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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare,
în semn de apreciere a contribuției avute la promovarea istoricului
decorațiilor românești în mediile științifice finlandeze,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler,
categoria F „Promovarea culturii”, domnului Antti Ruokonen, numismat (Finlanda).
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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București, 29 octombrie 2007.
Nr. 945.
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DECRET
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului
a acceptării amendamentului adoptat prin Decizia II/1
a celei de-a doua Reuniuni a părților, la Alma Ata, Kazahstan,
la 25—27 mai 2005, la Convenția privind accesul la informație,
participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție
în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 21 alin. (1) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Horărârii nr. E 249 din 4 octombrie 2007,

D

2

Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre adoptare Parlamentului acceptarea
amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părților, la
Alma Ata, Kazahstan, la 25—27 mai 2005, la Convenția privind accesul la
informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme
de mediu, semnat la Aarhus la 25 iunie 1998, și se dispune publicarea prezentului
decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 31 octombrie 2007.
Nr. 946.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului
a Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya
la 24 noiembrie 2006, a Constituției și Convenției Uniunii
Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva
la 22 decembrie 1992
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 257 din 10 octombrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

fiz
i

ce

Articol unic. — Se supun spre ratificare Parlamentului Instrumentele de
amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituției și Convenției
Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992,
și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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București, 31 octombrie 2007.
Nr. 947.
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DECRET
pentru supunerea spre adoptare Pralamentului a aderării
României la Acordul semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005,
de modificare a Acordului de parteneriat dintre statele
membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific,
pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale
membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000

D

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 21 alin. (1) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 248 din 4 octombrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României
la Acordul semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de
parteneriat dintre statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific,
pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte,
semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, și se dispune publicarea prezentului decret
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 31 octombrie 2007.
Nr. 948.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Acordul de cooperare
dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană,
pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul
intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1)
lit. a) și ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 258 din 10 octombrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor
financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie
2004, și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

ce

Articol unic. — Se supune spre adoptare Parlamentului
aderarea României la Acordul de cooperare dintre Comunitatea
Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și
Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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București, 31 octombrie 2007.
Nr. 949.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 492/2004
privind organizarea și funcționarea institutelor culturale românești din străinătate
prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum și înființarea unor institute noi

tin

at

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

es

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

D

Articol unic. — La articolul 2, literele i) și k) din
Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea și
funcționarea institutelor culturale românești din străinătate
prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum
și înființarea unor institute noi, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 348 din 21 aprilie 2004, cu

modificările ulterioare, se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„i) Institutul Cultural Român de la Kiev, Ucraina, cu filială la
Cernăuți;
.................................
k) Institutul Cultural Român «Mihai Eminescu» de la
Chișinău, Republica Moldova;”.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Adrian Niculescu,
secretar de stat
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Pázstor Gabriela,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 31 octombrie 2007.
Nr. 1.336.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
Nr. 1.746 din 9 octombrie 2007

CASA NAȚIONALĂ
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 776 din 8 octombrie 2007

ORDIN
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind implementarea, evaluarea și finanțarea programelor naționale de sănătate,
responsabilitățile în monitorizarea și controlul acestora, detalierea pe subprograme și activități,
indicatorii specifici, precum și unitățile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007

