INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

14 martie 2022

√ Ordinul ministrul finanţelor nr. 257/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în
baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru
sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia
5, publicat in Monitorul Oficial 248/14.03.2022
Art. 1
Se aprobă Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin
crearea de locuri de muncă - Revizia 5, prevăzut în anexa*) la prezentul ordin.
_______
*)

- Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 bis, care se poate achiziţiona de la
Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.
Art. 2
- Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se difuzează Direcţiei generale ajutor de stat, care va duce la îndeplinire prevederile
acestuia.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 2.658/2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr.
332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă şi a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat
în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru
sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 şi 811 bis din 3 noiembrie 2020.

√ Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 141/2022 pentru 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, publicat in Monitorul Oficial 250/14.03.2022
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→Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018,
se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La capitolul VIII, tabelul "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de
sănătate curative pentru trimestrul I an 2022" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru
trimestrul I an 2022
- mii lei -

Credite
de
angajament
pentru
trimestrul I
an 2022

Credite
bugetare
pentru
perioada
trimestrul
an 2022

876.160,00

885.767,00

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni 775.831,00
oncologice (adulţi şi copii) *

789.218,00

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni 14.160,00
oncologice prin PET-CT

13.324,00

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin 168,00
endoprotezare

188,00

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii reziduale a 960,00
bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen
citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi
adulţi

875,00

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice 85.035,00
realizată în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii)

82.155,00

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne 6,00
(sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

7,00

Programul naţional de diabet zaharat

539.747,00

Denumire program de sănătate

Programul naţional de oncologie, din care:

534.289,00
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I

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de 14.622,00
origine umană

13.541,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare*

114.093,00

131.633,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice*

41.319,00

42.221,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

50.429,00

54.743,00

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive 4.613,00
implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

8.962,00

Programul naţional de boli endocrine

418,00

579,00

Programul naţional de ortopedie

20.657,00

24.634,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

82,00

141,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

56.895,00

71.252,00

Programul naţional de sănătate mintală

768,00

637,00

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de 5.637,00
înaltă performanţă, din care:

6.135,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

4.671,00

4.754,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la 512,00
tratamentul medicamentos

988,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite 78,00
la copil

106,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de 293,00
neurostimulator medular

370,00

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu 296.401,00
insuficienţă renală cronică

287.288,00
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Total

2.016.383,00

2.067.280,00

Cost-volum

553.553,00

479.492,00

Total general

2.569.936,00

2.546.772,00

_______
* Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum.
Valoarea acestora este prevăzută distinct."
2.La capitolul IX, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare" subtitlul "Unităţi care derulează
programul" punctul 8), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
"h) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara."
3.La capitolul IX, titlul "Programul naţional de oncologie" Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii
la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii), subtitlul "Unităţi care derulează
subprogramul", după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
"o) S.C. Medima Health - S.A. - Sibiu."
4.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Activităţi" punctul 1),
după litera t) se introduc două noi litere, literele ţ) şi u), cu următorul cuprins:
"ţ) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa);
u) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)."
5.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Criterii de
eligibilitate", după punctul 30) se introduc două noi puncte, punctele 31) şi 32), cu următorul cuprins:
"31) sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa) - bolnavi cu diagnostic cert;
32) hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN) - bolnavi cu diagnostic cert."
6.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Indicatori de evaluare"
punctul 1 "Indicatori fizici", după litera ak) se introduc două noi litere, literele al) şi am), cu următorul
cuprins:
"al) număr bolnavi cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa)/an: 10;
am) număr bolnavi cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)/an: 12."
7.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Indicatori de evaluare"
punctul 2 "Indicatori de eficienţă", după litera ak) se introduc trei noi litere, literele al), am) şi an), cu
următorul cuprins:
"al) cost mediu/bolnav adult/copil cu greutate > 40 kg cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa)/an:
1.797.313,10 lei;
am) cost mediu/bolnav copil cu greutate < 40 kg cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa)/an:
731.179,65 lei;
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an) cost mediu/bolnav cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)/an: 1.209.101,54 lei."
8.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Indicatori de
evaluare", nota din subsolul punctului 2) "Indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"*) Costul prevăzut la lit. e), f), h), i), k), ş), t), ţ), v), w), y), z) ai) şi am) reprezintă costul mediu/bolnav la
nivel naţional, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcţie de doza necesară
recomandată individual şi fundamentată de către medicul curant."
9.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Unităţi care derulează
programul" punctul 16), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi."
10.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Unităţi care
derulează programul" punctul 18), după litera ad) se introduce o nouă literă, litera ae), cu următorul
cuprins:
"ae) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Fogolyan Kristof» Sf. Gheorghe."
11.Anexa nr. 13 G.2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
→ 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 vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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