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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind statutul funcționarului public denumit manager public
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În vederea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin strategia actualizată de accelerare a reformei administrației
publice cu privire la dezvoltarea unui corp profesionist și apolitic de funcționari publici denumiți manageri publici, precum și a prevederilor
Programului de guvernare pe perioada 2005—2008, referitoare la depolitizarea administrației publice prin asigurarea unui mecanism obiectiv și
a unor structuri specializate în monitorizarea carierei și a altor aspecte ce țin de gestiunea corpului managerilor publici,
pentru înlăturarea unor disfuncționalități apărute în gestionarea corpului profesionist al managerilor publici, ce atrage riscul scăderii
interesului pentru accesul și rămânerea în acest corp profesionist,
în vederea întăririi capacității administrative a administrației publice din România și a procesului de reformă în general, prin dezvoltarea
unui sistem coerent al managerilor publici, bazat pe merit și performanță, lărgirea bazei de selecție la întregul sector public care să atragă și să
rețină în sistem persoane cu abilitățile și potențialul necesare,
pentru respectarea angajamentelor asumate de România, prin Acordul de finanțare din 30 mai 2007 dintre Guvernul României și Comisia
Europeană referitor la Programul Național PHARE 2005 și prin măsurile adoptate de Comitetul mixt de monitorizare (JMC) a Programelor PHARE
privind asigurarea unui cadru normativ îmbunătățit necesar desfășurării proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.03.02 „Adaptarea Schemei
tinerilor profesioniști la necesitățile reformei funcției publice“, în valoare de 3,5 milioane euro, și menținerii finanțării din partea Comisiei Europene,
de natură a facilita implementarea celui de-al treilea ciclu al Schemei tinerilor profesioniști, precum și a ciclurilor subsecvente, având în vedere
programarea multianuală a proiectului, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează statutul
funcționarilor publici numiți într-o funcție publică specifică de manager
public.
(2) Statutul managerilor publici este conferit de rolul, atribuțiile și
responsabilitățile ce le revin ca agenți ai schimbării în domeniul reformei
administrației publice.
(3) În exercitarea funcției publice specifice, managerul public are
rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reformă ale Guvernului
României în ceea ce privește proiectarea și implementarea de la

nivelurile strategice la cele operaționale a procedurilor și activităților
vizând accelerarea reformei administrației publice centrale și locale.
(4) În îndeplinirea rolului prevăzut la alin. (3), managerii publici au
responsabilități ce privesc coordonarea de programe, proiecte și
activități menite să dezvolte capacitatea administrativă, să promoveze
descentralizarea competențelor și să modernizeze administrația publică
centrală și locală, cu scopul de a crește calitatea actului administrativ
și a serviciilor publice furnizate cetățeanului.
Art. 2. — (1) Prin prezentul statut se stabilesc reguli specifice privind
recrutarea, selecția, programele de formare, evaluarea, numirea,
salarizarea și promovarea rapidă a managerilor publici.
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CAPITOLUL II
Condiții pentru ocuparea funcției publice specifice de
manager public
Art. 3. — (1) Pot ocupa o funcție publică specifică de manager
public, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, absolvenții
următoarelor programe:
a) programul de formare specializată în administrația publică, cu
durata de 2 ani, organizat pentru obținerea statutului de manager
public;
b) programul de formare specializată în administrația publică, cu
durata de un an, organizat pentru obținerea statutului de manager
public;
c) programul Bursa specială „Guvernul României”, organizat pentru
formarea managerilor din sectorul public, cu condiția ca acesta să fie
urmat de un program intensiv de formare specializată în administrația
publică, în România, ca o completare a cursurilor prevăzute la art. 32
din Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei
speciale „Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul
public, cu modificările și completările ulterioare, care să permită
evaluarea absolvenților acestei burse în aceleași condiții și respectând
aceleași criterii utilizate în cazul absolvenților programelor prevăzute
la lit. a) și b). Decizia privind echivalarea și modulele necesar a fi
urmate se ia de către Institutul Național de Administrație, în calitate de
organizator al programelor de formare specializată prevăzute la lit. a)
și b).
(2) Prin programele de formare prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și,
respectiv, prin programul intensiv prevăzut la alin. (1) lit. c), organizate
de către Institutul Național de Administrație, denumite în continuare
programe de formare, se înțelege: activități de formare în țară și, după
caz, în străinătate, stagii practice în țară și, după caz, în străinătate,
inclusiv perioada vacanțelor și perioada de la absolvirea programelor
respective până la numirea, în condițiile prezentei ordonanțe de
urgență, în funcția publică specifică de manager public.
Art. 4. — Promovarea programelor de formare prevăzute la art. 3
alin. (1) lit. a) și b) se realizează de către Ministerul Internelor și
Reformei Administrative, prin Unitatea centrală pentru reforma
administrației publice.
Art. 5. — Numărul de locuri pentru programele de formare
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) se stabilește de către Unitatea
centrală pentru reforma administrației publice, pe baza propunerii
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, formulate în condițiile
prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 3.
Art. 6. — (1) Recrutarea și selecția pentru programele de formare
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) se realizează de către Institutul
Național de Administrație, prin concurs național, organizat în condițiile
legii și potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
(2) În vederea participării la programele de formare prevăzute la
art. 3 alin. (1) lit. a) și b), pot fi recrutate persoanele care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
a) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a), să
fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență, respectiv
absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor superioare
de lungă durată;
b) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), să
fie funcționari publici sau personal contractual din sectorul public, cu
experiență de minimum un an în sectorul public, în specialitatea
studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv în
specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă;
c) să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. a) din
Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare;
d) să aibă cetățenie română și domiciliul în România;
e) să cunoască limba română, scris și vorbit;

f) să aibă capacitatea deplină de exercițiu;
g) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază
de examen medical de specialitate;
h) să nu fi fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi deținut calitatea de lucrător sau colaborator al securității,
așa cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității;
j) să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat
contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să cunoască o limbă de circulație europeană;
l) să nu aibă restricții de a călători în străinătate pentru acele țări
avute în vedere de către programul de formare la care participă.
(3) Selecția participanților la programele de formare prevăzute la
art. 3 alin. (1) lit. a) și b) se face în urma parcurgerii următoarelor etape,
ce se detaliază în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de
urgență:
a) verificarea și selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviu;
d) testare specifică destinată evaluării abilităților candidaților
raportată la specificul funcției publice de manager public.
Art. 7. — Participanții la programul intensiv prevăzut la art. 3 alin. (1)
lit. c) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2)
lit. c) — l).
Art. 8. — (1) Participanții declarați admiși la unul dintre programele
de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) semnează, înainte de
începerea programului respectiv, un angajament cu Ministerul
Internelor și Reformei Administrative, prin care se obligă să lucreze
5 ani în administrația publică. Termenul de 5 ani se calculează
începând cu data primei numiri în funcția publică specifică de manager
public, efectuată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Persoanele care au semnat angajamentul prevăzut la alin. (1)
ale căror raporturi de serviciu încetează potrivit dispozițiilor art. 97 lit. b),
d) și e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) și g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d) din
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată,
înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), sunt obligate să
restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formarea
acestora, calculate proporțional cu perioada rămasă până la împlinirea
termenului.
(3) Modelul angajamentului prevăzut la alin. (1) se stabilește prin
normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
(4) Participanții la programul intensiv de formare prevăzut la art. 3
alin. (1) lit. c) respectă obligațiile prevăzute în contractul semnat pentru
acordarea bursei speciale „Guvernul României”.
(5) Urmărirea creanțelor în cazul nerespectării clauzelor contractule
prevăzute la alin. (4) revin inițiatorului programului Bursa specială
„Guvernul României”.
(6) Obligația prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită și în
situațiile în care managerii publici își desfășoară activitatea în cadrul
autorităților autonome, structurilor de specialitate ale Parlamentului
României, respectiv în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale.
Art. 9. — (1) Participanții la programele de formare se denumesc
după cum urmează:
a) cursanți, participanții la programul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a);
b) stagiari, participanții la programul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b).
(2) Pe întreaga perioadă de formare și până la data numirii în funcția
publică specifică de manager public, cursanții și stagiarii au drepturile
și obligațiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență. Perioada de
formare până la numirea în funcția publică specifică de manager public
constituie vechime în funcția publică și în specialitatea studiilor
absolvite.
(3) Pe întreaga perioadă în care urmează programele de formare
specializată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), cursanții și stagiarii
primesc o bursă stabilită prin hotărâre a Guvernului, asigurată de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei
Administrative, și plătită de către Institutul Național de Administrație.