or
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Având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2007,
cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,
și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,
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ministrul sănătății publice și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului sănătății publice și al
— pentru lit. d), e), f), g), i), j) — între autoritățile de sănătate
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate publică și furnizorii adjudecați;
— pentru lit. c) — între unități sanitare și furnizorii adjudecați;
nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
— pentru lit. l), m) — între instituțiile desemnate de Ministerul
implementarea, evaluarea și finanțarea programelor naționale
de sănătate, responsabilitățile în monitorizarea și controlul Sănătății Publice și furnizorii adjudecați;
— pentru lit. a), b), h) — între Ministerul Sănătății Publice și
acestora, detalierea pe subprograme și activități, indicatorii
specifici, precum și unitățile sanitare prin care se derulează furnizorii adjudecați.”
6. La anexa nr. 1 secțiunea IA punctul 18 alineatul (1),
acestea în anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României,
după
litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu
Partea I, nr. 225 și 225 bis din 2 aprilie 2007, se modifică și se
următorul cuprins:
completează după cum urmează:
„j) derulează contractele de furnizare produse sau servicii
1. La anexa nr. 1 secțiunea IA la punctul 14, litera c) se
completează cu o notă de subsol care va avea următorul încheiate de Ministerul Sănătății Publice cu furnizorii adjudecați
în urma licitațiilor naționale efectuate potrivit pct. 14.”
cuprins:
7. La anexa nr. 1 secțiunea IA punctul 18, la alineatul (4)
„**) Până la finalizarea licitației la nivel național pentru
litera
b) se abrogă.
achiziția de materiale consumabile pentru pompele de insulină
8.
La anexa nr. 1 punctul B al secțiunii a II-a devine
și teste de automonitorizare, unitățile sanitare pot achiziționa
punctul
B al secțiunii I.
aceste produse la nivel local, cu respectarea prevederilor legale
9.
La
anexa
nr. 1 secțiunea IIB, punctul 2.3 se modifică și
în vigoare.”
va avea următorul cuprins:
2. La anexa nr. 1 secțiunea IA, la punctul 14 litera g), nota
„2.3. Medicamentele și materialele sanitare specifice
de subsol se modifică și va avea următorul cuprins:
necesare derulării subprogramelor se eliberează prin farmaciile
„*) Până la încheierea licitației naționale pentru achiziția de
cu circuit închis ale unităților sanitare nominalizate. Excepție fac
lapte praf necesar copiilor cu vârsta cuprinsă între 0—1 an, care
medicamentele specifice nominalizate în Lista prețurilor de
nu beneficiază de lapte matern, autoritățile de sănătate publică
decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit
pot achiziționa lapte praf la nivel local, cu respectarea deschis pentru tratamentul bolnavilor incluși în unele
prevederilor legale în vigoare.”
subprograme de sănătate din cadrul Programului național cu
3. La anexa nr. 1 secțiunea IA punctul 14, litera j) se scop curativ, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății publice
modifică și va avea următorul cuprins:
nr. 569/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum
„j) Servicii pentru tipărirea și distribuirea Carnetului gravidei, și medicamentele antidiabetice orale, pentru tratamentul în
a fișei-anexă pentru supravegherea medicală a gravidei și lăuzei ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în subprogramele «Tratamentul
din sumele prevăzute la subprogramul de sănătate a femeii și bolnavilor cu afecțiuni oncologice», «Tratamentul bolnavilor cu
copilului, obiectivul 5 — îmbunătățirea calității și eficienței diabet zaharat» și «Tratamentul stării posttransplant în
consultației prenatale în bugetul Ministerului Sănătății Publice, la ambulatoriu al pacienților cu transplant», medicamente care se
titlul 20 «Bunuri și servicii»”
eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relație
4. La anexa nr. 1 secțiunea IA punctul 14, litera k) se contractuală cu casele de asigurări de sănătate.”
abrogă.
10. La anexa nr. 1 secțiunea IIB, punctul 5.4 se
5. La anexa nr. 1 secțiunea IA, punctul 15 se modifică și completează cu un nou paragraf, care va avea următorul
va avea următorul cuprins:
cuprins:
„15. Ca urmare a licitațiilor naționale organizate de Ministerul
„La nivelul unităților sanitare prin care se derulează
Sănătății Publice pentru achiziționarea produselor, bunurilor și subprogramul «Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice»
serviciilor menționate la pct. 14 lit. a) —m), contractele de și Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule,
furnizare se încheie astfel:
medicamentele specifice utilizate în tratamentul acestor bolnavi,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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13. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program național de
profilaxie”, la obiectivul 1 „Realizarea imunizărilor conform
Calendarului național de vaccinare”, activitatea 1 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„1. Achiziționarea vaccinurilor și a materialelor sanitare
necesare administrării acestora, inclusiv vaccinul antigripal pentru
campania de vaccinare a populației în sezonul 2007—2008.”
14. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program național de
profilaxie” subpunctul 1.1 „Subprogramul de sănătate
publică”, obiectivul 2.3 „Supravegherea și controlul
infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS)” se modifică și va
avea următorul cuprins:
„2.3. Supravegherea și controlul infecțiilor cu transmitere
sexuală (ITS)
Obiectiv specific:
Scădera incidenței bolilor cu transmitere sexuală
Activități derulate la nivelul unităților sanitare
nominalizate
1. Testarea serologică gratuită a gravidelor în vederea
depistării infecției luetice
2. Consiliera gratuită a tuturor gravidelor care se prezintă la
cabinetele de dermatovenerologie (rețeaua de supraveghere și
control al bolilor cu transmitere sexuală) în vederea testării
serologice pentru sifilis
3. Asigurarea medicamentelor și materialelor necesare
pentru tratamentul specific gratuit, prioritar, la gravidele cu
serologii luetice reactive obținute în cadrul activităților de testare
4. Efectuarea investigației epidemiologice pentru cazurile
raportate de sifilis congenital la nou-născutul viu;
5. Instituirea tratamentului specific corect al nou-născutului
viu cu sifilis congenital
6. Asigurarea diagnosticului serologic al infecției luetice
pentru persoanele care nu sunt asigurate
7. Asigurarea medicamentelor și materialelor necesare
pentru administrarea tratamentului specific antiluetic corect la
contacții de sifilis identificați
8. Asigurarea medicamentelor și materialelor necesare
pentru administrarea tratamentului specific antiluetic corect
persoanelor bolnave de sifilis care nu sunt asigurate.
Indicatori de evaluare și termenul de raportare
a) Indicatori de rezultate — anual
— Procentul de gravide testate din totalul de gravide din
județ
— Creșterea numărului de gravide testate serologic gratuit
pentru sifilis
— Asigurarea diagnosticului serologic și al tratamentului
specific antiluetic la un procent de 80% din totalul persoanelor
neasigurate bolnave de sifilis
b) Indicatori fizici — trimestrial
— Procentul de gravide testate din totalul de gravide din
județ
— Număr de gravide testate serologic gratuit pentru sifilis,
din care câte cu serologie reactivă — 50.000
— Număr de gravide cu serologie reactivă care beneficiază
de tratament corect gratuit — 2.000
— Număr de cupluri (mamă—nou-născut viu cu VDRL
calitativ reactiv) testate VDRL cantitativ pentru depistarea
sifilisului congenital al nou-născutului viu — 2.000
— Număr de cazuri de sifilis congenital al nou-născutului viu
raportate — 40
— Număr de cazuri de sifilis congenital al nou-născutului viu
raportate care beneficiază de investigație epidemiologică și
tratament specific corect — 40
— Număr de persoane diagnosticate cu infecție luetică și
neasigurate — 4.000
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existente în stoc la 31 martie 2007, al căror consum depășește
consumul mediu pe 3 luni, se eliberează pe bază de prescripție
medicală prin farmaciile cu circuit închis ale acestora până la
epuizare.”
11. La anexa nr. 1 secțiunea IIB, la punctul 8.5 paragraful
al II-lea se numerotează și devine punctul 9.1.
12. La anexa nr. 1 secțiunea IIB, punctele 9.3.1 și 9.3.2 se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„9.3.1. Pentru subprogramul «Tratamentul bolnavilor cu
afecțiuni oncologice» inițierea și continuarea tratamentului se
fac de către medicul oncolog/hematolog, după caz.
9.3.2. Prescrierea medicamentelor specifice oncologice se
face după cum urmează:
a)
Pentru
următoarele
DCI-uri:
ERLOTINIBUM,
IMATINIBUM,
TRASTUZUMABUM,
BEVACIZUMABUM,
FLUDARABINUM, RITUXIMABUM, ALEMTUZUMABUM,
BORTEZOMIDUM, PEMETREXEDUM inițierea și continuarea
tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, iar pentru
următoarele
DCI-uri:
ACIDUM
IBANDRONICUM,
TEMOZOLOMIDUM, IDARUBICINUM, INTERFERONUM ALFA
2b și INTERFERONUM ALFA 2a inițierea și continuarea
tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiilor de la nivelul
caselor de asigurări de sănătate, în baza documentelor și
referatului de aprobare transmis către acestea de către medicul
prescriptor. Medicul prescriptor întocmește referatul de aprobare
pe care îl transmite comisiei de la nivelul casei de asigurări de
sănătate cu care se află în relație contractuală. Comisia de la
nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, respectiv la
comisia de la nivelul casei de asigurări de sănătate, transmite
referatul aprobat casei de asigurări de sănătate care se află în
relație contractuală cu medicul prescriptor care a întocmit
referatul de aprobare, în termen de două zile de la aprobare.
Referatul se păstrează la nivelul casei de asigurări de sănătate
pentru analiza și validarea prescripției medicale în vederea
decontării. Casa de asigurări de sănătate transmite o copie a
referatului aprobat medicului prescriptor. Medicul prescriptor
întocmește prescripția medicală, cu obligativitatea menționării
perioadei pentru care a făcut prescrierea, pe care o înmânează
bolnavului împreună cu copia referatului aprobat; pentru
eliberarea acestora bolnavul prezintă farmaciei cu circuit
deschis prescripția medicală și copia referatului. Pacientul
păstrează copia referatului de aprobare pe toată perioada de
valabilitate a acestuia.
b) Medicamentele pentru care inițierea și continuarea
tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, respectiv a comisiei
de la nivelul casei de asigurări de sănătate, se eliberează la
nivelul farmaciilor cu circuit închis ale unităților sanitare/
farmaciilor cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu
casa de asigurări de sănătate. Pentru asigurarea continuității și
eficienței tratamentului, bolnavul va rămâne în evidența
medicului care a inițiat schema de tratament pe toată perioada
efectuării acesteia. În cazuri justificate, în care bolnavul se
adresează unui alt medic oncolog/hematolog decât cel care a
întocmit referatul, medic aflat în relație contractuală cu o casă de
asigurări de sănătate, bolnavul se poate transfera numai cu
aprobarea casei de asigurări de sănătate cu care medicul
respectiv se află în relație contractuală.
c) Comisia de la nivelul casei de asigurări de sănătate este
formată din: un reprezentant al unității județene de implementare
a subprogramului din subordinea Agenției Naționale pentru
Programe, un reprezentant al casei de asigurări de sănătate și
medicul coordonator al subprogramului.”
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8. alte acțiuni destinate rezolvării priorităților locale.
Activități derulate la nivelul dispensarelor medicale și
școlare/studențești de medicină generală și stomatologie:
1. colectarea, evacuarea și neutralizarea deșeurilor provenite
din activități medicale;
2. asigurarea cu medicamente, instrumentar, materiale
sanitare, formulare medicale, consumabile necesare pentru
desfășurarea activității cabinetelor medicale școlare/studențești.”
17. La anexa nr. 2 punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.1 „Subprogramul de sănătate
publică”, la obiectivul specific 4.4 „Protejarea sănătății și
prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc
ocupaționali” titlul tezei 2 „Activități derulate la nivelul
institutelor de sănătate publică regionale și Centrul de
sănătate publică Târgu Mureș” se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Activități derulate la nivelul institutelor de sănătate
publică regionale și al centrelor de sănătate publică”.
18. La anexa nr. 2 punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.2 „Subprogramul privind bolile
netransmisibile”, la obiectivul 2 „Prevenirea și controlul în
patologia oncologică” tezele 4 și 5 se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„Buget total: 12.717 mii lei
Buget de stat — transferuri: 12.717 mii lei”
19. La anexa nr. 2 punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.2 „Subprogramul privind bolile
netransmisibile”, obiectivul 3 „Prevenirea și diagnosticarea
precoce în bolile neurologice” se modifică și va avea
următorul cuprins:
„OBIECTIV 3: Prevenirea și diagnosticarea precoce în
bolile neurologice
Obiective specifice
1. Prevenirea complicațiilor leziunilor vasculare cerebrovertebrale prin tehnici de abord endovascular (embolizări,
angioplastii, aplicări de stenturi etc.) și radiochirurgie
stereotactică Gamma-Knife.
2. Diagnosticul precoce al pacienților cu maladie Parkinson
și implantarea dispozitivelor de stimulare profundă la bolnavii cu
maladie Parkinson
3. Reabilitarea auditivă prin implant cohlear și proteze
auditive BAHA
4. Continuarea Registrului național al bolnavilor cu patologia
auzului — protezare auditivă/patologia osului
Activități
1. Depistarea precoce și tratamentul minim invaziv al
malformațiilor vasculare cerebrale, al anevrismelor cerebrale și
al tumorilor vasculare cerebrale profunde, situate la nivelul bazei
craniului, al trunchiului cerebral sau în nuclei bazali
2. Proceduri de radiologie intervențională: embolizarea cu
spirale detașabile GDC a anevrismelor cerebrale, embolizarea
cu microparticule a malformațiilor vasculare cerebrale, aplicarea
de stent-uri pentru tratamentul leziunilor arteriale la pacienții
care din motive clinice nu pot beneficia de metodele de abord
chirurgical convențional
3. Proceduri de radiochirurgie stereotactică: tratamentul
Gamma-Knife al malformațiilor vasculare cerebrale și al tumorilor
vasculare profunde, inabordabile chirurgical sau cu risc crescut
de mortalitate sau morbiditate neurologică gravă postoperator
4. Proceduri de aplicare neurochirurgicală stereotactică sau
minim invazivă a stimulatoarelor cerebrale bilaterale, a
stimulatoarelor cerebrale unilaterale și a pompelor implantabile
pentru perfuzii intratectale de soluții terapeutice
5. Depistarea precoce a pacienților cu maladia Parkinson
6. Continuarea Registrului național al bolnavilor cu patologia
auzului — protezare auditivă/patologia osului temporal
7. Reabilitarea auditivă prin implant cohlear și proteze BAHA
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— Număr de persoane diagnosticate cu infecție luetică și
neasigurate care efectuează tratament specific corect — 3.500
— Număr de contacți de sifilis identificați care efectuează
tratament specific — 30.000
c) Indicatori de eficiență — anual
— Cost mediu/test depistare sifilis la gravidă — 20 lei
— Cost mediu tratament antiluetic al gravidei — 30 lei
— Cost mediu/test VDRL cantitativ pentru depistare sifilis
congenital — 25 lei
— Cost mediu test serologic pentru diagnosticul infecției
luetice la persoană neasigurată — 25 lei
— Cost mediu tratament antiluetic/persoană infectată
neasigurată — 30 lei
— Cost mediu tratament antiluetic/contact identificat — 15 lei
Responsabilități ale autorităților de sănătate publică
județene și a municipiului București:
1. Monitorizează și evaluează la nivel județean desfășurarea
programului;
2. Asigură coordonarea metodologică a programului;
3. Raportează institutelor de sănătate publică indicatorii
trimestriali și anuali și fac propuneri de îmbunătățire a derulării
programului.
Responsabilități ale institutelor de sănătate publică
1. monitorizează și evaluează la nivel regional desfășurarea
programului;
2. asigură coordonarea metodologică a programului;
3. raportează Institutului de Sănătate Publică București
indicatorii trimestriali și anuali și fac propuneri de îmbunătățire a
derulării programului.
Buget total: 1.000 mii lei
Buget de stat — transferuri: 1.000 mii lei.”
15. La anexa nr. 2, nota de la obiectivul 2.4
„Supravegherea și controlul și altor boli transmisibile” se
modifică și va avea următorul cuprins:
„NOTĂ: Diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile se
asigură din fondurile alocate programului, în măsura în care
acestea sunt identificate ca priorități de sănătate publică, iar
resursele financiare o permit. Toate vaccinurile și materialele
sanitare necesare activităților acestui obiectiv se achiziționează
la nivel local, cu excepția vaccinului antigripal, care se
achiziționează centralizat în cadrul obiectivului 1.”
16. La anexa nr. 2 punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.1 „Subprogramul de sănătate
publică”, obiectivul specific 4.3 „Evaluarea și supravegherea
stării de sănătate a copiilor și tinerilor din colectivități în
relație cu factorii din mediul de viață și activitate” se
modifică și va avea următorul cuprins:
„4.3. Obiectiv specific:
Evaluarea și supravegherea stării de sănătate a copiilor
și tinerilor din colectivități în relație cu factorii din mediul
de viață și activitate
Activități derulate la nivelul autorităților de sănătate
publică județene și a municipiului București:
1. instruire și formare profesională;
2. monitorizarea și inspecția condițiilor igienico-sanitare din
tabere și colonii;
3. evaluarea capacității de adaptare a elevilor la activitatea
școlară pentru depistarea sindromului de suprasolicitare;
4. identificarea și cuantificarea riscului specific pentru
sănătate generat de comportamentele cu risc (droguri, fumat,
alcool, comportament alimentar etc.);
5. monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor, adolescenților și
tinerilor;
6. monitorizarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor;
7. activități de inspecție privind acțiunea factorilor de risc din
