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 august 2019 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)
II. PROPUNERI NORMATIVE SAU LEGISLATIVE (CU IMPACT ASUPRA
PERSOANELOR VULNERABILE/PACIENTILOR) AFLATE IN TRANSPARENTA
DECIZIONALA
1. Ordin pentru modificarea Anexei 2 la Ordinulministrului sănătăţii nr 1162/2010 pentru
aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui
autovehicul, http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/pages/2/#c0c5628vjo
În conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorii de
autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi
îndemânarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic. Potrivit
prevederilor art.22 alin.(1) din acelaşi act normativ, examinarea medicală se realizează în scopul
certificării stării de sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul, tractor
agricol sau forestier ori tramvai. Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare
pentru conducerea unui autovehicul au fost aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.1162/2010,
cu modificările şi completările ulterioare, care reprezintă transpunerea Anexei III la Directiva
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2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006, astfel cum a fost
modificată prin Directiva 2009/113/CE a Comisiei din 25 august 2006 şi prin Directiva 2016/1106/UE a
Comisiei din 7 iulie 2016. Pentru modificarea acestui ordin, s-a avut în vedere și solicitarea Direcției
Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Autovehicule din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
nr. 3956161/ 28.07.2019, referitoare la modelul de fişă medicală care va înlocui Fişa de consultaţii
medicale, al cărui model este aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.1049/2019 privind
modificarea Ordinului ministrului sănătății nr 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind
aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul.
2. Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1202/2017 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului
Sănătăţii, http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/pages/2/#ea522955yh
În conformitate cu prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, în exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui
organisme consultative. Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sunt organisme
consultative permanente care furnizează expertiza necesară pe baza căreia Ministerul Sănătăţii
coordonează, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, reţeaua de asistenţă medicală
corespunzător domeniului de specialitate din sfera de competenţă a comisiei.
De asemenea, în acord cu dispoziţiile art. art. 9 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr.
1.202/2017, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile de specialitate pot avea în structura
lor una sau mai multe subcomisii, a căror activitate o coordonează.
Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea
actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a
Directivei 2001/37/CE a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 201/2016 privind
stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor
conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 10 noiembrie
2016. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 201/2016, producătorii și importatorii de produse din
tutun, produse din plante pentru fumat, ţigarete electronice şi flacoane de reumplere introduse sau
care urmează să fie introduse pe piața din România furnizează Ministerului Sănătăţii informațiile din
dosarul produsului.
În vederea analizării informațiilor transmise de producătorii şi importatorii de produse care cad sub
incidenţa Legii nr. 201/2016, Direcţia Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică consideră a
fi necesar înfiinţarea unei Subcomisii în cadrul Comisiei de farmacologie clinică, toxicologie şi
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toxicodependenţă motiv pentru care s-a modificat titlul anexei nr. 1 respectiv Denumirea comisiilor și
subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.
Totodată, în vederea respectării de către membrii subcomisiei de specialitate a regimului conflictelor
de interese şi incompatibilităţilor prevăzute de lege, a fost necesara introducerea a două noi anexe
specifice domeniului de reglementare.
3.Ordin pentru aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal
pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale,
http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/pages/2/#ad345e4muj
Prin adresa nr. 488/23.07.2019, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr.45298/07.08.2019
Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali
specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare cu deficienţe vizuale a fost realizata si inaintata
de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali conducerii Ministerului
Sănătății.
La art.40. alin.1), lit. (x1) și alin.(11) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.144/2008 privind
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent
medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România cu modificările și completările ulterioare prevede: ”Art.40 (1)
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are
următoarele atribuţii:
x^1) organizează examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe,
asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali şi emite certificatele de grad principal
candidaţilor care au promovat acest examen;
(1^1) Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal se elaborează
de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.”
Acest examen se va desfășura la Liceul Tehnologic special Regina Elisabeta, singura instituție de
învățământ din țară pentru asistenții medicali cu deficiențe vizuale, care dispune de sisteme specifice
de scriere și examinare pentru nevăzători, precum și de cadre didactice specializate în acest sens.

III. POLITICI PUBLICE SI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE AFLATE IN
IMPLEMENTARE
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
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1.Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale organizeaza joi, 1 august 2019, începând cu ora 10.00, la sediul
instituției din str. Dem. I Dobrescu nr.2-4, o dezbaterea publică cu privire la dezbaterea proiectului de
H.G. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.153/2001. La şedinţa publică au acces instituţiile publice, organizaţiile civice precum şi toate
persoanele interesate.
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 24 iunie 2019 a fost publicat pe siteul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în vederea consultării, proiectul de hotărâre a Guvernului
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001.
2.Ministerul Muncii si Justitiei Sociale prelungeste perioada de lansare a procedurii de selectie a
organizatiilor neguvernamentale ce urmeaza a fi propuse de catre minister in vederea desemnarii
membrilor Colegiului pentru Consultarea Ascoiatiilor si Fudnatiilor, organ consultativ, fara
persoanalitate juridica, functionand pe langa prim-ministru, infiintat in baza HG nr. 618/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare. Organizatiile neguvernamentale interesate pot transmite
aplicatii la adresa de e-mail servicii.sociale@mmuncii.gov.ro, pana la data de 02.09.2019, ora 16:30.
CNAS
In 05.08.2019, a fost aprobat Ordinul nr. 660 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei
Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără
regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelorsubprogramelor naţionale de sănătate curative,
http://www.cnas.ro/media/pageFiles/ordin%20nr.%20660.pdf
In 14.08.2019, a fost aprobat Ordinul nr. 732 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei
Nationale nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale
curative pentru anii 2017 si 2018,
http://www.cnas.ro/media/pageFiles/Ordin%20732%20_06.08.2019.pdf
Ministerul Sanatatii
Ministerul Sănătăţii organizează in data de 12 august 2019, ora 10.00, la sediul sau, sala de consiliu,
etaj 2, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de
organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătății
populaţiei. Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită
propunerile pe care le vor prezenta și în format electronic, word, la adresa de email:
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moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data
trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 12 august 2019, ora 08.30. Înscrierea
partciipantilor se paote realiza printr-o solicitare transmisa la adresa de email: moancea@ms.ro,
până la data de 12.08.2019, ora 08.30, în limita a 40 de locuri disponibile. La dezbaterea publică vor
participa domnul Cristian Vasile Grasu, secretar de stat si reprezentanți ai Direcției generale de
asistență medicală și sănătate publică.
Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.ms.ro, rubrica Transparenţă
decizională – Acte normative în transparență.