ce

(2) În sensul prezentului statut, prin sistemul de promovare rapidă
a managerilor publici se înțelege:
a) ocuparea unei funcții publice specifice de manager public
superioare celei deținute, ca urmare a rezultatelor evaluării profesionale
individuale;
b) ocuparea unei funcții publice generale de conducere sau, după
caz, din categoria înalților funcționari publici, în condițiile legii.
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a) cele prevăzute la alin. (1) lit. a) — d);
b) cele de natura celor prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. a), e), f) și m)
din Legea nr. 188/1999, republicată, dacă nu se poate relua programul
respectiv de formare, la încetarea situațiilor respective.
(3) Condițiile de rambursare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se
stabilesc prin angajamentul prevăzut la art. 8.
Art. 14. — (1) La absolvirea programelor de formare se iau în
considerare rezultatele finale obținute în urma calculării mediei
ponderate dintre:
a) rezultatele evaluării de la absolvirea programelor de formare,
rămase definitive în condițiile regulamentelor de studii, cu o pondere
de 70%; și
b) rezultatele evaluării abilităților manageriale, realizate de către
grupurile de experți independenți pentru evaluarea abilităților
manageriale, cu o pondere de 30%.
(2) Grupurile de experți independenți pentru evaluarea abilităților
manageriale, prevăzute la alin. (1) lit. b), se constituie și funcționează
conform procedurilor dezvoltate cu sprijinul asistenței tehnice cu
finanțare externă pentru programele de formare anterioare, aprobate și
însușite de către Institutul Național de Administrație.
(3) Rezultatele finale obținute în urma calculării mediei ponderate în
condițiile prevăzute la alin. (1) se comunică, individual, participanților la
programele de formare care le pot contesta la Institutul Național de
Administrație, în termen de 3 zile de la data comunicării.
(4) Rezultatele contestațiilor se stabilesc și se comunică celor în
cauză de către Institutul Național de Administrație, în termen de 10 zile
de la depunerea lor, și se aduc la cunoștință publică, dată la care rămân
definitive.
(5) Pe baza rezultatelor rămase definitive în condițiile alin. (4), se
întocmește clasamentul final, care se face public de către Institutul
Național de Administrație și se transmite Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici.
(6) Participanții la programele de formare sunt considerați
absolvenți ai acestora la data aducerii la cunoștință publică a
clasamentului final.
Art. 15. — (1) În vederea repartizării absolvenților programelor de
formare prevăzute la art. 3 alin. (1), Agenția Națională a Funcționarilor
Publici întocmește, pe baza propunerilor înaintate de autoritățile și
instituțiile publice, planul de repartizare a managerilor publici, pe care
îl supune aprobării Guvernului cu cel puțin 3 luni înainte de data
absolvirii programelor.
(2) Participanții la programele de formare comunică Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici opțiunile individuale, în vederea
repartizării acestora în funcțiile publice specifice de manageri publici, în
limita posturilor aprobate în planul de repartizare prevăzut la alin. (1).
(3) Repartizarea absolvenților programelor de formare se face, în
limita numărului de posturi prevăzute în planul de repartizare a
managerilor publici, în funcție de următoarele criterii, a căror aplicare se
face în mod succesiv:
a) clasamentul final;
b) opțiunile absolvenților.
(4) Instituțiile și autoritățile administrației publice asigură posturile
necesare repartizării managerilor publici.
(5) Agenția Națională a Funcționarilor Publici transmite autorităților
și instituțiilor publice prevăzute la alin. (4), în termen de 10 zile de la
data aducerii la cunoștință publică a clasamentului final în condițiile
art. 14 alin. (5), propunerile de numire a absolvenților programelor de
formare în funcții publice specifice de manager public.
(6) În vederea emiterii actului administrativ de numire în funcția
publică specifică de manager public, fiecare absolvent al programelor
de formare are obligația să se prezinte la autoritatea sau instituția
publică unde a fost repartizat, în termen de 5 zile de la data primirii
comunicării transmise în termenul prevăzut la alin. (5) de către Agenția
Națională a Funcționarilor Publici.
(7) Instrucțiunile pentru întocmirea Planului de repartizare a
managerilor publici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici.
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(4) La absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1)
lit. a) și b), Institutul Național de Administrație eliberează fiecărui
absolvent:
a) un certificat care să ateste absolvirea programului de formare
specializată organizat pentru obținerea statutului de manager public;
b) o adeverință care să ateste perioada de desfășurare a
programului de formare specializată în administrația publică.
(5) Compartimentele de resurse umane din cadrul instituțiilor sau
autorităților publice, la care managerii publici sunt repartizați după
absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și
b), în baza adeverinței prevăzute la alin. (4) lit. b), au obligația să înscrie
în carnetele de muncă ale acestora, ca vechime în funcția publică și în
specialitatea studiilor, perioada de formare.
(6) Participanții la programele de formare sunt obligați să respecte
regulamentul de ordine interioară și regulamentele de studii ale
Institutului Național de Administrație.
Art. 10. — Raporturile de serviciu și contractele de muncă dintre
participanții la programele de formare și autoritățile și instituțiile publice
unde aceștia și-au desfășurat activitatea ca funcționari publici sau
personal contractual, anterior selecției, încetează în condițiile legii.
Art. 11. — (1) Pe perioada stagiilor în administrația publică din
cadrul programelor de formare, participanții sunt sprijiniți și coordonați
de către funcționari publici de conducere, denumiți în continuare
mentori, desemnați în condițiile prevăzute prin normele de aplicare a
prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Activitatea de mentorat este considerată activitate în domeniul
didactic și se desfășoară pe baza unui acord instituțional, încheiat în
condițiile legii, între Institutul Național de Administrație și autoritatea
sau instituția în cadrul căreia își desfășoară activitatea mentorul. Pentru
activitatea de mentorat desfășurată, mentorii au dreptul la o
indemnizație, al cărei cuantum este stabilit prin normele de aplicare a
prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Pot fi mentori funcționarii publici prevăzuți la alin. (1) care
îndeplinesc următoarele condiții:
a) nu au în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată
în condițiile legii;
b) nu sunt rude sau afini, până la gradul IV inclusiv, și nici soț sau
soție cu participantul la stagiu.
(4) Mentorul are următoarele atribuții:
a) urmărește atingerea obiectivelor perioadei de stagiu, precum și
respectarea domeniilor și tipurilor de activități specifice;
b) asigură condițiile necesare bunei desfășurări a activității
participantului la programele de formare, pe durata stagiului;
c) întocmește un raport de evaluare la sfârșitul perioadei de stagiu.
(5) Domeniile și tipurile de activități specifice pe care mentorul este
obligat să le includă în programul stagiilor prevăzute la alin. (1) sunt
stabilite de către Institutul Național de Administrație, în colaborare cu
autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora își desfășoară
activitatea.
(6) Modelul de acord instituțional prevăzut la alin. (2) se stabilește
prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
Art. 12. — Pe perioada prevăzută la art. 11 alin. (1), participanții la
programele de formare nu beneficiază de drepturi bănești din partea
autorităților și instituțiilor publice la care își desfășoară stagiul.
Art. 13. — (1) Calitatea de participant la programele de formare
încetează în următoarele situații:
a) absentarea nemotivată în mod repetat de la programele sau de
la activitățile de formare;
b) cererea scrisă a participantului de a renunța la programele de
formare;
c) abateri disciplinare;
d) neabsolvirea programelor de formare din alte motive imputabile
participantului;
e) eliminarea de la programul de formare, în cazul intervenirii unor
situații de natura celor prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. a), e) — m) și o)
și la art. 95 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 188/1999, republicată, dacă
nu se poate relua programul respectiv de formare, la încetarea
situațiilor respective.
(2) Participanții la programele de formare sunt obligați să
ramburseze toate cheltuielile aferente, efectuate pe perioada
programului de formare și până la data excluderii din programul de
formare, în următoarele situații:

3

CAPITOLUL III
Cariera în funcția publică specifică de manager public
Art. 16. — Numirea în funcția publică specifică de manager public
se face în termen de 15 zile de la data primirii propunerii de numire
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(6) Obligațiile, procedurile de selecție și modul de funcționare ale
corpului de evaluatori externi, prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. b), se
stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
Art. 22. — (1) În urma evaluării profesionale individuale prevăzute
la art. 20 alin. (2), managerii publici pot obține următoarele rezultate,
detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență:
a) reconfirmarea statutului de manager public și promovarea în grad
profesional;
b) reconfirmarea statutului de manager public și reconfirmarea în
grad profesional;
c) reconfirmarea statutului de manager public și retrogradarea în
grad profesional;
d) pierderea statutului de manager public.
(2) Rezultatele evaluării profesionale individuale a managerilor
publici se constată, se centralizează și se comunică acestora în mod
individual, în termen de 10 zile de la data evaluării, de către Agenția
Națională a Funcționarilor Publici. Rezultatele pot fi contestate de către
cei evaluați la Agenția Națională a Funcționarilor Publici în termen de
3 zile de la data comunicării lor. Rezultatele soluționării contestațiilor
se comunică individual contestatarului în termen de 15 zile de la
depunerea contestației, dată la care rămân definitive.
(3) Agenția Națională a Funcționarilor Publici comunică rezultatele
evaluării profesionale individuale rămase definitive autorităților sau
instituțiilor publice în cadrul cărora își desfășoară activitatea managerii
publici evaluați. În termen de 15 zile de la data comunicării, conducătorii
acestora emit actele administrative corespunzătoare rezultatelor
obținute.
(4) Managerii publici pot promova succesiv în gradele profesionale,
anual, în urma evaluării profesionale individuale, prevăzută la art. 20
alin. (2).
(5) În urma promovării în grad profesional, se stabilesc, în termenul
prevăzut în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență,
atribuțiile și responsabilitățile sporite ce se vor include în fișa postului
managerului public respectiv, cu respectarea condițiilor prevăzute la
art. 19.
(6) Managerii publici aflați în situația prevăzută la alin. (1) lit. d), care
îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea unei funcții
publice de execuție, pot solicita Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici să ia măsurile necesare în vederea redistribuirii lor pe funcții
publice de execuție, în limita funcțiilor publice vacante.
(7) Prevederile alin. (1) lit. d) se aplică și în cazul în care, în urma
evaluării profesionale individuale, managerul public aflat pe gradul
profesional asistent obține rezultate care conduc la retrogradarea în
grad profesional.
Art. 23. — (1) Managerii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute
de lege pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea
funcțiilor publice de conducere sau, după caz, pentru ocuparea
funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici,
cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 9 alin. (2) referitoare
la vechimea în funcția publică și în specialitatea studiilor absolvite.
(2) În vederea ocupării unei funcții publice corespunzătoare
categoriei înalților funcționari publici, managerii publici care nu au urmat
un program de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice
corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici în condițiile Legii
nr. 188/1999, republicată, beneficiază de echivalarea modulelor
comune acestui program și programelor de formare specializată în
administrația publică prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), urmând să
efectueze doar modulele specifice. Decizia privind echivalarea și
modulele necesar a fi urmate se ia de către Institutul Național de
Administrație, în calitate de organizator al celor două programe.
(3) Întreaga activitate desfășurată ca manager public constituie
vechime în funcția publică și în specialitatea studiilor absolvite.
Art. 24. — (1) Raportul de serviciu al managerului public încetează
de la data numirii în funcția publică de conducere sau, după caz, în cea
de înalt funcționar public.
(2) După intrarea în categoria funcționarilor publici de conducere
sau a înalților funcționari publici, persoanelor care au deținut anterior
funcția publică specifică de manager public le sunt aplicabile dispozițiile
legale referitoare la aceste categorii.
(3) În cazul eliberării din funcția publică de conducere sau, după
caz, din funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari
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transmise de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin act
administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul
căreia urmează să-și desfășoare activitatea.
Art. 17. — (1) Funcția publică specifică de manager public este
structurată pe 3 grade profesionale, după cum urmează:
a) asistent;
b) principal;
c) superior, ca nivel maxim.
(2) Numirea în funcția publică specifică de manager public se face
începând cu gradul profesional „asistent”.
Art. 18. — (1) Managerul public își desfășoară activitatea în
subordinea directă a unui înalt funcționar public.
(2) În cazul în care în instituția sau autoritatea publică unde a fost
repartizat managerul public nu există un înalt funcționar public, acesta
își desfășoară activitatea în subordinea funcționarului public de
conducere situat pe cel mai înalt nivel din cadrul autorității sau instituției
publice respective, dar nu mai puțin de funcția de director sau funcțiile
publice specifice asimilate acesteia.
Art. 19. — Pentru posturile de manageri publici, superiorul ierarhic
prevăzut la art. 18 întocmește fișa postului, pe baza atribuțiilor și
responsabilităților generale și a celor specifice minimale, prevăzute în
normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și a
obiectivelor specifice ale autorității sau instituției publice respective.
Art. 20. — (1) Managerii publici sunt evaluați profesional anual.
(2) Evaluarea profesională individuală a managerilor publici
cuprinde o componentă internă și o componentă externă, astfel:
a) componenta internă constă în evaluarea performanțelor
individuale ale managerului public efectuată conform legislației privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, de către
superiorul ierarhic prevăzut la art. 18, și care se comunică Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici în termen de 5 zile de la data
rămânerii definitive în urma soluționării eventualelor contestații conform
reglementărilor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor
publici;
b) componenta externă constă în evaluarea efectuată de către
evaluatori externi, în trimestrul I al anului următor celui pentru care se
face evaluarea, în condițiile prevăzute de normele de aplicare a
prezentei ordonanțe de urgență, și care se comunică Agenției Naționale
a Funcționarilor Publici în termen de 5 zile de la data rămânerii
definitive în urma soluționării eventualelor contestații.
(3) Contestațiile depuse cu privire la rezultatele componentei
externe a evaluării profesionale individuale se soluționează de către
evaluatori externi, desemnați de Agenția Națională a Funcționarilor
Publici.
Art. 21. — (1) Evaluatorul extern prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b)
este persoana selectată și pregătită în tehnici de intervievare și
evaluare, în condițiile normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de
urgență.
(2) Evaluatorul extern trebuie să îndeplinească următoarele condiții
specifice:
a) să fie absolvent al învățământului superior de lungă durată,
absolvit cu diplomă de licență sau echivalentă, în domenii sau cu
specializări postuniversitare relevante, detaliate în normele de aplicare
a prezentei ordonanțe de urgență;
b) să aibă vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum
5 ani;
c) să nu să se afle în situații de conflict de interese, prevăzute de
lege, cu managerii publici evaluați.
(3) Evaluatorul extern are următoarele atribuții principale:
a) efectuează evaluarea externă, în condițiile prevăzute de normele
de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, și consemnează
rezultatele acesteia într-un raport de evaluare;
b) soluționează contestațiile privind evaluarea externă a
managerilor publici și consemnează rezultatele acestora, motivate
corespunzător, într-un raport.
(4) Un evaluator extern nu poate îndeplini simultan atribuțiile
prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) în cadrul aceleiași sesiuni de evaluare.
(5) Remunerația sau indemnizația, după caz, a evaluatorului extern
este asigurată din bugetul de stat, prin bugetul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, în cuantumul prevăzut de normele de aplicare a
prezentei ordonanțe de urgență.
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CAPITOLUL IV
Drepturi salariale
Art. 27. — (1) Pentru activitatea desfășurată, persoanele numite în
funcții publice specifice de manager public au dreptul la un salariu
stabilit în condițiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 188/1999,
republicată, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Managerii publici beneficiază de prime, spor de vechime și alte
drepturi salariale, în condițiile legii.