colectivitățile de copii și tineri;
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20. La anexa nr. 2 punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.2 „Subprogramul privind bolile
netransmisibile”, la obiectivul 4 „Prevenţie în patologia
endocrină” activitatea 2 a tezei 2 „Activități” se modifică și
va avea următorul cuprins:
„2. Depistarea activă, diagnosticarea și prevenirea
complicațiilor gușii și a proliferărilor maligne.”
21. La anexa nr. 2 punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.2 „Subprogramul privind bolile
netransmisibile”, obiectivul 6 „Reabilitarea serviciilor de
urgență prespitalicească” se renumerotează și devine
obiectivul 5.
22. La anexa nr. 2 punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.2 „Subprogramul privind bolile
netransmisibile”, la obiectivul 6.1 „Tratamentul bolilor
cardiovasculare”, teza 3 „Buget de stat: transferuri către
bugetul FNUASS: 5.000 mii lei” se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Venituri proprii: transferuri către bugetul FNUASS: 5.000 mii
lei”
23. La anexa nr. 2 punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.2 „Subprogramul privind bolile
netransmisibile”, după obiectivul 6 „Tratamentul bolilor
cardiovasculare, hemofiliei și talasemiei” se introduce un
nou obiectiv, obiectivul 7, cu următorul cuprins:
„OBIECTIV 7: Managementul registrelor naționale
Obiectiv specific:
Dezvoltarea și managementul Registrului național de boli
pulmonare obstructive cronice și astm bronșic și ale Registrului
național de endoprotezare
Activități
1. Realizarea Registrului național de boli pulmonare
obstructive cronice și astm bronșic
2. Finanțarea în continuare a Registrului național de
endoprotezare
Indicatori de evaluare
— cost Registrul național de boli pulmonare obstructive
cronice și astm bronșic — 100.000 lei
— cost Registrul național de endoprotezare — 100.000 lei
Buget total: 200 mii lei
Buget de stat — transferuri: 200 mii lei
Unități care derulează obiectivul
Spitalul Clinic Colțea București — pentru activitatea nr. 1
Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC
osteoarticular Foișor — pentru activitatea nr. 2”
24. La anexa nr. 2 punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.3 „Subprogramul de sănătate a
femeii și copilului”, la obiectivul 4 „Profilaxia anemiei
feriprive la gravidă” teza 6 „Unitate care derulează
obiectivul” se modifică și va avea următorul cuprins:
„Unități care derulează obiectivul
Autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului
București
Unități cu paturi, precum și cabinete de medicină de familie
propuse de ASPJ și a municipiului București”
25. La anexa nr. 2 punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.3 „Subprogramul de sănătate a
femeii și copilului”, la obiectivul 5 „Îmbunătățirea calității
și eficienței consultației prenatale” se modifică și va avea
următorul cuprins:
„OBIECTIV 5: Îmbunătățirea calității și eficienței
consultației prenatale
Obiective specifice:
1. Asigurarea suportului informațional pentru înregistrarea
serviciilor medicale destinate gravidei
2. Implementarea metodologiei de efectuare a asistenței
pre-, intra și postnatale
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Indicatori de evaluare
a) Indicatori de rezultat — anual
— prevenirea complicațiilor hemoragice și a decesului la
pacienții cu leziuni vasculare
— recuperarea în proporție de peste 80% a copiilor cu
surditate congenitală
— eficiența tratamentului Gamma-Knife de peste 85% la
12 luni
— scăderea morbidității specifice pacienților cu diskinezii
cerebrale implantați cu 80%
b) Indicatori fizici
— număr implanturi cohleare — 90
— număr dispozitive BAHA implantate — 35
— număr de anevrisme cerebrale embolizate: 45/an;
— număr de malformații vasculare cerebrale embolizate:
30/an;
— număr de stent-uri vasculare cerebrale aplicate: 5/an;
— număr de nucleoplastii: 50/an;
— număr de angioplastii carotidiene: 25/an;
— număr de vertebro-plastii percutane: 50/an
— număr de tratamente Gamma-Knife — 70/an
— număr de stimulatoare cerebrale bilaterale — 8/an
— număr de stimulatoare cerebrale unilaterale — 2/an
— număr de pompe implantabile — 4/an
— număr de meningioame embolizate — 10/an
— număr embolizări spinale — 5/an
c) Indicatori de eficiență
— cost mediu/implant cohlear — 65.000 lei
— cost mediu/proteză BAHA — 12.000 lei
— cost mediu/anevrism cerebral embolizat: 20.000 lei
— cost mediu/malformație vasculară cerebrală embolizată:
7.000 lei
— cost mediu/stent vascular cerebral aplicat: 13.000 lei
— cost mediu/nucleoplastie: 400 lei
— cost mediu/angioplastie carotidiană: 2.000 lei
— cost mediu/vertebro-plastii percutane: 400 lei
— cost registru: 50.000 lei
— cost mediu/tratament Gamma-Knife: 15.743 lei
— cost mediu/stimulator cerebral bilateral: 77.000 lei
— cost mediu/stimulator cerebral unilateral: 40.000 lei
— cost mediu/pompe implantabile: 40.000 lei
— cost mediu/meningiom embolizat: 3.000 lei
— cost mediu/embolizare spinală: 3.000 lei
Buget total: 11.000 mii lei
Buget de stat — transferuri: 11.000 mii lei
Unități care derulează obiectivul
Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L.
«Prof.dr. Dorin Hociotă» — activitatea nr. 7
Spitalul Clinic Colțea București — continuarea Registrului
național al bolnavilor cu patologia auzului, reabilitarea auditivă
prin proteze BAHA
Spitalul Clinic Municipal Timișoara — activitatea nr. 7
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca —
activitatea nr. 7
Spitalul Clinic de Recuperare Iași — activitatea nr. 7
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș —
reabilitarea auditivă prin proteze BAHA
Spitalul Clinic «Sf. Spiridon» Iași — reabilitarea auditivă prin
proteze BAHA
Spitalul Județean Ilfov «Sfinții Împărați Constantin și Elena»
— reabilitarea auditivă prin proteze BAHA
Spitalul Clinic de Urgență «Bagdasar Arseni» București —
activitățile nr. 1, 2, 3, 4, 5
Spitalul Universitar de Urgență București — activitățile nr. 1,
2, 4, 5”
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Buget total: 2.083 mii lei
Buget de stat: bunuri și servicii: 2.083 mii lei
Unități care derulează obiectivul
Autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului
București
Secții/Compartimente de nou-născuți și cabinete de
asistență medicală primară nominalizate de ASPJ și a
municipiului București”
28. La anexa nr. 2 punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.3 „Subprogramul de sănătate a
femeii și copilului”, la obiectivul 9, tezele 4 și 5 se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„Buget total: 7.417 mii lei
Buget de stat: bunuri și servicii: 7.417 mii lei”
29. La anexa nr. 2 punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.3 „Subprogramul de sănătate a
femeii și copilului”, la obiectivul 11 „Prevenirea
encefalopatiei cauzate de fenilcetonurie și hipotiroidism
congenital”, teza 3 litera b) „Indicatori fizici” se modifică și
va avea următorul cuprins:
„b) Indicatori fizici:
— număr de nou-născuți testați pentru fenilcetonurie: 80.000;
— număr de nou-născuți diagnosticați cu fenilcetonurie: 6;
— număr de nou-născuți tratați pentru fenilcetonurie: 20;
— număr de nou-născuți testați pentru hipotiroidism
congenital: 80.000;
— număr de nou-născuți diagnosticați cu hipotiroidism
congenital: 10;
— număr de nou-născuți tratați pentru hipotiroidism
congenital: 50.”
30. La anexa nr. 2, punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.3 „Subprogramul de sănătate a
femeii și copilului”, la obiectivul 12 „Diagnosticul și
tratamentul precoce al epilepsiilor, paraliziilor cerebrale și
întârzierilor neuropsihomotorii la copil și prevenirea
complicațiilor acestora, precum și depistarea precoce a
surdității la nou-născuți”, teza 7 „Unități care derulează
obiectivul” se modifică și va avea următorul cuprins:
„Unități care derulează obiectivul
Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului «Alfred
Rusescu» București
Spitalul de Pediatrie Pitești
Spitalul Clinic de Copii Oradea
Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca — Secția Clinică de
Neuropsihiatrie a Copilului și Adolescentului Cluj
Spitalul Județean Mureș — Clinica de Neuropsihiatrie
Infantilă
Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» București,
Secția clinică de neurologie pediatrică — instituția
coordonatoare (obiectiv specific nr. 12.1)
Spitalul Clinic de Copii «Dr. V. Gomoiu» București
Spitalul Clinic de Copii «Grigore Alexandrescu» București
Centrul Național Medical de Recuperare Neuropsihomotorie
Copii «Dr. N. Robănescu» București
Spitalul Clinic de Copii «Louis Țurcanu» Timișoara — Secția
clinică de neuropsihiatrie infantilă și compartimentul ORL
Spitalul de Copii Botoșani
Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix — Bihor —
Secția recuperare copii «1 Mai»
Sanatoriul Balnear Techirghiol — Secția recuperare copii
Centrul Medical Clinic de Evaluare și Recuperare pentru
Copii și Adolescenți «Cristian Șerban» Buziaș, județul Timiș
Spitalul de Recuperare Borșa — Maramureș
Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Bușteni
Centrul de Patologie Neuromusculară «Dr. Radu Horia»
Vâlcele
Spitalul de Copii Botoșani
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Activități:
1. tipărirea și distribuția Carnetului gravidei și a fișei-anexă
pentru supravegherea medicală a gravidei și lăuzei;
