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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

17 noiembrie 2021 

 

√ Ordinul ministrului sănătăţii, interimar nr. 2459/2021 privind modificarea 
prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică 
pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat 
in Monitorul Oficial 1096/17.11.2021. 

→ Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 
2017 şi 2018, se modifică după cum urmează: 

- La anexa nr. 1, punctul 5 "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate 
pentru anul 2021" se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"5. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2021 

mii lei 

Programele naţionale de sănătate publică 

Buget de stat 

Credite de 
angajament 

Credite 
bugetare 

I. Programul naţional de boli transmisibile, din care: 4.071.196 2.512.696 

Programul naţional de vaccinare, din care: 3.184.086 1.660.086 

pentru achiziţia vaccinurilor împotriva COVID-19 2.915.000 1.400.000 

pentru vaccinarea conform Calendarului naţional de 
vaccinare şi vaccinarea grupelor populaţionale la risc cu 
alte vaccinuri decât vaccinurile împotriva COVID-19 

269.086 260.086 

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor 
transmisibile prioritare 

566.913 566.913 
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Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei 
HIV 

298.454 263.954 

Programul naţional de supraveghere şi control al 
tuberculozei 

21.044 21.044 

Programul naţional de supraveghere şi control al 
infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării 
antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei 

699 699 

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor 
determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 

1.228 1.228 

III. Programul naţional de securitate transfuzională 82.500 71.000 

IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din 
care: 

66.022 66.022 

Programul naţional de depistare precoce activă a 
cancerului de col uterin 

4.287 4.287 

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în 
patologia psihiatrică 

639 639 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi 
celule de origine umană 

39.115 39.115 

Subprogramul de transplant de celule stem 
hematopoietice periferice şi centrale 

14.862 14.862 

Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer 5.820 5.820 

Programul naţional de evaluare a statusului vitaminei D 633 633 

Programul naţional de tratament pentru boli rare 395 395 
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Programul naţional de management al registrelor 
naţionale 

271 271 

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a 
sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 

740 740 

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 19.150 19.150 

Total buget programe naţionale de sănătate publică 
2021 

4.240.836 2.670.836 

MS - acţiuni centralizate nerepartizate 0 0 

Reţinere 10% 0 0 

TOTAL BUGET 4.240.836 2.670.836 

" 

→ Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, 
furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

√ Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 1832/2021 
privind modificarea şi completarea anexei nr. 5 ''Procedură pentru emiterea deciziilor de 
anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor 
obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice'' la Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.202/2015, publicat in Monitorul Oficial 
1096/17.11.2021 

→ Anexa nr. 5 "Procedură pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza 
art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 
225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite 
categorii de persoane fizice" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr. 2.202/2015, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La punctul II "Procedura de anulare a obligaţiilor fiscale individualizate în titluri de creanţă 
comunicate contribuabilului", după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu 
următorul cuprins: 
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"11. În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 209/2015, compartimentul de specialitate 
verifică în evidenţa fiscală dacă obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. 1-4 din 
Legea nr. 209/2015 au fost stinse după data intrării în vigoare a acestei legi. În situaţia în care 
se constată că au fost efectuate astfel de stingeri, compartimentul de specialitate va reanaliza 
evidenţa fiscală şi va reface stingerile, astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte obligaţiile 
fiscale nestinse la data intrării în vigoare a Legii nr. 209/2015." 

2.La punctul II "Procedura de anulare a obligaţiilor fiscale individualizate în titluri de creanţă 
comunicate contribuabilului", punctul 2 se abrogă. 

 

√      Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 981/2021 
privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
nr. 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a 
sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, 
tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau 
funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat in 
Monitorul Oficial 1096/17.11.2021 

→În anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 887/2021, 
punctul 1 "Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L." se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

"1. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L. 

Nr. 
crt. 

Denumirea dispozitivului 
medical 

Tipul 
Preţ de 
referinţă 
lei/buc. 

C1 C2 C3 C4 

1. Proteză auditivă 
 

1.058,77 

2. Proteză fonatorie a) vibrator laringian 1.420,83 

b) buton fonator (shunt - ventile) 1.207,7 

3. Proteză traheală a) canulă traheală simplă 486,35 

b) canulă traheală Montgomery 1.601,42 
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4. Filtru umidificator HME 
 

lei/set 

258 

 

 

√ Legea 273/2021 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată 
in Monitorul Oficial 1097/17.11.2021 

→Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 68 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins: 

"f) competenţe antreprenoriale, financiare şi juridice;" 

2.La articolul 344 alineatul (1) litera c), punctul (iv) va avea următorul cuprins: 

"(iv)programe de educaţie antreprenorială, financiară şi juridică;" 

→Ministerul Educaţiei elaborează programele prevăzute la art. I pct. 2 până la începutul 
anului şcolar următor publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 