Administrație, politicile publice și legislația privind statutul și funcția
publică specifică de manager public;
3. identifică și centralizează nevoile autorităților și instituțiilor publice
din administrația publică centrală și locală privind înființarea posturilor
de manageri publici și propune, pe baza efectuării unei analize anuale
a acestor nevoi instituționale, numărul de participanți la programele de
formare, precum și profilurile acestora;
4. elaborează Planul de repartizare a managerilor publici, pe baza
nevoilor identificate la pct. 3, și colectează opțiunile participanților la
programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1);
5. transmite către autoritățile și instituțiile publice propunerile de
numire în funcția publică specifică de manager public a absolvenților
programelor de formare;
6. asigură, în condițiile legii, aplicarea prevederilor referitoare la
redistribuire, în condițiile art. 22 alin. (6);
7. asigură soluționarea contestațiilor privind procedura de evaluare
profesională individuală, în condițiile art. 22 alin. (2);
8. acordă asistență autorităților și instituțiilor publice la elaborarea
fișei postului de manager public;
9. constituie și gestionează corpul de evaluatori externi, asigurând
selectarea, evidența și perfecționarea acestora;
10. asigură condițiile necesare desfășurării evaluării externe;
11. centralizează și comunică autorităților și instituțiilor publice în
care își desfășoară activitatea managerii publici evaluați rezultatele
rămase definitive în urma evaluării acestora;
12. emite comunicările prevăzute la art. 22 alin. (2) și (3), în baza
rezultatelor obținute în urma evaluării profesionale individuale;
13. asigură repartizarea, în termenul prevăzut de lege, a managerilor
publici, în situațiile prevăzute la art. 24 alin. (3) și (4);
14. soluționează, în condițiile prezentului statut, solicitările de
reîncadrare într-o funcție publică specifică de manager public;
15. identifică domeniile generale de perfecționare profesională a
managerilor publici;
16. pune la dispoziția Institutului Național de Administrație, Unității
centrale pentru reforma administrației publice și altor structuri din
subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cu
responsabilități în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de
urgență și a normelor de aplicare a acesteia, datele și informațiile
deținute, necesare pentru exercitarea atribuțiilor acestora;
c) prin Institutul Național de Administrație:
1. realizează recrutarea și selecția participanților la programele de
formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), cu respectarea condițiilor
prevăzute la art. 6 alin. (2);
2. urmărește respectarea condițiilor prevăzute la art. 7, în ceea ce
privește participanții la programele de formare prevăzute la art. 3
alin. (1) lit. c);
3. asigură organizarea, derularea și finanțarea programelor de
formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), evaluarea finală și
stabilirea clasamentului final al absolvenților, pe care îl transmite
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
4. aprobă și urmărește aplicarea regulamentelor de studii ale
programelor de formare, asigurând echivalența metodelor, criteriilor și
procedurilor de evaluare aplicate cu cele stabilite în acest sens de către
echipele de asistență tehnică a proiectelor din domeniul reformei
funcției publice, cu finanțare externă;
5. aprobă înmatricularea la programele de formare a participanților
admiși în urma selecției și comunică, dacă este cazul, această situație
autorităților și instituțiilor publice unde aceștia și-au desfășurat
activitatea;
6. constituie și gestionează corpul mentorilor prevăzuți la art. 11,
asigurând selectarea, evidența și perfecționarea acestora;
7. asigură coordonarea activității mentorilor;
8. își însușește și asigură aplicarea procedurilor de constituire și
funcționare a grupurilor de experți independenți pentru evaluarea
abilităților manageriale, prevăzute la art. 14 alin. (2);
9. asigură plata bursei prevăzute la art. 9 alin. (3);
10. asigură instruirea corespunzătoare, în condițiile legii, a
persoanelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 14 alin. (2) și, respectiv,
art. 20 alin. (2) lit. b);
d) prin Direcția generală juridică, acționează pentru recuperarea
debitelor provenite din nerespectarea prevederilor angajamentului

ce

publici, în condițiile art. 99 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 188/1999,
republicată, persoana în cauză are dreptul, în condițiile prezentului
statut, să fie numită într-o funcție publică specifică de manager public
de același grad profesional cu cel deținut anterior, în cadrul instituției
unde a îndeplinit funcția publică de conducere, respectiv de înalt
funcționar public.
(4) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (3) nu pot fi numite
în funcții publice specifice de manageri publici în cadrul aceleiași
instituții, acestea au dreptul, în condițiile prezentului statut, să fie numite
în funcții publice specifice de manageri publici de același grad
profesional cu cel deținut anterior în orice alte autorități sau instituții
publice, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
Art. 25. — Managerii publici al căror raport de serviciu a încetat din
motive neimputabile lor pot solicita Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici repartizarea pe o funcție publică specifică de manager public
de același grad profesional cu cel deținut anterior încetării raportului de
serviciu.
Art. 26. — (1) Neprezentarea din motive imputabile a absolvenților
programelor de formare în termenul prevăzut la art. 15 alin. (6) în
vederea numirii atrage decăderea din dreptul de a fi numit în funcția
publică specifică de manager public în care a fost repartizat, constituind
motiv imputabil de nerespectare a obligațiilor asumate prin
angajamentul prevăzut la art. 8.
(2) Refuzul nejustificat al participării la evaluarea externă anuală
obligatorie sau neprezentarea nejustificată la aceasta în termenul
pentru care a fost anunțată derularea procedurilor de evaluare
constituie motiv imputabil de încetare a raporturilor de serviciu.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și în situația
încetării raportului de serviciu în condițiile art. 97 lit. e) din Legea
nr. 188/1999, republicată, obligația persoanelor care au încheiat
angajamentul prevăzut la art. 8 subzistă pentru perioada rămasă până
la împlinirea termenului de 5 ani prevăzut în acesta.
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CAPITOLUL V
Cadrul instituțional
Art. 28. — (1) Pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență,
Ministerul Internelor și Reformei Administrative exercită următoarele
atribuții principale:
a) prin Unitatea centrală pentru reforma administrației publice:
1. urmărește modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe
de urgență și a normelor de aplicare a acesteia, în ceea ce privește
promovarea programelor de formare, recrutarea și selecția
participanților la acestea;
2. stabilește, pe baza propunerii Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici, numărul de participanți la programele de formare prevăzute la
art. 3 alin. (1) lit. a) și b), în limita bugetului alocat;
3. identifică, programează, elaborează și monitorizează
implementarea programelor cu finanțare externă sau internă privind
dezvoltarea corpului de manageri publici și asigură gestionarea acestor
programe;
4. implementează, în colaborare cu Institutul Național de
Administrație și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, programele
prevăzute la pct. 3;
5. promovează programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1)
lit. a) și b);
b) prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici:
1. monitorizează și controlează modul de aplicare a prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență și a normelor de aplicare a acesteia, în
ceea ce privește cariera managerilor publici;
2. elaborează și îmbunătățește, în colaborare cu Unitatea centrală
pentru reforma administrației publice și Institutul Național de
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a) evaluarea participanților la programele de formare prevăzute la
art. 3 alin. (1) lit. a) și b) și a managerilor publici;
b) constituirea, funcționarea și gestionarea grupurilor de experți
independenți de evaluare a abilităților manageriale, a grupurilor și a
corpului de evaluatori externi și a corpului de mentori.
(3) Pe durata prevăzută la alin. (1), prin excepție de la prevederile
art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 7, 9, 10, 15 și ale art. 29, finanțarea cheltuielilor
respective se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici și, respectiv, prin bugetul Institutului
Național de Administrație, dacă nu este asigurată din alte surse de
finanțare.
Art. 33. — Pe durata studiilor sau stagiilor din străinătate, atunci
când mijloacele de subzistență sunt asigurate prin proiectele cu
finanțare din alte surse, se suspendă plata bursei prevăzute la art. 9
alin. (3).
Art. 34. — În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență se aprobă, prin hotărâre a Guvernului,
la propunerea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,
normele de aplicare a acesteia.
Art. 35. — Angajamentele prevăzute la art. 8 alin. (1), încheiate
până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență de
către participanții la programele de formare, își mențin valabilitatea în
condițiile în care au fost încheiate.
Art. 36. — (1) Managerii publici încadrați în gradele profesionale
prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind
crearea statutului special al funcționarului public denumit manager
public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu
modificările și completările ulterioare, se încadrează în gradele
profesionale prevăzute la art. 17 alin. (1), după cum urmează:
a) din gradul profesional asistent în gradul profesional asistent;
b) din gradele profesionale special sau principal în gradul
profesional principal;
c) din gradele profesionale superior sau general în gradul
profesional superior.
(2) Încadrarea conform alin. (1) se face prin transformarea postului
ocupat de managerul public ca urmare a aplicării dispozițiilor prezentei
ordonanțe de urgență.
(3) Fișa postului managerului public care a fost încadrat conform
alin. (1) se modifică în mod corespunzător.
(4) Autoritățile și instituțiile publice în care sunt încadrate persoanele
prevăzute la alin. (1) au obligația finalizării procedurilor
corespunzătoare aplicării alin. (2) și (3).
Art. 37. — (1) Până la data intrării în vigoare a legii privind stabilirea
sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici, prevăzută la
art. 31 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, stabilirea drepturilor
salariale și de natură salarială ale managerilor publici numiți în temeiul
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările
ulterioare, și ale managerilor publici numiți în temeiul prezentei
ordonanțe de urgență se face după cum urmează:
a) pentru funcția publică specifică de manager public grad
profesional asistent, salariul de bază este cu 25% mai mare decât
salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B „Salarii de bază pentru
funcții publice de execuție” din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi
ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind
sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici,
precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în
anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu
modificările ulterioare, pentru funcția publică de consilier superior,
treapta 1 de salarizare;
b) pentru funcția publică specifică de manager public grad
profesional principal, salariul de bază este cu 40% mai mare decât
salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B „Salarii de bază pentru
funcții publice de execuție” din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările
ulterioare, pentru funcția publică de consilier superior, treapta 1 de
salarizare;
c) pentru funcția publică specifică de manager public grad
profesional superior, salariul de bază este cu 55% mai mare decât
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semnat potrivit art. 8. Această atribuție poate fi îndeplinită și prin
externalizarea serviciilor de asistență juridică, în condițiile legii.
(2) Unitatea centrală pentru reforma administrației publice, Agenția
Națională a Funcționarilor Publici și Institutul Național de Administrație
îndeplinesc și alte atribuții și obligații care decurg din prevederile
prezentei ordonanțe de urgență sau care sunt stabilite prin normele de
aplicare a acesteia.
Art. 29. — (1) Finanțarea cheltuielilor necesare derulării
programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) și
exercitării atribuțiilor și îndeplinirii obligațiilor stabilite prin prezenta
ordonanță de urgență se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Internelor și Reformei Administrative, bugetul Institutului
Național de Administrație și, respectiv, bugetul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, care se asigură în mod corespunzător, sau, dacă
este cazul, din surse externe.
(2) Finanțarea cheltuielilor necesare derulării programului de
formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) se asigură în condițiile prevăzute
de legislația aplicabilă programului Bursa specială „Guvernul
României”.
Art. 30. — (1) Autoritățile și instituțiile publice din administrația
publică identifică nevoile privind angajarea de manageri publici și
profilurile acestora și le comunică Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici.
(2) Autoritățile și instituțiile publice din administrația publică
înființează, în condițiile legii, cu avizul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, posturile corespunzătoare funcțiilor publice
specifice de manager public, pe baza Planului de repartizare.
(3) Posturile prevăzute la alin. (2) se înființează prin transformarea
funcțiilor publice vacante în funcții publice specifice de manager public
sau prin crearea de noi posturi, în condițiile legii.
(4) Autoritățile și instituțiile publice colaborează, în condițiile legii,
cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea asigurării
managementului funcțiilor publice specifice de manager public și
persoanelor care ocupă aceste funcții și transmit acesteia, în termen de
10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în derularea raporturilor
de serviciu ale managerilor publici.
(5) În vederea luării măsurilor necesare recuperării debitelor
provenite din nerespectarea prevederilor angajamentului semnat
potrivit art. 8 alin. (1), Agenția Națională a Funcționarilor Publici
comunică de îndată Direcției generale juridice din cadrul Ministerului
Internelor și Reformei Administrative încetarea raportului de serviciu al
persoanelor care au deținut calitatea de manager public, cu precizarea
perioadei în care acestea au ocupat o funcție publică, în condițiile
prezentei ordonanțe de urgență.
(6) Instituțiile și autoritățile administrației publice comunică Direcției
generale juridice din cadrul Ministerului Internelor și Reformei
Administrative încheierea și încetarea contractelor de muncă cu
persoanele care au deținut anterior calitatea de manager public, în
termen de 10 zile de la data încheierii, respectiv încetării acestor
contracte, în vederea calculării perioadei prevăzute la art. 8 alin. (1).
Art. 31. — Nerespectarea obligațiilor și termenelor stabilite conform
prezentei ordonanțe de urgență de către autoritățile și instituțiile publice,
în a căror sarcină cade îndeplinirea acestora, atrage răspunderea
disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.
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CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 32. — (1) Pe durata derulării proiectelor cu finanțare integrală
din alte surse decât bugetul de stat, pentru programele de formare
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), prin excepție de la prevederile
art. 4, respectiv de la prevederile art. 6 alin. (1) și art. 28 alin. (1) lit. c)
pct. 1, promovarea și derularea acestor programe și, respectiv,
recrutarea și selecția, prin concurs național, se fac în condițiile stabilite
prin contractele de finanțare a acestor proiecte.
(2) Pe durata prevăzută la alin. (1), prin excepție de la prevederile
art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (3) și (6), art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 9 și 10
și lit. c) pct. 6 și 7, Unitatea centrală pentru reforma administrației
publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Institutul Național
de Administrație, după caz, monitorizează modul de aplicare a
procedurilor stabilite prin contractele de finanțare a proiectelor
prevăzute la alin. (1), care privesc:
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de urgență și care au obținut calificative necorespunzătoare sunt
retrogradați în gradul profesional, prin trecerea pe un grad profesional
inferior celui deținut la data evaluării.
(4) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice unde își
desfășoară activitatea managerii publici evaluați în condițiile art. 38
alin. (1) lit. a), respectiv ale alin. (1)—(3) emit în termen de 10 zile de
la data promovării actul administrativ de promovare, reconfirmare sau
retrogradare, după caz.
Art. 40. — Documentele rezultate din activitatea Comisiei pentru
managerii publici, înființată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 56/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și din
activitatea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, potrivit
aceluiași act normativ se predau instituțiilor publice responsabile potrivit
prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de protocol de predareprimire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență.
Art. 41. — (1) În vederea realizării atribuțiilor prevăzute prin
prezenta ordonanță de urgență, se suplimentează cu 10 numărul de
posturi prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici, cu modificările ulterioare, prin redistribuire, în cadrul numărului
maxim de posturi aprobat Ministerului Internelor și Reformei
Administrative.
(2) Finanțarea posturilor prevăzute la alin. (1) se face începând cu
data de 1 ianuarie 2009.
(3) În vederea pregătirii implementării atribuțiilor prevăzute în
prezenta ordonanță de urgență, Agenția Națională a Funcționarilor
Publici poate solicita Ministerului Internelor și Reformei Administrative
asigurarea resurselor umane necesare, în condițiile legii.
Art. 42. — (1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 36 și 37,
care intră în vigoare la data de 31 august 2008.
(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează în
mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată.
(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se
abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea
statutului special al funcționarului public denumit manager public,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 1 iulie
2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu
modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 11 alin. (1) și (2),
art. 14 alin. (2) și (4), art. 19 și a anexei la aceasta, care se abrogă la
data de 31 august 2008, și a art. 3 alin. (1), (4)—(7), care se abrogă la
data îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b).
(4) Până la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei
ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător prevederile
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al
funcționarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 783/2005, cu modificările ulterioare, în măsura în care
acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
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salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B „Salarii de bază pentru
funcții publice de execuție” din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările
ulterioare, pentru funcția publică de consilier superior, treapta 1 de
salarizare.
(2) Pentru activitatea desfășurată, managerii publici beneficiază de
un spor de manager public de 55% aplicat la salariul de bază și care nu
face parte din acesta, precum și de prime, spor de vechime și alte
drepturi salariale, în condițiile legii.
(3) Drepturile de natură salarială care nu au caracter permanent și
au fost acordate persoanelor prevăzute la alin. (1) anterior intrării în
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se acordă în continuare până
la finalizarea perioadei pentru care au fost inițial prevăzute.
(4) Managerii publici numiți în temeiul Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, care la data
intrării în vigoare beneficiază de un salariu mai mare decât cel stabilit
potrivit prevederilor alin. (1)—(3), își mențin salariul avut.
Art. 38. — (1) Comisia pentru managerii publici, înființată potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările
ulterioare, și numită prin Decizia primului-ministru nr. 461/2005 privind
aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru managerii publici,
cu modificările și completările ulterioare, precum și secretariatul tehnic
al Comisiei continuă să funcționeze exclusiv în vederea asigurării:
a) finalizării procedurilor de evaluare demarate anterior intrării în
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și emiterii deciziilor
corespunzătoare evaluărilor managerilor publici până la data de
15 august 2008;
b) continuării litigiilor aflate pe rol la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență până la data rămânerii definitive și
irevocabile a hotărârilor judecătorești pronunțate în cadrul acestora.
(2) Autoritățile și instituțiile publice, precum și celelalte organizații
care au reprezentanți în cadrul Comisiei pentru managerii publici au
obligația de a asigura prezența acestora la lucrările Comisiei.
(3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) atrage
răspunderea administrativă, civilă sau penală a membrilor comisiei,
individuală ori solidară și indivizibilă, după caz.
(4) În cazul nerespectării de către Comisia pentru managerii publici
a termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), devin aplicabile dispozițiile
prevăzute la art. 39 alin. (1)—(3).
Art. 39. — (1) Managerii publici ale căror performanțe profesionale
individuale au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență și care au obținut calificativele necesare
promovării, dacă nu au fost promovați din motive neimputabile lor,
promovează în treaptă, respectiv grad profesional corespunzător
evaluării aferente fiecărui an de activitate.
(2) Managerii publici ale căror performanțe profesionale individuale
au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe
de urgență și care nu au obținut calificativele necesare promovării sunt
reconfirmați în treaptă, respectiv în gradul profesional.
(3) Managerii publici ale căror performanțe profesionale individuale
au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe

7

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Eugen Coifan
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
București, 24 iunie 2008.
Nr. 92.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 484/30.VI.2008
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Având în vedere necesitatea accelerării procesului de reformă a sistemului de sănătate pentru a oferi cetățenilor servicii medicale
de calitate,
luând în considerare oportunitatea eliminării unor disfuncționalități apărute în practică prin aplicarea Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de faptul că se impune crearea cadrului legal pentru reorganizarea instituțională a Ministerului Sănătății Publice, în vederea
gestionării eficiente a resurselor umane și financiare din domeniul sănătății publice, și pentru a surprinde îndeaproape și cu promptitudine nevoile
reale de sănătate ale populației din comunități,
având în vedere urgența privind crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului CE nr. 1.901/2006 al Parlamentului European
și al Consiliului privind medicamentele de uz pediatric, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului CE nr. 1.394/2007 al
Parlamentului European și al Consiliului privind medicamentele pentru terapie avansată, care aduc modificări Directivei 2001/83/CE de instituire
a unui cod comunitar,
luând în considerare faptul că rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor este singura rețea sanitară unde managerii-medici
nu pot desfășura și activitate medicală în spitalele care au sub 400 de paturi,
apreciem că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar conduce la apariția unor disfuncționalități grave în derularea programelor
naționale de sănătate, în acoperirea cu personal calificat a zonelor defavorizate, în administrarea și funcționarea unităților sanitare din rețeaua
proprie a Ministerului Transporturilor care sunt dispersate pe mai multe județe administrative ale țării, alcătuind o rețea națională a tuturor modurilor
de transport (feroviare, rutiere, aeriene, navale) și care au o specificitate deosebită în sensul asigurării strategice la nivel național a siguranței
circulației călătorilor și bunurilor materiale, fapt care ar putea afecta eficiența activității de control specific pentru persoanele cu atribuții în siguranța
circulației și navigației etc.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
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e) coordonează, implementează și monitorizează proiectele
finanțate în cadrul fondurilor comunitare, precum și acorduri bilaterale,
Pactul de stabilitate în domeniul sănătății și alte acorduri internaționale
în domeniul de competență;
f) coordonează din punct de vedere științific și metodologic, prin
comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice, rețeaua de
asistență medicală.
(2) Membrii comisiilor de specialitate prevăzuți la alin. (1) lit. f)
beneficiază de o indemnizație lunară de 10% din indemnizația
secretarului de stat, care se acordă proporțional cu numărul de
participări efective la ședințe. Cheltuielile de deplasare ocazionate de
participarea în comisiile de specialitate sunt suportate de instituțiile
publice în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfășoară
activitate prin integrare clinică. Cheltuielile de deplasare din alte
localități, ocazionate de participarea în comisia de specialitate de
medicină de familie, sunt suportate de Ministerul Sănătății Publice.
Regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile comisiilor de
specialitate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății publice.”
6. Denumirea capitolului IV „Inspecția sanitară de stat” din titlul I
„Sănătatea publică” se modifică și va avea următorul cuprins:
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Art. I. — Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie
2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„e) controlul în sănătate publică — exercitarea activităților de control
privind aplicarea prevederilor legale de sănătate publică;“.
2. La articolul 8, litera b) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„b) activitatea de control în sănătate publică;”.
3. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. — În sensul prezentei legi, prin autorități ale sistemului de
sănătate publică se înțelege:
a) Ministerul Sănătății Publice, organ de specialitate al administrației
publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
b) alte instituții care desfășoară activități în domeniul sănătății
publice la nivel național, regional, județean sau local.”
4. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 15. — Instituțiile care desfășoară activități în domeniul sănătății
publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate
juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
Ministerului Sănătății Publice, se înființează, reorganizează și se
desființează prin hotărâre a Guvernului.”
5. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 16. — (1) Ministerul Sănătății Publice, ca autoritate centrală în
domeniul asistenței de sănătate publică, are în principal următoarele
atribuții și responsabilități:
a) stabilește prioritățile naționale de sănătate publică, elaborează și
implementează programele naționale de sănătate finanțate de la
bugetul de stat și din venituri proprii ale Ministerului Sănătății Publice,
precum și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate, prin instituțiile din subordine;
b) elaborează și avizează reglementări în domeniul sanitar;
c) evaluează periodic indicatorii stării de sănătate a populației,
indicatorii programelor naționale de sănătate, precum și indicatorii de
performanță ai managementului spitalelor publice și prezintă informări
periodice Guvernului;
d) asigură activitatea de control în sănătate publică;