2. instruirea personalului medical pentru implementarea
protocoalelor privind metodologia efectuării consultației pre-,
intra- și postnatale, a Carnetului gravidei și a fișei-anexă pentru
supravegherea medicală a gravidei și lăuzei și a partogramei;
3. îmbunătățirea comunicării național-local-furnizori prin
întâlniri periodice;
4. cheltuieli complementare aferente programului
Organizației Mondiale a Sănătății «Maternitatea fără risc» în
România;
5. coordonarea și monitorizarea activităților obiectivului.
Indicatori de evaluare
a) Indicatori de rezultat anual:
— creșterea numărului de gravide luate în evidență la 95%;
— scăderea indicatorului de mortalitate maternă prin risc
obstetrical direct sub 0,10 decese la 1.000 născuți vii.
b) Indicatori fizici:
— număr de gravide luate în evidență: 200.000;
— număr de gravide beneficiare de suport informațional:
200.000;
— număr de unități/secții de obstetrică care utilizează
protocoale clinice pentru naștere: 60.
c) Indicatori de eficiență:
— cost mediu/suport informațional: 2 lei.
Buget total: 400 mii lei
Buget de stat: bunuri și servicii: 400 mii lei
Unități care derulează obiectivul
Autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului
București
Cabinete de asistență medicală primară, de specialitate,
secții de obstetrică-ginecologie”
26. La anexa nr. 2 punctul 1 „Programul național de
profilaxie” subpunctul 1.3 „Subprogramul de sănătate a
femeii și copilului”, la obiectivul 6 „Profilaxia anemiei
feriprive la copil”, teza 6 „Unități care derulează obiectivul”
se modifică și va avea următorul cuprins:
„Unități care derulează obiectivul
Autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului
București
Cabinete de asistență medicală primară, precum și
colectivități de copii propuse de ASPJ și a municipiului
București.”
27. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program național de
profilaxie” subpunctul 1.3 „Subprogramul de sănătate a
femeii și copilului”, obiectivul 7 „Profilaxia rahitismului
carențial al copilului” se modifică și va avea următorul
cuprins:
„OBIECTIV 7: Profilaxia rahitismului carențial al copilului
Obiectiv specific:
Prevenirea rahitismului carențial al copilului prin aplicarea
terapiei specifice
Activități:
1. Procurarea, distribuția și administrarea profilactică a
vitaminei D populației-țintă
2. Coordonarea și monitorizarea activităților obiectivului
Indicatori de evaluare:
a) Indicatori de rezultat — anual:
— creșterea numărului de copii beneficiari de administrare
profilactică a vitaminei D carențial cu 20%
b) Indicatori fizici:
— numărul de copii beneficiari de administrare profilactică a
vitaminei D: 208.000
c) Indicatori de eficiență:
— cost mediu/copil beneficiar de profilaxie cu vitamina D:
10 lei
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— Spitalul Clinic de Urgență «Bagdasar Arseni» București,
Secția ATI, coordonare transplant
— Spitalul Clinic Județean de Urgență Nr. 1 Cluj-Napoca,
ATI, coordonare transplant
— Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu»
Timișoara
— Spitalul Clinic Județean de Urgență Nr. 1 Timișoara:
Centrul regional de imunologie de transplant, Centrul de
Hemodializă și Transplant Renal coordonare transplant, Clinica
ATI
— Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal ClujNapoca, Laboratorul clinic de analize medicale și imunologie,
coordonare transplant
— Spitalul Clinic Județean Constanța, Clinica Chirurgie,
coordonare transplant
— Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Spiridon» Iași, Laboratorul
de imunologie și genetică, Clinica ATI, coordonare transplant
— Spitalul Clinic «C.I. Parhon» Iași, Clinica Urologie
— Institutul Național de Hematologie Transfuzională «Prof.
dr. C.T. Nicolau» București
— Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
— Spitalul Județean Bistrița.”
35. La anexa nr. 2 punctul 6 „Programul național de
asistență comunitară și acțiuni pentru sănătate”, la teza 3
„Activități”, după activitatea nr. 6 se introduce o nouă
activitate, activitatea nr. 7, cu următorul cuprins:
„7. Asigurarea drepturilor salariale pentru asistenții
comunitari, mediatorii sanitari comunitari romi și consilierii
HIV/SIDA.”
36. La anexa nr. 2 punctul 7 „Programul național al
rezervei Ministerului Sănătății Publice”, teza 3 „Activități”
se modifică și va avea următorul cuprins:
„Activități:
1. Achiziționarea în rezerva Ministerului Sănătății Publice de
medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide,
materiale sanitare, produse tehnico-medicale, consumabile, alte
materiale specifice pentru situații speciale.
2. Servicii pentru depozitarea, conservarea și eliberarea
produselor achiziționate prin licitații la nivel național în cadrul
unor programe naționale a produselor din rezerva Ministerului
Sănătății Publice pentru intervenții în situații speciale.”
37. La anexa nr. 2, punctul 8 „Programul național privind
evaluarea stării de sănătate a populației în asistența
medicală primară” se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Coordonarea de specialitate a subprogramului «Direcția
generală politici, strategii și managementul calității în sănătate
și Autoritatea de Sănătate Publică»
Instituții desemnate de Ministerul Sănătății Publice pentru
coordonarea tehnică: Centrul Național pentru Organizarea și
Asigurarea Sistemului Informatic și Informațional în Domeniul
Sănătății și Institutul de Sănătate Publică București
Populația-țintă a acestui program național de sănătate o
reprezintă toți cetățenii României, denumiți în continuare generic
populație.
Scopul, obiectivele, activitățile și normele metodologice sunt
aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice și al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Buget total: 195.335 mii lei
Venituri proprii:
— transferuri: 110.335 mii lei,
din care transferuri către bugetul FNUASS: 110.335 mii
lei
— cheltuieli de capital: 85.000 mii lei”
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Spitalul de Copii Brașov
Spitalul de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați
Spitalul de Copii «Petru și Pavel» Ploiești
Spitalul de Psihiatrie «Dr. G. Preda» Sibiu
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. Dumitru
Popescu» Timișoara
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Panait Sârbu»
București
Spitalul Clinic de Urgențe Județean Timișoara — Clinica
O.R.L. Pediatrie
Spitalul Clinic de Recuperare Iași — Clinica de O.R.L.,
Clinica neurologie și recuperare neurologică
Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L.
«Prof. dr. Dorin Hociotă» București — instituția coordonatoare
(obiectiv specific nr. 12.2)”
31. La anexa nr. 2 punctul 2 „Programul național de
sănătate mintală” subpunctul 2.1 „Subprogramul de
profilaxie în patologia psihiatrică și psihosocială”, teza 5 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„Buget total: 64.300 mii lei, din care:
Buget de stat: — bunuri și servicii: 1.000 mii lei
— transferuri: 1.700 mii lei
— transferuri de capital: 42.000 mii lei
Venituri proprii: — transferuri: 1.600 mii lei
— transferuri de capital: 18.000 mii lei”
32. La anexa nr. 2 punctul 2 „Programul național de
sănătate” subpunctul 2.2 „Subprogramul tratamentul
toxicodependențelor”, teza 6 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Buget total: 1.700 mii lei, din care:
Buget de stat: transferuri: 300 mii
Venituri proprii: transferuri: 1.400 mii lei
33. La anexa nr. 2 punctul 4 „Programul național de
transplant de organe, țesuturi și celule”, la teza 3 punctul 5
se modifică și va avea următorul cuprins:
„5. Asigurarea tratamentului stării posttransplant*)
*) Asigurarea tratamentului stării posttransplant în ambulatoriu:
activitățile și indicatorii sunt prevăzuți în anexa nr. 3,
subprogramul nr. 10, derulat în comun cu CNAS.
În trimestrul I 2007, medicamentele pentru tratamentul stării
posttransplant au fost eliberate prin farmaciile cu circuit închis
aparținând celor 6 centre de excelență autorizate pentru
activitatea de transplant (București, Cluj-Napoca, Constanța,
Iași, Târgu Mureș și Timișoara), precum și spitalelor județene
din celelalte județe. În aceeași perioadă, medicamentele pentru
tratamentul stării de posttransplant se asigură prin procurarea
acestora de către unitățile sanitare menționate și din rezerva
pentru situații speciale a Ministerului Sănătății Publice.”
34. La anexa nr. 2 punctul 4 „Programul național de
transplant de organe, țesuturi și celule”, teza 7 „Unități care
derulează programul” se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Unități care derulează programul
— Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant Cardiac
Târgu Mureș, Laboratorul clinic de imunologie transplant
— Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Secția
Clinică de Hematologie și Transplant Celule Stem Clinica ATI,
coordonare transplant
— Institutul Clinic Fundeni — Centrul de Chirurgie Generală
și Transplant Hepatic, Centrul de Chirurgie Urologică și
Transplant Renal, Centrul de Hematologie și Transplant
Medular, Clinica ATI, Laboratorul de diagnostic, biologie
moleculară, imunologie HLA și virusologie, coordonare
transplant
— Spitalul Clinic de Urgență Floreasca — Secția de
Chirurgie Cardiovasculară, Secția ATI, coordonare transplant
— Serviciul de Ambulanță al Municipiului București