PROPUNERI NORMATIVE SAU LEGISLATIVE (CU IMPACT ASUPRA
PERSOANELOR VULNERABILE/PACIENTILOR) AFLATE IN TRANSPARENTA
DECIZIONALA


Informare CNAS cu privire la serviciile medicale acordate de furnizorii care care au o
relație contractuală cu CAS http://www.cnas.ro/post/type/local/comunicat-serviciilemedicale-acordate-de-furnizorii-aflati-in-relatie-contractuala-cu-cas-in-luna-i.html.

În data de 7 august 2019, din cabinetele medicilor de familie au fost transmise în Platforma
Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) aproximativ 400.000 de servicii medicale, dintre care
326.806 au fost semnate cu cardul și validate. Un număr de 61.806 servicii medicale au
fost nesemnate cu cardul. Mentionăm că din categoria serviciilor nesemnate fac parte cele acordate
fără card de sănătate, ca de exemplu serviciile medicale acordate copiilor sau asiguraților fără card
(pierdut, furat, distrus, neemis). De asemenea, nesemnarea serviciilor poate apărea ca urmare a
unor întârzieri de răspuns în sistem. Până la închiderea calendarului de raportări vor fi validate toate
serviciile medicale care au fost acordate cu respectarea normelor legale în vigoare.
De asemenea, situația raportărilor serviciilor acordate în luna iulie 2019 de furnizorii de servicii
medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, până la data de 7 august, era
următoarea:





Asistență medicală primară: 9.770 raportări (din 10.111 cabinete medici de familie) – 96,6 %;
Asistență medicală ambulatorie de specialitate: 2.919 raportări (din 3.007 furnizori) – 97%;
Farmacii: 21.406 raportări (din 23.210 furnizori) – 92%;
Furnizori de servicii paraclinice în ambulatoriu: 1.274 raportari (din 1.319 furnizori) – 96,5%.

Termenele de raportare lunare sunt stabilite de fiecare casă de asigurări de sănătate în parte pentru
furnizorii de servicii medicale cu care se află în relație contractuală.
În cursul zilei de 7 august 2019, pe adresa de suport aflată la dispoziția furnizorilor de servicii
medicale pentru cazurile în care întâmpină dificultați în accesarea PIAS, a fost înregistrat un număr de
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10 sesizări care semnalau disfuncționalități de sistem, toate soluționate în scurt timp după primirea
mesajelor respective.
CNAS a continuat întâlnirile cu furnizorii de servicii medicale. În cadrul acestor întâlniri s-au discutat
măsuri pentru o mai bună funcționare a sistemului informatic, dar și măsuri de debirocratizare
menite să asigure pacienților servicii medicale de o mai bună calitate.
Astfel, în data de 5 august, conducerea CNAS s-a întâlnit cu reprezentanții Asociaţiei Profesionale a
Medicilor de Ambulator (APMA), iar în data de 6 august a avut loc o întâlnire cu reprezentanții
Uniunii Patronatelor Independente din Medicina de Familie. În cursul zilei de astăzi, 8 august,
Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a participat la o întâlnire cu Președintele
CNAS, Vasile Ciurchea și cu alți reprezentanți ai instituției. Toate propunerile avansate în cursul
întâlnirilor vor fi analizate și dezbătute.
 Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi
medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2019/08/metodologie.pdf.
În data de 14 august, pe site-ul Ministerului Sănătății, a fost publicat ordinul pentru aprobarea
metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali
specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare cu deficienţe vizuale.
Acest examen se va desfășura la Liceul Tehnologic special Regina Elisabeta, singura instituție de
învățământ din țară pentru asistenții medicali cu deficiențe vizuale, care dispune de sisteme
specifice de scriere și examinare pentru nevăzători, precum și de cadre didactice specializate în acest
sens.

 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1202/2017
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale
Ministerului Sănătăţii http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2019/08/Ordin-pentrumodificare-OMS-nr.-1202_26.07.2019.pdf.
Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind
apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce
priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de
abrogare a Directivei 2001/37/CE a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 201/2016
privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a
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produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun 10 noiembrie 2016.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 201/2016, producătorii și importatorii de produse din tutun,
produse din plante pentru fumat, ţigarete electronice şi flacoane de reumplere introduse sau care
urmează să fie introduse pe piața din România furnizează Ministerului Sănătăţii informațiile din
dosarul produsului. În vederea analizării informațiilor transmise de producătorii şi importatorii de
produse care cad sub incidenţa Legii nr. 201/2016, Direcţia Generală de Asistență Medicală și
Sănătate Publică consideră a fi necesar înfiinţarea unei Subcomisii în cadrul Comisiei de
farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă motiv pentru care se impune modificarea
titlului anexei nr. 1 respectiv Denumirea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului
Sănătăţii.

Expert monitorizare politici sociale si medicale _Georgiana Gheorghe_august_2019 (I)
Expert monitorizare politici sociale si medicale _Alina Mirela Bocai_august_2019 (I)
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