pe

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

„CAPITOLUL IV
Controlul în sănătatea publică”
7. În tot cuprinsul legii expresia „inspecție sanitară de stat” se
înlocuiește cu sintagma „control în sănătatea publică”.
8. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 25. — (1) Activitatea de control în sănătatea publică se
organizează pe domenii specifice de activitate, coordonate de instituții
cu atribuții în domeniul controlului la nivel național și regional, conform
competențelor.
(2) Activitatea de control în sănătatea publică se realizează pe
următoarele domenii:
a) calitatea serviciilor de asistență medicală;
b) sănătate publică;
c) farmaceutic;
d) dispozitive medicale.”
9. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 26. — (1) Activitatea de control în sănătatea publică se exercită
de către personalul de specialitate împuternicit de instituțiile cu atribuții
în domeniul controlului în sănătatea publică, conform normelor
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13. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 49. — (1) Programele naționale de sănătate se pot derula prin
unități de specialitate, selectate pe baza criteriilor aprobate prin ordin
al ministrului sănătății publice, la propunerea CNAS pentru furnizorii de
servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relații
contractuale cu CNAS și cu avizul consultativ al comisiilor de
specialitate ale Ministerului Sănătății Publice pentru alte instituții și
organizații.
(2) În înțelesul prezentei legi, unitățile de specialitate sunt: unități
sanitare publice și private, instituții publice, furnizori de servicii
medicale, medicamente și dispozitive medicale autorizați și evaluați,
aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum
și alte instituții și organizații guvernamentale și neguvernamentale.
(3) Unitățile de specialitate prevăzute la alin. (2) pot angaja personal
pentru derularea programelor naționale de sănătate ca acțiuni
multianuale pe toată perioada de derulare a acestora.”
14. La articolul 50, litera d) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„d) propune Guvernului spre aprobare programele naționale de
sănătate.”
15. La articolul 54, alineatul (1) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 54. — (1) Finanțarea programelor naționale de sănătate se
realizează de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului
Sănătății Publice, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale
de sănătate, din transferuri de la bugetul de stat și din veniturile proprii,
prin bugetul Ministerului Sănătății Publice, către bugetul Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și din alte surse,
inclusiv din donații și sponsorizări, în condițiile legii.”
16. La articolul 54, alineatul (11) se abrogă.
17. La articolul 60, literele d) și f) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„d) medic de medicină generală — titularul diplomei de medic,
obținută anterior promoției 2005, care nu a urmat pregătirea într-o
specialitate și care a dobândit drept de liberă practică în baza
prevederilor anterioare prezentei legi;
..........................................................................................................
f) cabinet de medicină de familie — unitatea sanitară privată
specializată în furnizarea de servicii medicale în asistența medicală
primară, organizată în condițiile legii. Prin excepție, ministerele și
instituțiile cu rețea sanitară proprie își pot înființa în structură cabinete
de medicină de familie, ca unități sanitare publice.”
18. La articolul 60, după litera l) se introduce o nouă literă,
litera m), cu următorul cuprins:
„m) medic titular al cabinetului de medicină de familie — medicul
deținător al patrimoniului de afectațiune profesională sau al unei părți
a acestuia.”
19. Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 69. — (1) Înființarea unui nou cabinet de medicină de familie
într-o localitate se realizează în conformitate cu prevederile legale.
Metodologia se stabilește prin norme aprobate prin ordin al ministrului
sănătății publice.
(2) Contractarea și decontarea serviciilor de medicină de familie de
către casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului
București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și Casa
Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și
Turismului până la reorganizarea acesteia, se face pentru medicii
prevăzuți la art. 60 lit. d) aflați la data de 1 ianuarie 2007 în relație
contractuală cu acestea, precum și pentru medicii specialiști de
medicină de familie. De aceste prevederi beneficiază și medicii
specialiști de medicină de familie, precum și titularii certificatului de
drept câștigat de medic generalist, eliberat de un stat membru, în cazul
cărora s-au aplicat prevederile art. 388—390 sau care se află în situația
prevăzută la art. 397.
(3) Preluarea activității unui praxis existent de către un alt medic de
familie, în condițiile încetării activității medicului titular, se face prin
transmiterea patrimoniului de afectațiune profesională deținut către
medicul care preia praxisul. Noul deținător va aduce la cunoștință
autorităților de sănătate publică teritoriale, caselor de asigurări de
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generale și specifice elaborate de către acestea și aprobate prin ordin
al ministrului sănătății publice.
(2) Pentru exercitarea activității de control în sănătatea publică,
personalul împuternicit are drept de:
a) acces în orice tip de unități, la documente, informații, conform
competențelor;
b) recoltare a produselor care pot constitui un risc pentru sănătatea
publică;
c) a constata și a sancționa contravențiile prevăzute de legislația
din domeniul sănătății publice.
(3) În situații de risc pentru sănătatea publică, personalul
împuternicit poate interzice punerea în consum, poate decide
retragerea produselor, suspendarea temporară sau definitivă a
activităților, retragerea sau anularea autorizației sanitare de funcționare,
a avizului sanitar, a notificărilor pentru activități și produse și poate
dispune orice alte măsuri pe care situația le impune.
(4) În situații de risc epidemiologic, personalul împuternicit poate
dispune măsuri speciale pentru bolnavii, suspecții și contacții de boli
transmisibile sau purtătorii de germeni patogeni, precum și alte măsuri
de limitare a circulației persoanelor.
(5) Concluziile activităților de control, abaterile de la normele legale,
recomandările și termenele de remediere a deficiențelor, precum și alte
măsuri legale aplicate se consemnează în procese-verbale de
constatare a condițiilor igienico-sanitare, rapoarte de inspecție și
procese-verbale de constatare a contravențiilor, dacă este cazul.
(6) În exercitarea activității, personalul împuternicit asigură
păstrarea confidențialității datelor, cu excepția situațiilor care constituie
un risc pentru sănătatea publică, caz în care comunicarea se va face
prin reprezentantul legal.”
10. La articolul 45, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„Art. 45. — (1) Programele naționale de sănătate reprezintă un
ansamblu de acțiuni multianuale, organizate în scopul evaluării,
prevenirii, tratamentului și controlului bolilor cu impact major asupra
stării de sănătate a populației.
(2) Ministerul Sănătății Publice asigură elaborarea și coordonarea
realizării programelor naționale de sănătate, în acord cu politicile și
strategiile naționale de sănătate, precum și finanțarea unor programe
de sănătate.”
11. La articolul 48, alineatele (11) și (12) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„(11) Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă,
la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările
corespunzătoare în structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului
Sănătății Publice și a bugetului activităților finanțate integral din venituri
proprii anexat la acesta și în volumul și structura bugetului Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate pe anul 2008,
fără afectarea deficitului bugetului de stat și a deficitului bugetului
general consolidat pe anul 2008.
(12) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă
modificările corespunzătoare în anexele la bugetul Ministerului
Sănătății Publice și la bugetul Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate aprobate pe anul 2008.”
12. La articolul 48, după alineatul (4) se introduc două noi
alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:
„(5) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și
altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care se
acordă bolnavilor, precum și pacienților cuprinși în cadrul programelor
naționale de sănătate nominalizate prin hotărâre a Guvernului, se
suportă la nivelul prețului de decontare.
(6) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și
altele asemenea, utilizate în unitățile sanitare cu paturi, pe perioada
spitalizării pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum și pentru
pacienții cuprinși în programele naționale de sănătate nominalizate prin
hotărâre a Guvernului se achiziționează de către acestea la un preț
care nu poate depăși prețul de decontare aprobat prin ordin al
ministrului sănătății publice, în condițiile legii.”
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deservește aceste echipaje. Aceste cheltuieli pot fi cofinanțate și din
bugetul local, în baza unor protocoale de colaborare încheiate între
spitalul în structura căruia se află respectiva unitate de primire a
urgențelor care coordonează activitatea medicală din cadrul SMURD,
primăria sau consiliul județean implicat și Inspectoratul pentru Situații
de Urgență din județul respectiv sau al municipiului București;
g) cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare, precum și
cheltuieli de întreținere și verificare a echipamentelor medicale pentru
autospecialele de intervenție la accidente colective și calamități, acolo
unde este cazul;
h) cheltuieli de funcționare și întreținere ale autospecialei/
autospecialelor utilizate în cadrul structurii de coordonare și intervenție
medicală regională a SMURD, dacă astfel de autospecială sau
autospeciale există în dotare.
(52) Detalierea cheltuielilor prevăzute la alin. (51) și modalitățile de
decontare a acestora se stabilesc prin norme aprobate prin ordin
comun al ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și
reformei administrative.”
26. La articolul 136, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) lit. b) și d) se
încadrează cu contract individual de muncă pe întreaga perioadă de
derulare a programului, ca acțiune multianuală, la unitățile sanitare
desemnate, iar cheltuielile de personal se suportă în cadrul programelor
naționale de sănătate.”
27. La articolul 174, alineatul (31) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(31) Structura organizatorică a unităților sanitare publice cu paturi
din subordinea Ministerului Sănătății Publice se aprobă prin ordin al
ministrului sănătății publice, la propunerea managerului sau la inițiativa
Ministerului Sănătății Publice, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.”
28. La articolul 174, după alineatul (31) se introduce un nou
alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:
„(32) Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea,
schimbarea sediului și a denumirilor unităților sanitare din subordinea
ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie se stabilesc prin
ordin al ministrului, respectiv prin decizie a conducătorului instituției, cu
avizul Ministerului Sănătății Publice.”
29. La articolul 178, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Managerul, persoană fizică sau juridică, încheie contract de
management cu Ministerul Sănătății Publice sau cu ministerele,
respectiv instituțiile cu rețea sanitară proprie, după caz, pe o perioadă
de maximum 3 ani. Contractul de management poate înceta înainte de
termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de
performanță stabilite prin ordin al ministrului sănătății publice. La
încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe
o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se
organizează concursul de ocupare a postului. Ministrul sănătății publice
numește prin ordin un manager interimar până la ocuparea prin concurs
a postului de manager.”
30. La articolul 180, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(5) Persoanele care îndeplinesc funcția de manager la spitalele și
celelalte unități sanitare care au sub 400 de paturi pot desfășura
activitate medicală în instituția respectivă.”
31. La articolul 182, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează
la nivelul spitalului, iar repartizarea personalului pe locuri de muncă
este de competența managerului.”
32. La articolul 183, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(5) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs
vor încheia cu managerul spitalului public un contract de administrare
pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți
atât indicatorii specifici de performanță, cât și normele legale care
reglementează drepturile și obligațiile părților. Contractul de
administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de
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sănătate, respectiv pacienților, preluarea praxisului. Criteriile și
metodologia de preluare se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al
ministrului sănătății publice.“
20. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 691,
cu următorul cuprins:
„Art. 691. — (1) Autoritățile administrației publice locale pot acorda
facilități si stimulente aferente instalării unui medic, înființării și
funcționării cabinetului de medicină de familie, în conformitate cu
dispozițiile legale în vigoare.
(2) În baza dispozițiilor alin. (1), autoritățile administrației publice
locale pot încheia cu reprezentantul legal al cabinetului de medicină de
familie un contract civil în care să se consemneze drepturile și
obligațiile părților.”
21. După articolul 81 se introduce un nou articol, articolul 811,
cu următorul cuprins:
„Art. 811. — (1) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Sănătății Publice, se pot finanța cheltuieli pentru investiții în
infrastructură, în localitățile rurale, în vederea construcției, reabilitării,
dotării minime standard a spațiilor medicale și nemedicale în care se
desfășoară activități de îngrijire medicală primară, precum și pentru
desfășurarea unor programe naționale de sănătate.
(2) Ministerul Sănătății Publice alocă sumele prevăzute la alin. (1)
sub formă de transferuri prin autoritățile de sănătate publică județene
către autoritățile administrației publice locale.”
22. La articolul 86, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Funcțiile de medic-șef UPU, medic-șef UPU — SMURD sau
medic șef CPU pot fi ocupate de medici cu o vechime de cel puțin 5 ani
în specialitate. Prin excepție, în perioada 2008—2010 aceste funcții pot
fi ocupate și de medici cu o vechime de cel puțin 3 ani în specialitate.”
23. La articolul 93, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Din bugetul Ministerului Sănătății Publice, respectiv din
fondurile alocate de la bugetul de stat și din veniturile proprii, se asigură
serviciilor publice de ambulanță cheltuielile aferente medicamentelor și
materialelor sanitare necesare intervențiilor de urgență, precum și
cheltuielile aferente asigurării mijloacelor de intervenție operaționale
din dotare.”
24. La articolul 93, alineatul (5) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(5) Unitățile și compartimentele de primire a urgențelor din cadrul
spitalelor cu structuri de urgență aprobate potrivit dispozițiilor legale
sunt finanțate din bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului
Sănătății Publice cu sumele aferente cheltuielilor de personal,
cheltuielilor cu medicamentele, reactivi și materiale sanitare,
cheltuielilor ocazionate de investigațiile paraclinice pentru cazurile
rezolvate în aceste structuri, fără a fi necesară internarea lor în unitatea
sanitară din care face parte respectivul UPU sau CPU și cheltuielilor
aferente altor bunuri și servicii pentru întreținerea și funcționarea
acestor structuri.”
25. La articolul 93, după alineatul (5) se introduc două noi
alineate, alineatele (51) și (52), cu următorul cuprins:
„(51) Pentru unitățile de primire a urgențelor care au în structură și
SMURD, pe lângă sumele prevăzute la alin. (5) de la bugetul de stat și
din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice se alocă și sume
pentru următoarele cheltuieli:
a) cheltuieli de personal propriu unității de primire a urgențelor care
participă la intervenții SMURD;
b) cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare pentru echipajele
de terapie intensivă mobilă și de prim ajutor calificat;
c) cheltuieli de transmisii date pentru echipajele de terapie intensivă
mobilă și de prim ajutor calificat;
d) cheltuieli de întreținere și verificare a echipamentelor medicale
pentru echipajele de terapie intensivă mobilă și de prim ajutor calificat;
e) cheltuieli de asigurare a mijloacelor de intervenție necesare
echipajelor de terapie intensivă mobilă și de prim ajutor calificat;
