
 
 

 

 
 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 

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

 
Nr.contract de finantare: 130/ 7.06.2018 
Titlul Proiectului: “Abordare integrata a politicilor sociale si medicale prin formularea de politici publice 
alternative de catre societatea civila” 
Axa prioritara 1 Administratie publica si sistem judiciar efeciente  
Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce 
optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP 
Codul SIPOCA: 353, Codul MySMIS: 110527  
Perioada de implementare a proiectului: de la 07/06/2018 pana la 06/10.2019. 
 

 

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

 
Acest raport de monitorizare a fost realizat in perioada 1 – 15 decembrie 2018 in cadrul proiectului 
“Abordare integrata a politicilor sociale si medicale prin formularea de politici publice alternative de 
catre societatea civila”. 

 
I. STRATEGII SI PLANURI DE ACTIUNE AFLATE IN TRANSPARENTA 
DECIZIONALA (noutati) 

 

1. ORDIN pentru aprobarea Planului-cadru national privind controlul  hepatitelor virale în România 
pentru perioada 2018 – 2030, http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/#3e66408ym9  
 
 „Strategia globală a sistemului de sănătate privind hepatitele virale 2016-2021” a fost adoptată de 
Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în anul 2016 și își propune eliminarea 
hepatitei virale ca amenințare majoră la adresa sănătății publice până în anul 2030.  
 
Strategia contribuie la realizarea țintelor Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite, care, la obiectivul 3, vizează mai multe probleme de sănătate publică a căror 
rezolvare este esențială pentru starea de sănătate și calitatea vieții. Ținta 3.3 prevede combaterea 
hepatitei, alături de alte boli infecțioase cu prevalență globală, respectiv HIV, tuberculoză, malarie 
etc.  
 
Planul de acțiune pentru răspunsul sectorului de sănătate la hepatitele virale în Regiunea Europeana 
a OMS a fost adoptat de Comitetul Regional pentru Europa al OMS în anul 2016. El transpune 
obiectivele, țintele și măsurile Strategiei globale la specificul epidemiologic și instituțional al 
sistemelor de sănătate de pe continentul european.  
 

http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/#3e66408ym9
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În România prevalența hepatitelor este cunoscută fragmentar, dar puținele studii naționale 
estimează unele dintre cele mai mari prevalențe ale infecției cu virusurile hepatice B și C din Europa. 
Strategia națională de sănătate 2014-2020 a stabilit ca obiectiv strategic „reducerea incidenței bolilor 
transmisibile prioritare: hepatite B și C și asigurarea accesului pacienților la tratamente antivirale”. 
Acest obiectiv se preconizează a fi îndeplinit prin:  

a) implementarea de intervenții de prevenție primară integrate cu cele centrate pe 
transmiterea HIV și infecțiilor cu transmitere sexuală, în special în grupurile cu risc crescut;  
b) creșterea capacității furnizorilor de servicii de sănătate de prima linie pentru prevenire, 
diagnostic precoce și tratament;  
c) asigurarea accesului la monitorizare clinico-biologică și tratament;  
d) scăderea riscului ocupațional pentru personalul din sectoarele medical și social și  
e) creșterea gradului de cunoaștere a profilului epidemiologic național, prin îmbunătățirea 
sistemului informațional și efectuarea de studii de prevalență.  

 
De asemenea, Strategia națională de sănătate 2014-2020 prevede că, pentru anumite domenii 
prioritare, să fie elaborate planuri strategice sectoriale și/sau planuri de implementare specifice, care 
să transpună angajamentele sau obligațiile ce revin României în context european în intervenții 
naționale adecvate nevoilor reale ale populației.  
 
În aplicarea Strategiei naționale de sănătate 2014 – 2020 și în concordanță cu Planul de acțiune 
pentru răspunsul sectorului de sănătate la hepatitele virale în Regiunea Europeana a OMS, se impune 
elaborarea unui Plan-cadru național pentru controlul hepatitelor virale. 
 
Planul-cadru național pentru controlul hepatitele virale urmărește crearea unui cadru de intervenție 
bazat pe dovezi pentru un răspuns cuprinzător și sistematic al sectorului de sănătate la hepatitele 
virale, luând în considerare contextul, nevoile și prioritățile naționale. Principiile de bază ale Planului-
cadru național sunt cele pe care se fundamentează și planul european, respectiv:  

a) Acoperirea universală cu servicii de sănătate;  
b) Asigurarea continuității serviciilor medicale;  
c) Utilizarea de abordări de sănătate publică.  

