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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

07 februarie 2022 

√ Ordinul ministrului sănătăţii nr. 265/2022 pentru completarea 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 

122/07.02.2022. 

→ Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 

2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

1. În anexa nr. 1, după punctul 5 "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică 

aprobate pentru anul 2021" se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: 

"6. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2022 

- mii lei - 

Programele naţionale de sănătate publică 

Buget de stat 

Credite de 

angajament 

trimestrul I 

2022 

Credite 

bugetare 

trimestrul I 

2022 

I. Programul naţional de boli transmisibile, din care: 3.960.961 315.829 

Programul naţional de vaccinare 3.694.091 49.246 
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Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile 

prioritare 

144.440 144.440 

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei 

HIV/SIDA 

117.443 117.156 

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al 

tuberculozei 

4.768 4.768 

Programul naţional de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene, precum şi de 

monitorizare a utilizării antibioticelor 

219 219 

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din 

mediul de viaţă şi muncă 

330 330 

III. Programul naţional de securitate transfuzională 24.000 24.000 

IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care: 18.889 18.889 

Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin 

prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină 

eligibilă în regim de screening populaţional 

1.281 1.281 

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia 

psihiatrică 

190 190 

Subprogramul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de 

origine umană 

12.125 12.125 
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Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice de la 

donatori neînrudiţi 

3.290 3.290 

Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer 1.660 1.660 

Programul naţional de evaluare a statusului vitaminei D 165 165 

Programul naţional de tratament pentru boli rare 133 133 

Programul naţional de management al registrelor naţionale 45 45 

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

pentru sănătate 

215 215 

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 3.911 3.911 

Total buget programe naţionale de sănătate publică 2022 4.008.306 363.174 

MS - acţiuni centralizate nerepartizate 1.348.494 1.168.626 

Reţinere 10% 595.200 170.200 

TOTAL BUGET 2022 5.952.000 1.702.000 

" 

2. În anexa nr. 5, la capitolul IV "Programele naţionale de boli netransmisibile", titlul IV.3 

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

IV.3.2 "Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi", 

litera F "Unităţi de specialitate care implementează subprogramul", după punctul 12 se 

introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins: 

"13. Institutul Regional de Oncologie Iaşi - pentru activităţile specifice C.4. şi C.5." 
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→ 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. 

 

 