f) cheltuieli de funcționare și întreținere a mijloacelor de intervenție
a echipajelor de prim ajutor calificat care funcționează în sistemul
SMURD, în structura serviciilor publice voluntare pentru situații de
urgență, cu excepția cheltuielilor de personal paramedical care
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(12) Dispozițiile art. 180 alin. (1) lit. b), c) și d) referitoare la
incompatibilități și ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de
interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică
și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele
publice.”
37. La articolul 186, alineatul (7) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(7) Dispozițiile art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese
se aplică și membrilor consiliului consultativ.”
38. La articolul 190 alineatul (21), litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„a) de la bugetul de stat pentru activitățile prevăzute la alin. (2) lit. a)
și b), prin bugetul Academiei Române;”.
39. La articolul 200, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„(2) Pentru analiza și evaluarea spitalelor din rețelele sanitare ale
ministerelor sau instituțiilor, altele decât cele ale Ministerului Sănătății
Publice, comisia prevăzută la alin. (1) va fi constituită prin ordin al
ministrului sau conducătorului instituției care are în subordine spitalul.
(3) La propunerea comisiei prevăzute la alin. (1) și (2), managerul
și consiliile consultative sau comandantul/directorul general, după caz,
pot fi revocați prin ordin al ministrului sănătății publice sau, după caz,
prin ordin ori decizie a miniștrilor și conducătorilor instituțiilor cu rețele
sanitare proprii.”
40. La articolul 200, alineatul (4) se abrogă.
41. La articolul 209, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Gestionarea fondului se face, în condițiile legii, prin Casa
Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, prin
casele de asigurări sociale de sănătate județene și a municipiului
București, prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, denumite în continuare
case de asigurări. Gestionarea fondului se realizează și prin Casa
Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și
Turismului până la reorganizarea acesteia.”
42. La articolul 210 alineatul (1), litera k) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„k) prețul de decontare — prețul suportat din Fondul național unic
de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele, materialele
sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea care se acordă
bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate. Lista acestora
și prețul de decontare se aprobă prin ordin al ministrului sănătății
publice;”.
43. La articolul 213 alineatul (2), litera a) se abrogă.
44. La articolul 227, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Serviciile medicale de consultații și diagnostic ce pot fi furnizate
la distanță și modalitățile de acordare se stabilesc prin contractulcadru.”
45. La articolul 233, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(6) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și
altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care se
acordă bolnavilor, precum și pacienților cuprinși în cadrul programelor
naționale de sănătate nominalizate prin hotărâre a Guvernului, se
suportă la nivelul prețului de decontare.”
46. La articolul 233, după alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
„(7) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și
altele asemenea, utilizate în unitățile sanitare cu paturi, pe perioada
spitalizării pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum și pentru
pacienții cuprinși în programele naționale de sănătate nominalizate prin
hotărâre a Guvernului, se achiziționează de către acestea la un preț
care nu poate depăși prețul de decontare aprobat prin ordin al
ministrului sănătății publice, în condițiile legii.”
47. La articolul 244, după alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
„(61) Pentru realizarea procesului de evaluare furnizorii de servicii
medicale, de dispozitive medicale și medicamente au obligația plății
unei taxe de evaluare al cărei cuantum se aprobă prin metodologia
prevăzută la alin. (6). Veniturile obținute în urma activității de evaluare
se constituie venituri proprii la fond.”
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3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează
concursul de ocupare a funcției. Contractul de administrare poate
înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în
acesta.”
33. La articolul 183, după alineatul (8) se introduce un nou
alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
„(9) Dispozițiile art. 180 alin. (1) lit. b)—d) referitoare la
incompatibilități și ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de
interese se aplică și persoanelor care ocupă funcții specifice comitetului
director.”
34. La articolul 1833, după litera b) se introduce o nouă literă,
liteta b1), cu următorul cuprins:
„b1) la revocarea din funcție a persoanelor care ocupă funcții
specifice comitetului director în cazul nerealizării indicatorilor specifici
de performanță prevăzuți în contractul de administrare, timp de
minimum un an, din motive imputabile acestora, și/sau în situația
existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor
acestora;”.
35. La articolul 1833, după litera l) se introduce o nouă literă,
litera m), cu următorul cuprins:
„m) nerespectarea măsurilor dispuse de ministrul sănătății publice
în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice sau, după
caz, a măsurilor dispuse de ministrul/conducătorul instituției pentru
spitalele din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară
proprie.’’
36. La articolul 184, alineatele (4), (5), (6), (8), (9) și (12) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„(4) La numirea în funcție, șefii de secție, de laborator sau de
serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de
managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani,
în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii specifici de performanță.
Contractul de administrare poate fi prelungit și poate înceta înainte de
termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de
performanță. Pe perioada existenței contractului de administrare,
eventualul contract individual de muncă se suspendă. Conținutul
contractului și metodologia de încheiere a acestuia se vor stabili prin
ordin al ministrului sănătății publice. Dacă șeful de secție, de laborator
ori de serviciu medical selectat prin concurs se află în stare de
incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le
înlăture în termen de maximum 30 de zile, sub sancțiunea rezilierii
unilaterale a contractului de administrare.
(5) Calitatea de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu
medical este compatibilă cu funcția de cadru didactic universitar.
(6) În secțiile, laboratoarele sau serviciile medicale clinice funcția
de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu medical se ocupă
de cadrul didactic cu gradul cel mai mare de predare, la recomandarea
senatului instituției de învățământ medical superior în cauză, cu avizul
managerului spitalului și cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice.
.........................................................................................................
(8) Pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice, în care
nu există cadru didactic cu grad de predare, precum și pentru secțiile,
laboratoarele și serviciile medicale neclinice condițiile de participare la
concurs vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății publice, iar în
cazul spitalelor aparținând ministerelor sau instituțiilor cu rețea sanitară
proprie condițiile de participare la concurs vor fi stabilite prin ordin al
ministrului, respectiv prin decizie a conducătorului instituției, cu avizul
Ministerului Sănătății Publice. În cazul în care la concurs nu se prezintă
niciun candidat în termenul legal, managerul spitalului public va delega
o altă persoană în funcția de șef de secție, șef de laborator sau șef de
serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, interval în care se
vor repeta procedurile prevăzute la alin. (1).
(9) Șeful de secție, șeful de laborator și șeful serviciului medical vor
face publice, prin declarație pe propria răspundere, afișată pe site-ul
spitalului și al autorității de sănătate publică sau pe site-ul Ministerului
Sănătății Publice ori, după caz, al Ministerului Transportului pentru
unitățile sanitare subordonate acestuia, legăturile de rudenie până la
gradul al IV-lea inclusiv cu personalul angajat în secția, laboratorul sau
serviciul medical pe care îl conduc.
.........................................................................................................
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58. La articolul 260 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„b) de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente
de muncă și boli profesionale constituit în condițiile legii, pentru
persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. b);”.
59. La articolul 266, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„(2) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea
funcționării unitare și coordonate a sistemului de asigurări sociale de
sănătate din România și are în subordine casele de asigurări de
sănătate județene și Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului
București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și Casa
Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și
Turismului până la reorganizarea acesteia.
(3) CNAS funcționează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul
de administrație și aprobat prin hotărâre a Guvernului. Casele de
asigurări funcționează pe baza statutului propriu, care respectă
prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administrație al
CNAS, iar în cazul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și cu avizul conform al
Ministerului Transporturilor. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești își
desfășoară activitatea potrivit prevederilor legale de organizare și
funcționare ale caselor de asigurări județene din cadrul sistemului de
asigurări de sănătate, cu păstrarea specificului activității.”
60. La articolul 281 alineatul (1), după litera f) se introduc trei
noi litere, literele g), h) și i), cu următorul cuprins:
„g) solicită avizul ministrului sănătății publice înaintea depunerii
bugetului de venituri și cheltuieli la Ministerul Economiei și Finanțelor
pentru sumele transferate din bugetul Ministerului Sănătății Publice în
bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
h) raportează trimestrial și anual ministrului sănătății publice
realizarea activităților desfășurate de CNAS;
i) supune aprobării ministrului sănătății publice reglementările
propuse în cadrul politicilor din domeniul sanitar.”
61. La articolul 288, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Directorul general al Casei Asigurărilor de Sănătate a
Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului este numit pe
bază de concurs organizat de Ministerul Transporturilor în colaborare
cu CNAS, prin ordin comun al ministrului transporturilor și al
președintelui CNAS.”
62. La articolul 288, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Salarizarea și celelalte drepturi ale directorului general se
stabilesc prin contractul de management. Salariul de bază se aprobă de
președintele CNAS și se stabilește între limite, după cum urmează:
a) limita minimă la nivelul maxim al salariului pentru funcția de
consilier gr. I A din cadrul ministerelor și al altor organe centrale de
specialitate, la care se adaugă indemnizația de conducere în cuantum
de 55% corespunzătoare funcției de director general;
b) limita maximă la nivelul prevăzut de lege pentru funcția de
secretar general din ministere.”
63. La articolul 305 alineatul (1), după litera a) se introduce o
nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
„a1) nedepunerea la termen a declarației prevăzute la art. 215
alin. (3);”.
64. La articolul 306, după litera b) se introduce o nouă literă,
litera b1), cu următorul cuprins:
„b1) cea prevăzută la lit. a1), cu amendă de la 50 lei la 100 lei;”.
65. La articolul 317, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„Art. 317. — (1) În termen de 12 luni Casa Asigurărilor de Sănătate
a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va intra în
proces de reorganizare în vederea privatizării.
(2) Până la data reorganizării, Casa Asigurărilor de Sănătate a
Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului își va desfășura
activitatea potrivit prevederilor legale de organizare și funcționare a
acesteia, pe principiul de funcționare a caselor de asigurări din cadrul
sistemului de asigurări de sănătate.”
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48. La articolul 244, alineatul (7) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(7) Finanțarea activității desfășurate în vederea evaluării se suportă
din veniturile obținute potrivit alin. (61).”
49. La articolul 246, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 246. — (1) Relațiile dintre furnizorii de servicii medicale,
medicamente și dispozitive medicale și casele de asigurări sunt de
natură civilă, reprezintă acțiuni multianuale și se stabilesc și se
desfășoară pe bază de contract. În situația în care este necesară
modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate și
stipulate în acte adiționale.”
50. Articolul 247 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 247. — Furnizorii de servicii medicale, medicamente și
dispozitivele medicale încheie cu casele de asigurări contracte pe baza
modelelor de contracte prevăzute în normele metodologice de aplicare
a contractului-cadru, în cuprinsul cărora pot fi prevăzute și alte clauze
suplimentare, negociate, în limita prevederilor legale în vigoare.”
51. La articolul 249, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 249. — (1) Casele de asigurări încheie cu furnizorii de servicii
medicale, medicamente și dispozitive medicale contracte pentru
furnizarea de servicii și pentru plata acestora, urmărind realizarea
echilibrului financiar.”
52. La articolul 252, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 252. — (1) Plata furnizorilor de servicii medicale poate fi:
a) în asistența medicală primară și de specialitate ambulatorie, prin
tarif pe persoana asigurată, tarif pe serviciu medical;
b) în asistența medicală din spitale și alte unități sanitare publice
sau private, în afara celor ambulatorii, prin tarif pe caz rezolvat, tarif pe
zi de spitalizare, tarif pe serviciu medical;
c) prin tarife pentru anumite servicii, stabilite prin contractul-cadru;
d) prin preț de referință prevăzut în lista medicamentelor cu sau fără
contribuție personală;
e) prin preț de decontare pentru medicamentele, materialele
sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea, care se asigură în
cadrul programelor naționale de sănătate din lista aprobată prin ordin
al ministrului sănătății publice;
f) prin preț de referință pentru unele servicii medicale sau prin preț
de referință prevăzut în lista de materiale sanitare și de dispozitive
medicale sau, după caz, prin sumă de închiriere pentru cele acordate
pentru o perioadă determinată;
g) prin buget global pentru serviciile publice de ambulanță.”
53. La articolul 257 alineatul (2), literele e) și f) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„e) veniturilor din pensiile care depășesc limita supusă impozitului
pe venit;
f) veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, veniturilor din dividende
și dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate
în mod individual și/sau într-o formă de asociere și altor venituri care se
supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri
de natura celor prevăzute la lit. a) – e), alin. 21 și art. 213 alin. (2) lit. h),
dar nu mai puțin de un salariu de bază minim brut pe țară, lunar.”
54. La articolul 257, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) În cazul persoanelor care realizează în același timp venituri de
natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a) – e), alin. (21) și la art. 213
alin. (2) lit. h), contribuția se calculează asupra tuturor acestor venituri.”
55. La articolul 257, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„21) În situația în care o persoană realizează venituri care sunt
neimpozabile, contribuția se calculează asupra veniturilor realizate.”
56. La articolul 257 alineatul (5), litera c) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„c) anual, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. c) și f).”
57. La articolul 257, alineatul (7) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(7) Obligația virării contribuției de asigurări sociale de sănătate
revine persoanei juridice sau fizice care plătește asiguraților veniturile
prevăzute la alin. (2) lit. a), d) și e), respectiv asiguraților pentru
veniturile prevăzute la alin. (2) lit. b), c) și f).”

