. 

• PL 520/2017 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea pe lângă casele de copii 

și centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie (invitați MMJS, MFP) 

http://www.cdep.ro/co/docs/F910413138/oz%2010.09.pdf. 

 

II. Senat 

 
11. Pl-x nr. 170/2018, Propunere legislativă pentru modificarea legii 8/2016 privind înființarea 

mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16984 (stadiu legislativ: 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17378
http://www.cdep.ro/co/docs/F-71271629/oz100304.pdf
http://www.cdep.ro/co/docs/F1431445479/oz%2010.03.pdf
http://www.cdep.ro/co/docs/F910413138/oz%2010.09.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16984


 
 

 

 
 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 

Competenta face diferenta! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa cofinantat de Uniunea Europeana, din Fondul Social 
European 

Senat). Această propunere legislativă are în vedere avizarea și numirea președintelui și 

vicepreședintelui Consiliului de monitorizare al Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, instituție deosebit de importantă în coordonarea procesului de implementare al 

Convenției ONU mai sus menționate. În respectarea bicameralismului parlamentar, 

propunerea legislativă se referă la avizarea propunerilor de candidați pentru funcțiile de 

președinte și vicepreședinte ai Consiliului cu avizul comun al Comisiilor pentru Drepturile 

Omului din Camera Deputaților și Senat. 

 

12.  B476/2018, Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație 

între operatorii economici și instituțiile sociale, 

https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=b476&an_cls=2018 (trimisă de Senat pentru 

un punct de vedere la Guvern); la data de 11.10.2018, Consiliul Economic şi Social a emis un 

aviz negativ. Prezenta propunere legislativă prevede exisența unui cadru legal, destinat 

reducerii fenomenului de risipă alimentară. De asemenea, propunerea legislativă dorește să 

încurajeze donarea de produse alimentare, îmbrăcăminte, produse de igienă și produse de 

curățenie persoanelor dezavantajate și, în același timp, să asigure un control al autorităților 

asupra efectelor pe care le au aceste donații, astfel încât persoanele 

consumatoare/utilizatoare ale produselor să se bucure de mecanisme de apărare juridice 

privind sănătatea. 

 

PROIECTE DE LEGE ÎNREGISTRATE LA SENAT ce urmează a fi dezbătute în şedinţă comună 

13. L614/2018, Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (Comisia 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital)  

 

 

https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=b476&an_cls=2018
http://go.sparkpostmail.com/f/a/Ckygrrde5ULVhebkKctitw~~/AAEOkwA~/RgRdoZ2yP0QwaHR0cHM6Ly93d3cuc2VuYXQucm8vbGVnaXMvUERGLzIwMTgvMThiNDc2RVMucGRmVwNzcGNCCgAAMmrAW1vx71JSFGdnaGVvcmdoZUBhcGFkb3Iub3JnWAQAAAAA
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III. POLITICI PUBLICE ȘI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE AFLATE ÎN 
IMPLEMENTARE 
 
Ministerul Sănătații prezintă pe pagina sa de internet (http://www.ms.ro/buget/#tab-id-4) sinteza 
fondurilor alocate pe surse și titluri de cheltuieli pentru anii 2018-2011.  
 

 
Pe aceeași pagina de internet (http://monitorizarecheltuieli.ms.ro/centralizator), prin accesarea 
opțiunii „Monitorizare cheltuieli”, poate fi consultată și execuția bugetului de venituri și cheltuieli 
de către toate spitalele publice din România pe perioada 2012-2018.   
 
Baza de date reprezintă atât un instrument de monitorizare internă pentru Ministerul Sănătății, cât 
și unul de asigurare a transparenței veniturilor și cheltuielilor spitalelor. Aceasta reunește informații 
legate de:  

• execuția bugetului de venituri și cheltuieli al spitalelor publice; 

• situaţia privind numărul de paturi, respectiv numărul de posturi conform ștatului de funcţii 
aprobat şi câştigul mediu brut aferent; 

• execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli privind bunurile, serviciile, investiţiile;  

• situația privind serviciile prestate; 

• situația privind cheltuielile finanțate din sume alocate din bugetele autorităților publice 
centrale și locale. 

 

http://www.ms.ro/buget/#tab-id-4
http://monitorizarecheltuieli.ms.ro/centralizator


 
 

 

 
 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 

Competenta face diferenta! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa cofinantat de Uniunea Europeana, din Fondul Social 
European 

 
 
 