 
Scopul Planului-cadru național este acela de a minimiza amploarea hepatitelor virale ca problemă de 
sănătate publică, prin reducerea transmiterii virusurilor hepatitice, reducerea morbidității și 
mortalității prin hepatite virale și complicații ale acestora și prin asigurarea accesului echitabil la 
servicii cuprinzătoare de prevenire, testare, îngrijire și tratament pentru toți. 
 

II. PROPUNERI NORMATIVE SAU LEGISLATIVE (CU IMPACT ASUPRA 
PERSOANELOR VULNERABILE/PACIENTILOR) AFLATE IN TRANSPARENTA 
DECIZIONALA 
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1. Proiect de ordin pentru prelungirea aplicarii prevederilor Normelor tehnice de realizare a 
programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul 
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017, 
http://www.cnas.ro/page/transparenta-decizionala-2018.html  
 
Prin acest ordin, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate propune prelungirea 
termenului de aplicare a prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 245/2017, pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de 
sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 
şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 martie 
2019. Ordinul vizeaza 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. 
 
 
2. Proiect de ordin pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministerului sanatatii si al 
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea 
pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei 
medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 
sanatate pentru anii 2018 – 2019 acestora, http://www.cnas.ro/page/transparenta-decizionala-
2018.html  
 
Având în vedere faptul că bugetul pentru anul 2019 nu a fost aprobat, fapt care conduce la 
necunoaşterea dimensiunii Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv a 
fondurilor alocate diferitelor segmente de asistenţă medicală, propunem prelungirea aplicabilităţii 
Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii 
Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale 
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, până la data de 
31.03.2019, perioadă necesară pentru: 

- stabilirea tarifelor aferente serviciilor medicale, valoarea minimă garantată a punctului „per 
capita” şi a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală primară, valoarea minimă 
garantată pentru un punct pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de 
specialitate 
pentru specialităţile clinice, suma orientativă medie/medic specialist/lună la nivel naţional 
pentru medicii de medicină dentară, tarifele aferente serviciilor medicale spitaliceşti, etc.; 
- derularea în condiţii optime a procesului de contractare la nivelul caselor de asigurări de 

http://www.cnas.ro/page/transparenta-decizionala-2018.html
http://www.cnas.ro/page/transparenta-decizionala-2018.html
http://www.cnas.ro/page/transparenta-decizionala-2018.html
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sănătate, 
- implementarea în SIUI a noilor reglementări. 

 
Prin prelungirea aplicabilității Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, conform proiectului de act normativ anexat, se asigură 
continuitatea accesului asiguraţilor la servicii medicale, dispozitive medicale destinate recuperării 
unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu şi la medicamente cu şi fără contribuţie 
personală în tratamentul ambulatoriu. 
 

3. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, 
funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5304-14112018-
proiect-hotarare-complet-hg-50-anpd   
 

Actul normativ propune completarea HG nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, reglementând posibilitatea ca, în vederea 
asigurării accesului cu şanse egale al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi 
comunicaţional, în măsura în care se identifică fonduri externe și/sau europene nerambursabile, 
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități să poate acorda persoanelor cu dizabilități, în 
cadrul unor scheme naționale, subvenții pentru achiziționarea de tehnologii și dspozitive asistive şi 
tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Contractul-cadru care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate.  
 
De asemenea, actul normativ reglementează acordarea subvențiilor pentru achiziționarea de 
tehnologii și dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Contractul-
cadru în baza unei proceduri aprobată prin Ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale, 
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în termen de 45 de 
zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  
 
4. Proiect de Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de 
muncă în anul 2019, http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-
dezbatere/5323-03122018-proiect-hg-contingent-lucratori-straini  
 

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în 
muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și 
completările ulterioare şi având în vedere: 

- dinamica eliberării avizelor de angajare/detașare, care a înregistrat o creștere semnificativă 
faţă de anul 2017, 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5304-14112018-proiect-hotarare-complet-hg-50-anpd
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5304-14112018-proiect-hotarare-complet-hg-50-anpd
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5323-03122018-proiect-hg-contingent-lucratori-straini
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5323-03122018-proiect-hg-contingent-lucratori-straini
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- potenţialul de dezvoltare economică a României, prin utilizarea fondurilor structural 
disponibile din partea Uniunii Europene, 
- necesitatea de a asigura forţa de muncă cerută în unele sectoare de activitate sau meserii, 
care nu poate fi acoperită de lucrătorii români, 
- prevenirea situaţiilor în care străinii lucrează în România fără forme legale. 

 
Se propune stabilirea pentru anul 2019 a unui contingent de 13.500 de lucrători nou – admişi pe piaţa 
forţei de muncă din România. 
 

III. POLITICI PUBLICE SI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE AFLATE IN 
IMPLEMENTARE 
    
 

 

 