tu
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38. La anexa nr. 3, înainte de sintagma „Programul
național cu scop curativ” se introduce un paragraf nou, cu
următorul cuprins:

„Programe naționale de sănătate de evaluare,
profilactice și cu scop curativ finanțate din bugetul
Fondului național unic de asigurări de sănătate

Denumire program național de sănătate

Cheltuieli materiale și servicii  (mii lei)

A. Programul național cu scop curativ

1.441.830

B. Programul național privind evaluarea stării
de sănătate a populației în asistența medicală
primară

110.335

1.552.165”
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Vor fi excluși bolnavii:
— cu reacții adverse greu de suportat;
— cu imobilizare definitivă în fotoliu rulant (scor EDSS 7);
— care refuză tratamentul;
— femei gravide sau care alăptează;
— apariția unor afecțiuni hematologice grave, hepatice grave
sau neoplazii.
Criterii de schimbare a tratamentului cu un alt medicament
imunomodulator:
— agravarea constantă a stării clinice sub tratament;
— apariția de reacții secundare severe sau greu de tolerat
sub tratament;
— scăderea complianței bolnavului sub un anumit tratament
imunomodulator;
— schimbarea formei clinice evolutive sub un anumit
tratament imunomodulator;
— apariția tulburărilor depresive la pacienți tratați cu
interferon (pot fi tratați cu copaxone).”
42. La anexa nr. 3 subprogramul nr. 9 „Tratamentul prin
endoprotezare al bolnavilor cu afecțiuni articulare
preexistente sau dobândite și prin implant segmentar
pentru bolnavii cu diformități de coloană”, la teza 7 „Unități
care derulează subprogramul”, punctul 2 „Tratamentul prin
implant segmentar de coloană” se completează cu o nouă
liniuță, cu următorul cuprins:
„— Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș”
43. La anexa nr. 3, la subprogramul 11 „Tratamentul de
supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală
cronică” se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins:
„Materiale sanitare specifice pentru care se organizează
licitații la nivel național:
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39. La anexa nr. 3 obiectivele subprogramului nr. 4
„Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice” se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„Obiective:
Asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu afecțiuni
oncologice: citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de
creștere și inhibitori de osteoclaste în spital și în ambulatoriu.”
40. La anexa nr. 3 subprogramul nr. 4 „Tratamentul
bolnavilor cu afecțiuni oncologice”, la teza 7 „Unitățile care
derulează subprogramul” liniuța a treia se modifică și va
avea următorul cuprins:
„— unități sanitare care au în structură secții, compartimente,
ambulatorii de specialitate sau cabinete medicale, inclusiv unități
sanitare cărora le sunt arondate ambulatorii/cabinete medicale
de specialitate, după caz, ce au în competență tratarea
bolnavilor pentru afecțiuni oncologice și onco-hematologice;”.
41. La anexa nr. 3 subprogramul nr. 5 „Tratamentul
bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multiplă”, teza 2
„Criteriile de eligibilitate” se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Criterii de eligibilitate:
Vor fi incluși bolnavii cu:
— formă recurent remisivă și scor EDSS </=3,5 (Avonex,
Rebif, Betaferon, Copaxone);
— sindrom clinic izolat (CIS) cu diagnostic de certitudine de
scleroză multiplă (Avonex, Betaferon);
— formă recurent remisivă și scor EDSS 3,5—5,5
(Copaxone, Rebif, Betaferon);
— formă secundar progresivă și scor EDSS </=6,5
(Betaferon);
— formă secundar progresivă cu recăderi și scor
EDSS 3,5—5,5 (Betaferon, Rebif).
Hemodializă
DIALIZOARE
1. Dializoare Kuf≤10mL/hmmHg, celulo-sintetice, ≤1.19 m2

2. Dializoare Kuf 10—20 mL/hmmHg, celulo-sintetice, ≤1.19 m2
3. Dializoare Kuf≤10 mL/hmmHg, celulo-sintetice, 1.20—1.49 m2
4. Dializoare Kuf 10—20 mL/hmmHg, celulo-sintetice, 1.20—1.49 m2
5. Dializoare Kuf≤10 mL/hmmHg, celulo-sintetice, 1.50—1.69 m2
6. Dializoare Kuf 10—20 mL/hmmHg, celulo-sintetice, 1.50—1.69 m2
7. Dializoare Kuf≤10 mL/mL/hmmHg, celulo-sintetice, 1.70—1.89 m2
8. Dializoare Kuf 10—20 mL/hmmHg, celulo-sintetice, 1.70—1.89 m2
9. Dializoare Kuf≤10 mL/hmmHg, celulo-sintetice, ≥1.90 m2
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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10. Dializoare Kuf 10—20 mL/hmmHg, celulo-sintetice, ≥1.90 m2
11. Dializoare Kuf≤10 mL/hmmHg, sintetice ≤1.19 m2
12. Dializoare Kuf≤10 mL/hmmHg, sintetice, 1.20—1.49 m2
13. Dializoare Kuf 10—20 mL/hmmHg, sintetice 1.20—1.49 m2
14. Dializoare Kuf≤10 mL/hmmHg, sintetice 1.50—1.69 m2
15. Dializoare Kuf 10—20mL/hmmHg, sintetice 1.50—1.69 m2
16. Dializoare Kuf 10—20 mL/hmmHg, sintetice 1.70—1.89 m2
17. Dializoare Kuf 10—20 mL/hmmHg, sintetice ≥1.90 m2
18. Dializoare Kuf>20 ml/hmmHg, celulo-sintetice 1.10—1.49 m2
19. Dializoare Kuf>20 mL/hmmHg, celulo-sintetice 1.50—1.79 m2
20. Dializoare Kuf>20 mL/hmmHg, celulo-sintetice ≥1.80 m2
21. Dializoare Kuf>20 mL/hmmHg, sintetice 1.10—1.49 m2
22. Dializoare Kuf>20 mL/hmmHg, sintetice 1.50—1.79 m2

ce

23. Dializoare Kuf>20 mL/hmmHg, sintetice ≥1.80 m2
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LINII DE SÂNGE
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24. Linii pompă dublă, compatibile cu aparate tip Althin

an
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25. Lini pompă dublă, compatibile cu aparate tip Braun
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o

26. Linii pompă dublă, compatibile cu aparate tip Fresenius

pe

27. Linii pompă dublă, compatibile cu aparate tip Gambro

a

28. Linii pompă dublă, compatibile cu aparate tip Hospal Integra

ra

rm

ăr

32. Linii pompă simplă, compatibile cu aparate tip Bellco

ii
g

31. Linii pompă simplă, compatibile cu aparate tip Baxter

tu

30. Linii pompă simplă, compatibile cu aparate tip Althin

ite

29. Linii pompă dublă, compatibile cu aparate tip Nisho-Nipro

fo

33. Linii pompă simplă, compatibile cu aparate tip Braun

in

34. Linii pompă simplă, compatibile cu aparate tip Fresenius

us
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35. Linii pompă simplă, compatibile cu aparate tip Gambro

cl

36. Linii pompă simplă, compatibile cu aparate tip Hospal Integra

ex

37. Linii pompă simplă, compatibile cu aparate tip Nisho-Nipro

tin
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FISTULINE

D

39. Fistuline 15G venoase

es

38. Fistuline 15G arteriale
40. Fistuline 15G unipuncție
41. Fistuline 16G unipuncție
42. Fistuline 16G arteriale
43. Fistuline 16G venoase
44. Fistuline 17G unipuncție
45. Fistuline 17G arteriale
46. Fistuline 17G venoase
47. Adaptoare în «Y»

48. Catetere pentru hemodializă
49. Catetere pentru dializă peritoneală
50. Soluție concentrată pentru hemodializă
51. Dezinfectante pentru aparatele de dializă — hipoclorit
52. Dezinfectante pentru aparatele de dializă — acid peracetic
53. Dezinfectante pentru aparatele de dializă — acid citric
54. Seturi hemodiafiltrare on-line compatibile cu sisteme: Fresenius, Gambro
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Indicatori de eficiență:
— cost mediu/bolnav adult cu mucoviscidoză tratat/an —
346.153 lei
Natura cheltuielilor subprogramului:
— cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului
mucoviscidozei
Buget total: 9.000 mii lei, din care:
Bugetul FNUASS: 9.000 mii lei
Unități care derulează subprogramul
— Institutul de Pneumoftiziologie «Prof. dr. Marius Nasta»
București (județe arondate: Argeș, Buzău, Călărași, Giurgiu,
Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Prahova, Brașov, Teleorman și
municipiul București)
— Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș (județe
arondate: Covasna, Harghita, Mureș, Alba)
— Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța (județe
arondate: Brăila, Constanța, Galați, Tulcea)
— Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «V. Babeș» Dolj (județe
arondate: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea)
— Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie «Leon Danielo» Cluj
(județe arondate: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu
Mare, Sălaj, Sibiu)
— Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași (județe arondate:
Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea)
— Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
«V. Babeș» Timișoara (județe arondate: Arad, Caraș-Severin,
Hunedoara, Timiș).”
45. La anexa nr. 3, după unitățile care derulează
subprogramul nr. 12 se introduce un nou program, care va
avea următorul cuprins:
„B. Programul național privind evaluarea stării de
sănătate a populației în asistența medicală primară
Scopul, obiectivele, activitățile și normele metodologice sunt
aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice și al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.”
Art. II. — Agenția Națională pentru Programe de Sănătate,
direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății Publice,
Casa Națională de Asigurări de Sănătate, autoritățile de
sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, precum și
instituțiile publice și unitățile sanitare nominalizate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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44. La anexa nr. 3 subprogramul nr. 12 „Tratamentul
bolnavilor cu mucoviscidoză — adulți” se modifică și va
avea următorul cuprins:
„SUBPROGRAMUL Nr. 12
Tratamentul bolnavilor cu mucoviscidoză — adulți
Obiective:
Asigurarea medicamentelor specifice necesare tratamentului
în spital și ambulatoriu a bolnavilor adulți cu mucoviscidoză
Criterii de eligibilitate:
— pacienții cu diagnostic cert de mucoviscidoză
Indicatori specifici de monitorizare:
Indicatori fizici:
— număr de bolnavi adulți cu mucoviscidoză tratați: 26
Indicatori de eficiență:
— cost mediu/bolnav adult cu mucoviscidoză tratat/an —
346.153 lei
Natura cheltuielilor subprogramului:
— cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului
mucoviscidozei
Buget total: 9.000 mii lei, din care:
Bugetul FNUASS: 9.000 mii lei
Unități care derulează subprogramul
— Institutul de Pneumoftiziologie «Prof. dr. Marius Nasta»
București (județe arondate: Argeș, Buzău, Călărași, Giurgiu,
Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Prahova, Brașov, Teleorman și
municipiul București)
— Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș (județe
arondate: Covasna, Harghita, Mureș, Alba)
— Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța (județe
arondate: Brăila, Constanța, Galați, Tulcea)
— Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «V. Babeș» Dolj (județe
arondate: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea)
— Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie «Leon Danielo» Cluj
(județe arondate: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu
Mare, Sălaj, Sibiu)
— Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași (județe arondate:
Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea)
Asigurarea medicamentelor specifice necesare tratamentului
în spital și ambulatoriu a bolnavilor adulți cu mucoviscidoză
Criterii de eligibilitate:
— pacienții cu diagnostic cert de mucoviscidoză
Indicatori specifici de monitorizare:
Indicatori fizici:
— număr de bolnavi adulți cu mucoviscidoză tratați: 26
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Denumire
1. Seturi transfer/extensii dializă peritoneală continuă, compatibile sistem Stay Safe
2. Seturi transfer/extensii dializă peritoneală automată, compatibile sistem Sleep Safe/PD Night
3. Capace dezinfectante compatibile cu sistemul Stay Safe
4. Adaptoare cateter compatibile cu sistemul Stay Safe
5. Suporturi organizatoare compatibile cu sistemul Stay Safe
6. Dezinfectante (flacoane) compatibile cu sistemul Stay Safe
7. Seturi transfer/extensii dializă peritoneală continuă, compatibile cu sistemul Baxter
8. Extensii dializă peritoneală automată, compatibile cu sistemul Baxter
9. Casete pentru dializă peritoneală automată compatibile cu sistemul Baxter
10. Capace dezinfectante compatibile cu sistemul Baxter
11. Adaptoare cateter compatibile cu sistemul Baxter
12. Clemă pentru pensarea liniei de dializă”