ra
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sănătate. Aceste prevederi se aplică și medicilor dentiști care, din
motive politice, au fost obligați să își întrerupă studiile o anumită
perioadă, obținându-și licența cu întârziere, ori celor care au fost
împiedicați să își reia activitatea profesională.
(5) În cazul unităților sanitare publice care înregistrează deficit de
personal medico-dentar, precum și al unităților sanitare publice aflate în
zone defavorizate, medicii dentiști își pot continua activitatea peste
vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor
prin concurs, la propunerea unității sanitare publice, cu avizul anual al
Colegiului Medicilor Dentiști din România și cu aprobarea Ministerului
Sănătății Publice, respectiv a autorității de sănătate publică, în funcție
de subordonare.”
71. La articolul 484, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Medicii dentiști care au depășit limita de vârstă prevăzută la
alin. (1) pot profesa în continuare în unități sanitare private.
Desfășurarea activității se face în baza certificatului de membru și a
avizului anual al Colegiului Medicilor Dentiști din România, eliberat pe
baza certificatului de sănătate și a asigurării privind răspunderea civilă
pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul
respectiv.”
72. La articolul 485, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi extins cu o lună în
situațiile în care recunoașterea profesională se face pe baza principiilor
Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale. În acest
caz se prelungește corespunzător și perioada de valabilitate prevăzută
la alin. (3).”
73. La articolul 565, alineatele (2) și (3) ale se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(2) În unitățile sanitare publice, farmaciștii, membri titulari și membri
corespondenți ai Academiei Române și ai Academiei de Științe
Medicale, profesorii universitari, cercetătorii științifici gradul I, doctorii în
științe farmaceutice, care desfășoară activități farmaceutice, pot
continua, la cerere, activitatea până la împlinirea vârstei de 70 de ani.
Peste această vârstă farmaciștii, membri titulari și membri
corespondenți ai Academiei de Științe Medicale, pot fi menținuți în
activitate conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004,
cu modificările ulterioare. De același drept pot beneficia și farmaciștii,
membri titulari și membri corespondenți ai Academiei Române.
(3) Farmaciștii prevăzuți la alin. (1), la cerere, se pot pensiona
anticipat, la vârstele prevăzute în Legea nr. 19/2000, cu modificările și
completările ulterioare, dacă îndeplinesc condițiile de stagiu de cotizare
prevăzute de lege pentru pensia anticipată sau pentru pensia anticipată
parțială.”
74. La articolul 565, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Farmaciștii care au depășit limita de vârstă prevăzută la
alin. (1) pot profesa în continuare în unități sanitare private.
Desfășurarea activității se face în baza certificatului de membru și a
avizului anual al Colegiului Farmaciștilor din România, eliberat pe baza
certificatului de sănătate și a asigurării de răspundere civilă pentru
greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.”
75. La articolul 565, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) În cazul unităților sanitare publice care înregistrează deficit de
farmaciști, precum și al unităților sanitare publice aflate în zone
defavorizate, farmaciștii își pot continua activitatea peste vârsta de
pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin
concurs, la propunerea unității sanitare publice, cu avizul Colegiului
Farmaciștilor din România și cu aprobarea Ministerului Sănătății
Publice, respectiv a autorității de sănătate publică, în funcție de
subordonare. ”
76. La articolul 565, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Farmaciștii deținuți sau internați din motive politice, aflați în
situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Decretul-lege nr. 118/1990,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, pot fi menținuți, la
cerere, în activitatea profesională pe baza certificatului anual de
sănătate. Aceste prevederi se aplică și farmaciștilor care, din motive
politice, au fost obligați să își întrerupă studiile o anumită perioadă,
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66. La articolul 317, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Ministerul Transporturilor este reprezentantul statului în
activitatea de privatizare a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.”
67. Articolul 362 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 362. — Veniturile prevăzute la art. 361, gestionate de
Ministerul Sănătății Publice, sunt folosite pentru investiții în
infrastructură și dotări în sistemul sanitar public, finanțarea programelor
naționale de sănătate, pentru rezerva Ministerului Sănătății Publice,
precum și pentru finanțarea acordării asistenței medicale publice de
urgență.”
68. La articolul 385, alineatele (5), (6) și (8) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(5) În cazul unităților sanitare publice care înregistrează deficit de
personal medical, precum și al unităților sanitare publice aflate în zone
defavorizate, medicii își pot continua activitatea peste vârsta de
pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin
concurs, la propunerea unității sanitare publice, cu avizul anual al
Colegiului Medicilor din România, prin colegiile teritoriale județene,
respectiv al municipiului București, și cu aprobarea Ministerului
Sănătății Publice, respectiv a autorității de sănătate publică, în funcție
de subordonare.”
(6) Medicii deținuți sau internați din motive politice, aflați în situațiile
prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Decretul–lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, pot fi menținuți, la cerere, în
activitatea profesională, pe baza certificatului anual de sănătate. Aceste
prevederi se aplică și medicilor care, din motive politice, au fost obligați
să își întrerupă studiile o anumită perioadă, obținându-și licența cu
întârziere, ori celor care au fost împiedicați să își reia activitatea
profesională.
............................................................................................................
(8) Prin excepție de la prevederile alin. (1), medicii titulari ai
cabinetelor de medicină de familie din mediul rural, care își desfășoară
activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate
județene, își pot continua activitatea în aceleași condiții, după împlinirea
vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de autoritatea de
sănătate publică județeană și de Colegiul Medicilor din România, prin
colegiile județene ale medicilor, pe baza certificatului de sănătate.”
69. La articolul 388, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi extins cu o lună în
situațiile în care recunoașterea profesională se face pe baza principiilor
Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale. În acest
caz se prelungește corespunzător și perioada de valabilitate prevăzută
la alin. (3).”
70. La articolul 484, alineatele (2)—(5) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„(2) În unitățile sanitare publice, medicii dentiști, membri titulari și
membri corespondenți ai Academiei Române și ai Academiei de Științe
Medicale, profesorii universitari, cercetătorii științifici gradul I, doctorii în
științe medicale, care desfășoară activități medico-dentare, pot
continua, la cerere, activitatea până la împlinirea vârstei de 70 de ani.
Peste această vârstă medicii dentiști, membri titulari și membri
corespondenți ai Academiei de Științe Medicale, pot fi menținuți în
activitate conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004
privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale, cu
modificările ulterioare. De același drept pot beneficia și medicii dentiști,
membri titulari și membri corespondenți ai Academiei Române.
(3) Medicii dentiști prevăzuți la alin. (1), la cerere, se pot pensiona
anticipat, la vârstele prevăzute în Legea nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și
completările ulterioare, dacă îndeplinesc condițiile de stagiu de cotizare
prevăzute de lege pentru pensia anticipată sau pentru pensia anticipată
parțială.
(4) Medicii dentiști deținuți sau internați din motive politice, aflați în
situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Decretul-lege nr. 118/1990
republicat, cu modificările și completările ulterioare, pot fi menținuți, la
cerere, în activitatea profesională, pe baza certificatului anual de
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85. Denumirea capitolului VII „Distribuția angro a
medicamentelor” al titlului XVII „Medicamentul” se modifică și va
avea următorul cuprins:
„CAPITOLUL VII
Distribuția medicamentelor”
86. Articolul 787 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 787. — (1) Cu respectarea prevederilor art. 700, Agenția
Națională a Medicamentului ia toate măsurile corespunzătoare pentru
a se asigura că numai medicamentele pentru care a fost acordată o
autorizație de punere pe piață conform prevederilor prezentului titlu
sunt distribuite pe teritoriul României.
(2) Cu respectarea prevederilor art. 700, Agenția Națională a
Medicamentului ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura
că numai medicamentele pentru care a fost acordată o autorizație de
punere pe piață conform prevederilor prezentului titlu și prin procedura
centralizată sunt distribuite pe teritoriul României.
(3) Distribuția angro și depozitarea medicamentelor, precum și
distribuția en détail se efectuează numai pentru medicamente care au
autorizații de punere pe piață eliberate:
a) de Comisia Europeană, conform procedurii centralizate; sau
b) de Agenția Națională a Medicamentului, conform prevederilor
prezentului titlu.
(4) Orice distribuitor angro care nu este deținătorul autorizației de
punere pe piață și care introduce un medicament dintr-un stat membru
al Uniunii Europene trebuie să notifice intenția sa deținătorului
autorizației de punere pe piață și Agenției Naționale a Medicamentului;
pentru medicamentele care nu au fost autorizate prin procedura
centralizată, notificarea Agenției Naționale a Medicamentului se face
fără a contraveni procedurilor suplimentare prevăzute în legislația din
România.”
87. Articolul 788 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 788. — (1) Agenția Națională a Medicamentului ia toate
măsurile necesare pentru a se asigura că distribuția angro de
medicamente se face de către posesorii unei autorizații pentru
desfășurarea activității de distribuitor angro de medicamente, în care se
precizează sediul pentru care este valabilă.
(2) Dacă persoanele autorizate să elibereze medicamentele către
populație pot, conform legislației naționale, să se angajeze și în
distribuție angro, aceste persoane trebuie să fie autorizate conform alin. (1).
(3) Agenția Națională a Medicamentului ia toate măsurile necesare
pentru a se asigura că distribuția en détail de medicamente se face de
către posesorii unei autorizații pentru desfășurarea activității de
distribuitor en détail de medicamente, în care se precizează sediul
pentru care este valabilă.
(4) Deținerea unei autorizații de fabricație include și autorizarea
pentru distribuția angro a medicamentelor acoperite de acea
autorizație; deținerea unei autorizații pentru desfășurarea activității de
distribuție angro de medicamente nu exceptează deținătorul de la
obligația de a deține o autorizație de fabricație și de a se supune
condițiilor stabilite în acest sens, chiar dacă activitatea de fabricație sau
de import este secundară.
(5) La cererea Comisiei Europene sau a unui stat membru al Uniunii
Europene, Agenția Națională a Medicamentului trebuie să furnizeze
toate informațiile adecvate privind autorizațiile individuale pe care le-a
eliberat conform alin. (1).
(6) Verificările persoanelor autorizate pentru desfășurarea activității
de distribuție angro și en détail de medicamente, precum și inspecția
spațiilor lor se efectuează sub responsabilitatea Agenției Naționale a
Medicamentului.
(7) Agenția Națională a Medicamentului suspendă sau retrage
autorizația prevăzută la alin. (1) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile
de autorizare și informează despre aceasta statele membre ale Uniunii
Europene și Comisia Europeană.
(8) Agenția Națională a Medicamentului suspendă sau retrage
autorizația prevăzută la alin. (3) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile
de autorizare.
(9) În cazul în care Agenția Națională a Medicamentului consideră
că deținătorul unei autorizații acordate de un stat membru al Uniunii
Europene conform prevederilor art. 77 alin. (1) din Directiva
2001/83/CE nu mai îndeplinește condițiile de autorizare, informează
despre aceasta Comisia Europeană și statul membru implicat.
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obținându-și licența cu întârziere, ori celor care au fost împiedicați să își
reia activitatea profesională.”
77. Articolul 566 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 566. — În farmaciile de spital, farmacistul este autorizat să
elibereze medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și
altele asemenea, atât pentru secțiile spitalului, cât și pentru asigurarea
acestora, în ambulatoriu, în cadrul programelor naționale de sănătate.”
78. La articolul 569, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi extins cu o lună în