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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REPUBLICĂRI
L E G E A Nr. 111/1995
privind Depozitul legal de documente*)
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Art. 1. — (1) Se constituie și se organizează Depozitul legal
de documente, denumit în continuare Depozitul legal.
(2) Depozitul legal reprezintă fondul intangibil al patrimoniului
cultural național mobil.
Art. 2. — Depozitul legal cuprinde următoarele categorii de
documente, produse în serie, indiferent dacă sunt destinate unei
difuzări comerciale sau gratuite:
a) cărți, broșuri, fascicole;
b) ziare, reviste, almanahuri, calendare și publicații seriale;
c) extrase din publicații seriale;
d) partituri muzicale;
e) reproduceri în serie ale albumelor, lucrărilor de artă
grafică, plastică, decorativă și fotografică, precum și ale
ilustratelor și cărților poștale ilustrate;
f) atlase, hărți plane, în relief și globulare, planuri tipărite;
g) materiale de comunicare propagandistică, având caracter
politic, administrativ, cultural-artistic, științific, educativ, religios,
sportiv: programe, anunțuri, afișe, proclamații, planșe;
h) teze de doctorat și rezumate ale acestora, precum și
cursuri universitare;
i) documente în formă electronică, pe următorul tip de suport:
disc, casetă, videocasetă, CD, DVD și, respectiv, cele pe
următorul tip de suport: diafilm, diapozitiv, microfilm, microfișă;
j) publicații, având caracter oficial, ale autorităților publice
centrale și locale, precum și culegeri de acte normative;
k) standarde și norme tehnice și de funcționare;
l) documente numismatice și filatelice;
m) orice alte documente tipărite sau multiplicate prin
proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea,
fotografierea, fono- și videografierea etc., cu excepția celor
prevăzute la art. 5.

indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în
străinătate, pot fi trimise cu titlu de depozit legal.
Art. 5. — Nu sunt supuse obligației de trimitere, cu titlu de
depozit legal, documentele cu valoare informațională redusă —
agende, cărți de vizită, ferpare, plicuri de corespondență,
formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri,
state de plată, boniere, antete, lucrări de mercantilaj — produse
în serie și destinate difuzării comerciale sau gratuite, indiferent
de suportul material și de procedeul tehnic utilizat pentru
producerea, editarea sau difuzarea lor, documentele de valoare —
documente bancare, bilete de transport și de spectacole, acte
de stare civilă sau de identitate, titluri de proprietate, filme
artistice și documentare de lung și scurt metraj, materiale de
publicitate și de reclamă cu caracter comercial, materiale ce
conțin informații secrete de stat sau secrete de serviciu.
Art. 6. — (1) Pentru documentele prevăzute la art. 2, produse
în România, obligația de trimitere, cu titlu de depozit legal,
aparține producătorilor: edituri, persoane fizice sau juridice care
realizează documente în regie proprie, ateliere, case/studiouri
de înregistrare, Banca Națională a României, Regia Autonomă
„Monetăria Statului”, Compania Națională „Poșta Română” —
S.A., precum și altor asemenea producători.
(2) În cazul documentelor realizate în străinătate de către sau
pentru persoane juridice române, obligația de trimitere, cu titlu
de depozit legal, revine acestora.
Art. 7. — (1) Se trimit la Biblioteca Națională a României, în
7 exemplare, următoarele documente:
a) cărțile, cu excepția edițiilor rare și bibliofile;
b) broșurile;
c) extrasele din publicații seriale.
(2) Biblioteca Națională a României reține 3 exemplare,
dintre care un exemplar pentru Depozitul legal propriu, un
exemplar pentru semnalare statistică și elaborarea Bibliografiei
naționale curente a României și un exemplar destinat schimbului
internațional de publicații, și distribuie câte un exemplar
Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare
„Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare
„Mihai Eminescu” Iași, Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen
Todoran” Timișoara.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1), care se referă la
domeniul militar, elaborate de persoane fizice și juridice care nu
sunt încadrate în armată, se transmit, într-un exemplar,
suplimentar față de cele care se trimit Bibliotecii Naționale a
României, la Biblioteca Militară Națională și la Centrul de Studii
și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Pitești.
Art. 8. — (1) Se trimit la Biblioteca Națională a României, în
6 exemplare, următoarele documente:
a) publicațiile seriale;
b) publicațiile cu caracter oficial ale autorităților administrației
publice centrale și locale, precum și culegerile de acte
normative;
c) manualele școlare;
d) documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete,
videocasete, CD-uri, DVD-uri;
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CAPITOLUL I
Dispoziții generale
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CAPITOLUL II
Organizarea Depozitului legal

D

Art. 3. — (1) Depozitul legal este organizat, la nivel central,
de către Biblioteca Națională a României și are ca beneficiari:
Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară
„Mihai Eminescu” Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen
Todoran” Timișoara, Biblioteca Militară Națională și Centrul de
Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Pitești.
(2) Depozitul legal este organizat, la nivel local, de bibliotecile
județene și de Biblioteca Metropolitană București.
Art. 4. — (1) Sunt supuse obligației de trimitere, cu titlu de
depozit legal, documentele prevăzute la art. 2 produse în
România, precum și cele realizate în străinătate de către
persoane juridice române ori executate pentru acestea,
indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în
străinătate.
(2) Documentele prevăzute la art. 2 realizate în străinătate de
către persoane fizice române ori executate pentru acestea,

*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 209/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea și
funcționarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 11 iulie 2007, dându-se textelor
o nouă numerotare.
Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport a fost republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 14. — (1) Persoanele fizice și juridice care trimit
documente pentru Depozitul legal sunt obligate să înscrie în
actele însoțitoare următoarele date necesare identificării fiecărui
exemplar trimis: autorul, titlul, tirajul, prețul și numărul de
comandă. Aceste date se adaptează în funcție de categoria
documentelor trimise.
(2) Pe exemplarele de carte trimise pentru Depozitul legal
trebuie să figureze descrierea C.I.P. a Bibliotecii Naționale a
României, precum și următoarelor date: numele/denumirea și
domiciliul/sediul producătorului, luna și anul tipăririi, numărul
internațional standardizat — I.S.B.N., tirajul și, în cazul tipăririi în
străinătate, țara în care a fost tipărită cartea.
Art. 15. — Biblioteca Națională a României este autorizată să
exercite funcția de agenție națională pentru Depozit legal și are,
în această calitate, următoarele atribuții:
a) asigură controlul bibliografic național — C.B.N. — asupra
documentelor prevăzute la art. 2 din prezenta lege;
b) întocmește statistica oficială a edițiilor naționale;
c) atribuie numărul de Depozit legal;
d) atribuie numerele internaționale standardizate ale cărților —
I.S.B.N. — și ale publicațiilor seriale — I.S.S.N. — și întocmește
catalogarea înaintea publicării — C.I.P.;
e) creează și gestionează baza de date a editurilor cu sediul
în România;
f) urmărește și controlează modul în care persoanele fizice și
juridice, obligate să efectueze trimiteri cu titlu de depozit legal,
se conformează acestei obligații;
g) urmărește și controlează modul în care bibliotecile
beneficiare prelucrează, depozitează și conservă cărțile și
celelalte documente primite cu titlu de depozit legal;
h) reține, prelucrează, depozitează și conservă, ca fond
intangibil, câte un exemplar din documentele primite cu titlu de
depozit legal și distribuie celelalte exemplare beneficiarilor
prevăzuți la art. 7 și art. 8—10.
Art. 16. — Instituțiile beneficiare ale exemplarelor de depozit
legal au următoarele obligații:
a) să primească materialele care li se trimit cu acest titlu și să
le ia în evidență;
b) să le prelucreze potrivit normelor biblioteconomice în
vigoare;
c) să asigure depozitarea, conservarea și gestionarea lor
corectă;
d) să dispună măsuri pentru asigurarea integrității și
securității materialelor primite;
e) să urmărească primirea materialelor care le sunt
destinate, sesizând Biblioteca Națională a României despre
eventualele lipsuri.
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e) documentele în formă electronică difuzate pe dischetă,
CD-uri, DVD-uri.
(2) Biblioteca Națională a României reține două exemplare
pentru Depozitul legal propriu și pentru elaborarea Bibliografiei
naționale curente a României și distribuie câte un exemplar
Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare
„Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare
„Mihai Eminescu” Iași și Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen
Todoran” Timișoara.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1), care se referă la
domeniul militar, elaborate de persoane fizice și juridice care nu
sunt încadrate în armată, se trimit, într-un exemplar, suplimentar
față de cele care se trimit Bibliotecii Naționale a României, la
Biblioteca Militară Națională și la Centrul de Studii și Păstrare a
Arhivelor Militare Istorice Pitești.
(4) Tezele de doctorat se trimit, în câte un exemplar, la
Biblioteca Națională a României, de către Ministerul Educației,
Cercetării și Tineretului, și la Biblioteca Academiei Române, de
către universitățile responsabile.
Art. 9. — (1) Se trimit la Biblioteca Națională a României, în
3 exemplare, următoarele documente:
a) partiturile muzicale;
b) programele, anunțurile, afișele, proclamațiile, cu valoare
de memorie culturală;
c) atlasele, albumele, hărțile plane, în relief și globulare,
planurile tipărite;
d) reproducerile în serie ale lucrărilor de artă grafică, plastică,
decorativă și fotografică, precum și ale cărților poștale și cărților
poștale ilustrate;
e) microfilmele, microfișele.
(2) Biblioteca Națională a României reține două exemplare
pentru Depozitul legal propriu și pentru elaborarea Bibliografiei
naționale curente a României și distribuie un exemplar Bibliotecii
Academiei Române.
Art. 10. — (1) Se trimit la Biblioteca Națională a României, în
două exemplare, următoarele documente:
a) edițiile rare și bibliofile;
b) cursurile universitare tipărite sau multigrafiate;
c) rezumatele tezelor de doctorat;
d) standardele și normele tehnice și de funcționare;
e) fascicolele.
(2) Biblioteca Națională a României reține un exemplar
pentru Depozitul legal propriu și distribuie celălalt exemplar
Bibliotecii Academiei Române.
Art. 11. — Se trimit în câte un exemplar la Biblioteca
Academiei Române documentele numismatice și filatelice, cum
sunt: bancnotele, monedele, medaliile și mărcile poștale.
Art. 12. — În cazul documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1)
și art. 8 alin. (1), persoanele prevăzute la art. 6 trimit un
exemplar suplimentar cu titlu de depozit legal la biblioteca
județeană din județul în care își au sediul, respectiv domiciliul, și
un exemplar la Biblioteca Metropolitană București, în vederea
includerii documentelor în Depozitul legal local.
Art. 13. — (1) Trimiterea documentelor cu titlu de depozit
legal către bibliotecile prevăzute la art. 7 și art. 8—11 are
caracter obligatoriu. Documentele se trimit cu titlu gratuit.
(2) Cheltuielile de expediere a documentelor cu titlu de
depozit legal trimise de către persoanele prevăzute la art. 6 se
asigură de către acestea, iar cheltuielile de expediere între
biblioteci se suportă de către bibliotecile care le expediază, din
sumele prevăzute în bugetele proprii.
(3) Trimiterea prevăzută la alin. (1) se efectuează din prima
tranșă de tiraj, în termen de maximum 30 de zile de la data
apariției.
(4) Nu se trimit documente tipărite produse în tiraje
suplimentare. Pentru acestea se trimit la sfârșitul fiecărui an, la
Biblioteca Națională a României, declarații globale ale cifrelor
de tiraj.
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CAPITOLUL III
Contravenții și sancțiuni
Art. 17. — (1) Biblioteca Națională a României, respectiv
Biblioteca Metropolitană București și bibliotecile județene,
controlează, prin personalul lor de specialitate, împuternicit în
acest scop, activitatea tuturor persoanelor fizice și juridice
prevăzute la art. 6, cu privire la îndeplinirea obligațiilor de
depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal,
respectiv al Depozitelor legale locale, constată contravențiile
prevăzute la art. 19 alin. (1) și aplică amenzi contravenționale.
(2) Sumele provenite din amenzi, care revin Bibliotecii
Naționale a României, Bibliotecii Metropolitane București,
respectiv bibliotecilor județene, ca venituri extrabugetare,
conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
și completările ulterioare, vor fi folosite de acestea pentru
achiziționarea documentelor prevăzute la art. 2.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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(2) Netransmiterea documentelor conform alin. (1) constituie
contravenție și se sancționează cu amendă contravențională
între limitele prevăzute la art. 19 alin. (1), reduse la jumătate.
Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în situația în care
contravenienții probează că, anterior sau începând cu data
aplicării amenzii contravenționale pentru săvârșirea
contravenției prevăzute la art. 19 alin. (1), nu mai dețin
documentele a căror netransmitere a făcut obiectul
contravenției.
CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
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Art. 21. — Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se
abrogă art. 41 din Decretul nr. 17 din 14 ianuarie 1949 privind
editarea și difuzarea cărții, precum și orice alte dispoziții contrare
prezentei legi.
NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea
nr. 209/2007, care nu au fost încorporate în forma republicată
a Legii nr. 111/1995 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții
proprii ale Legii nr. 209/2007:
„Art. II. — Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de
zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I.”
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(3) Ministerul Culturii și Cultelor eliberează legitimații speciale
pentru personalul de control prevăzut la alin. (1).
Art. 18. — Controlul activității producătorilor din subordinea
Ministerului Apărării și Ministerului Internelor și Reformei
Administrative, constatarea contravențiilor săvârșite de aceștia
și aplicarea amenzilor contravenționale se realizează de către
personalul desemnat de cele două ministere.
Art. 19. — (1) Nerespectarea obligației de trimitere a
documentelor cu titlu de Depozit legal în termenul prevăzut la
art. 13 alin. (3) constituie contravenție și se sancționează cu
amendă contravențională de la 300 lei la 3.000 lei pentru
persoanele fizice și de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele
juridice, în funcție de prețul de vânzare al documentului sau
valoarea documentară. Fac excepție documentele prevăzute la
art. 9 alin. (1) lit. b).
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac
de către personalul prevăzut la art. 17 alin. (1).
(3) Contravențiilor le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 20. — (1) În termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii
contravenționale pentru săvârșirea contravenției prevăzute la
art. 19 alin. (1), contravenienții sunt obligați să trimită pentru
Depozitul legal documentele a căror netransmitere a făcut
obiectul contravenției.
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