situațiile în care recunoașterea profesională se face pe baza principiilor
Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale. În acest
caz se prelungește corespunzător și perioada de valabilitate prevăzută
la alin. (3).”
79. La articolul 661, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 661. — (1) Limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare se
stabilesc de către CNAS, după consultarea asociațiilor profesionale din
domeniul asigurărilor și CMR, CFR, CMDR, OAMMR și OBBC, cu
avizul Ministerului Sănătății Publice.”
80. La articolul 695, punctele 16 și 34 se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„16. distribuție angro a medicamentelor — totalitatea activităților de
procurare, deținere, livrare sau export de medicamente, cu excepția
activității de eliberare a acestora către public (distribuția en détail);
asemenea activități sunt efectuate de fabricanți ori depozitele lor,
importatori și alți distribuitori angro sau de farmaciști ori alte persoane
autorizate să furnizeze medicamente către public în România;
..........................................................................................................
34. procedura centralizată — procedura de autorizare de punere
pe piață prevăzută în Regulamentul Consiliului și Parlamentului
European nr. 726/2004, care stabilește procedurile comunitare pentru
autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar
și care constituie Agenția Europeană a Medicamentelor, și în
Regulamentul (CE) nr. 1.394/2007 al Parlamentului European și al
Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie
avansată.”
81. La articolul 695, după punctul 35 se introduce un nou
punct, punctul 36, cu următorul cuprins:
„36. medicament pentru terapie avansată — un produs, astfel cum
este definit în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.394/2007.”
82. La articolul 697 alineatul (1), după litera f) se introduce o
nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
„g) medicamentelor pentru terapie avansată, astfel cum sunt
definite în Regulamentul (CE) nr. 1.394/2007, care sunt preparate în
mod nesistematic, în conformitate cu standarde de calitate specifice și
care sunt utilizate în România, în cadrul unui spital, sub
responsabilitatea unui medic, în scopul de a se conforma unei
prescripții medicale privind un medicament adaptat special destinat
unui anumit pacient.”
83. La articolul 697, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Fabricarea medicamentelor prevăzute la alin. (1) lit. g) este
autorizată de Agenția Națională a Medicamentului. Aceasta se asigură
că cerințele privind trasabilitatea și farmacovigilența, precum și
standardele de calitate specifice prevăzute la lit. g) sunt echivalente cu
cele prevăzute la nivel comunitar cu privire la medicamentele pentru
terapie avansată pentru care este necesară autorizarea în conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare
privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și
veterinar și de instituire a unei agenții europene a medicamentului.”
84. Articolul 756 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 756. — Agenția Națională a Medicamentului aplică prevederile
ghidurilor publicate de Comisia Europeană referitoare la buna practică
de fabricație pentru medicamente, precum și pentru substanțele active
folosite ca materii prime, privind forma și conținutul autorizației
prevăzute la art. 748 alin. (1), ale rapoartelor prevăzute la art. 823
alin. (3), forma și conținutul certificatului de bună practică de fabricație
prevăzut la art. 823 alin. (5).”
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94. Articolul 795 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 795. — Agenția Națională a Medicamentului are obligația de a
urmări aplicarea ghidurilor de bună practică de distribuție publicate de
Comisia Europeană, precum și a regulilor de bună practică
farmaceutică prevăzute de legislație.”
95. Articolul 836 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 836. — (1) Constituie contravenții următoarele fapte și se
sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, aplicată fabricantului,
și cu închiderea unității, în cazul funcționării unității de producție de
medicamente fără autorizație de fabricație emisă de Agenția Națională
a Medicamentului; se sancționează cu aceeași amendă distribuitorul și
cu închiderea unității de distribuție a medicamentelor care funcționează
fără autorizație emisă de Agenția Națională a Medicamentului;
b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, în cazul nerespectării
Regulilor de bună practică de laborator de către laboratoarele care
efectuează teste farmacotoxicologice în vederea întocmirii
documentației de autorizare de punere pe piață a medicamentelor de
uz uman;
c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată fabricantului sau
distribuitorului, după caz, pentru practicarea în cadrul unității de
producție sau de distribuție a medicamentelor a altor activități decât a
celor pentru care au fost autorizate, distribuția de la fabricant sau din
depozitele de medicamente a medicamentelor către unități neautorizate
de Agenția Națională a Medicamentului în condițiile legii, participarea
persoanelor necalificate la operațiuni tehnice care necesită calificare
de specialitate în procesul de fabricație și în cel de distribuție, precum
și nerespectarea prevederilor referitoare la inscripționarea și prospectul
medicamentelor, publicitatea medicamentelor, raportarea schimbărilor
survenite în activitatea de producție sau de distribuție, nerespectarea
regulilor de bună practică în activitatea de farmacovigilență desfășurată
de deținătorul autorizației de punere pe piață;
d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată fabricantului în
cazul nerespectării condițiilor de funcționare a unității de producție de
medicamente pentru care a fost autorizat sau în cazul nerespectării
Ghidului privind buna practică de fabricație;
e) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, în cazul fabricării și
distribuției medicamentelor fără documente care să ateste proveniența
și/sau calitatea acestora, în cazul nerespectării prevederilor privind
procedura de retragere a medicamentelor de către fabricanți și
distribuitori, precum și în cazul deținerii și distribuirii medicamentelor
cu termen de valabilitate depășit sau cu buletin de analiză
necorespunzător;
f) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, lipsa din unitățile de
distribuție a farmacistului-șef sau a înlocuitorului acestuia pe perioada
în care unitatea funcționează, precum și împiedicarea exercitării
activității de inspecție;
g) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei și suspendarea
autorizației de funcționare a unității de distribuție pe o durată de un an,
în cazul repetării într-o perioadă de 3 luni a uneia dintre contravențiile
constatate, prevăzute la lit. c) și e);
h) cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei și suspendarea
autorizației de funcționare a unității de distribuție, în cazul nerespectării
Ghidului de distribuție angro și a Regulilor de bună practică
farmaceutică, până la remedierea deficiențelor constatate;
i) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, în cazul în care deținătorul
autorizației de punere pe piață nu respectă condițiile sau restricțiile
incluse în autorizația de punere pe piață care privesc eliberarea sau
utilizarea medicamentului, precum și pe acelea referitoare la utilizarea
în condiții de siguranță și eficacitate a medicamentului, nu raportează
la Agenția Națională a Medicamentului reacțiile adverse, nu transmite
la Agenția Națională a Medicamentului rapoartele periodice actualizate
privind siguranța medicamentelor, modificările (variațiile) la termenii
autorizațiilor de punere pe piață, nu notifică Agenția Națională a
Medicamentului privind data de comercializare efectivă sau data la care
medicamentul încetează să mai existe pe piață, nu furnizează
Ministerului Sănătății Publice sau, după caz, Agenției Naționale a
Medicamentului date referitoare la volumul de vânzări și volumul de
prescrieri ale medicamentului, în conformitate cu prevederile
prezentului titlu;
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(10) Inspectorii din Agenția Națională a Medicamentului pot preleva
probe de la unitățile de distribuție în vederea efectuării de analize de
laborator.
(11) Contravaloarea probelor prelevate și costul analizelor efectuate
se suportă conform art. 823 alin. (1) lit. b).”
88. Articolul 789 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 789. — (1) Agenția Națională a Medicamentului se asigură că
timpul necesar pentru desfășurarea procedurii de examinare a cererilor
pentru autorizarea de distribuție nu depășește 90 de zile de la data
primirii cererii de către aceasta.
(2) În situația în care documentația depusă de solicitant este
incompletă, Agenția Națională a Medicamentului cere solicitantului,
dacă este necesar, să furnizeze toate informațiile privind condițiile de
autorizare.”
(3) Dacă Agenția Națională a Medicamentului constată că nu sunt
furnizate toate informațiile conform alin. (2), perioada prevăzută la
alin. (1) este suspendată până când datele cerute vor fi furnizate.”
89. La articolul 790, literele a) și b) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„a) trebuie să aibă spații, instalații și echipamente potrivite și
adecvate pentru asigurarea preparării, conservării și distribuției
medicamentelor;
b) trebuie să aibă personal de specialitate, iar în cazul unităților de
distribuție angro, și o persoană responsabilă de calitatea
medicamentelor, îndeplinind condițiile prevăzute în legislația din
România;”.
90. La articolul 791, literele c), d), f) și g) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„c) în cazul distribuitorilor de medicamente angro, să furnizeze
medicamentele numai persoanelor care, la rândul lor, dețin o autorizație
de distribuție angro sau sunt autorizate de Agenția Națională a
Medicamentului să furnizeze medicamente către populație în România;
d) să aibă un plan de urgență care să asigure implementarea
efectivă a oricărei retrageri de pe piață ordonată de Agenția Națională
a Medicamentului ori efectuată în cooperare cu fabricantul sau, după
caz, cu distribuitorul angro ori cu deținătorul autorizației de punere pe
piață pentru medicamentul în cauză;
............................................................................................................
f) să țină la dispoziția Agenției Naționale a Medicamentului evidența
prevăzută la lit. e), în scopul inspecțiilor, pentru o perioadă de 5 ani;
g) să respecte principiile și ghidurile de bună practică de distribuție
de medicamente, precum și regulile de bună practică farmaceutică
pentru medicamente, conform prevederilor art. 795.”
91.La articolul 792, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„Art. 792. — (1) În ceea ce privește furnizarea de medicamente
către farmaciști și persoanele autorizate să elibereze medicamente
către populație, Agenția Națională a Medicamentului nu trebuie să
aplice unui deținător de autorizație de distribuție angro acordată de alt
stat membru al Uniunii Europene nicio obligație, în special obligații de
serviciu public, mai restrictivă decât cele aplicate persoanelor autorizate
să efectueze activități echivalente în România.
(2) Deținătorul unei autorizații de punere pe piață pentru un
medicament și distribuitorii angro ai acelui medicament pus efectiv pe
piață în România asigură, în limitele responsabilităților lor, stocuri
adecvate și continue din acel medicament către farmacii și persoanele
autorizate să furnizeze medicamente, astfel încât nevoile pacienților
din România să fie acoperite.”
92. La articolul 793, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Agenția Națională a Medicamentului ia toate măsurile necesare
pentru a se asigura că persoanele autorizate să furnizeze medicamente
către populație pot furniza informațiile necesare pentru trasabilitatea
căii de distribuție a fiecărui medicament.”
93. Articolul 794 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 794. — Prevederile prezentului capitol nu împiedică aplicarea
unor cerințe mai restrictive în legătură cu distribuția de:
a) substanțe stupefiante și psihotrope pe teritoriul României;
b) medicamente derivate din sânge;
c) medicamente imunologice;
d) medicamente radiofarmaceutice.”
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acordării autorizației de distribuție sau a altor tipuri de inspecție sunt
asigurate din bugetul propriu.”
Art. II. — Termenul prevăzut la art. 317 alin. (1) din Legea
nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitor la
procesul de reorganizare în vederea privatizării Casei Asigurărilor de
Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență.
Art. III. — (1) Înființarea instituțiilor prevăzute la art. 11 lit. b) din
Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu atribuții
în domeniul asistenței medicale, programelor naționale de sănătate,
infrastructură în domeniul sanitar și control în sănătate publică se face
prin reorganizarea Ministerului Sănătății Publice, a autorităților de
sănătate publică județene și a municipiului București, precum și a
institutelor și centrelor de sănătate publică.
(2) La data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prin care
instituțiile prevăzute la alin. (1) încep să funcționeze, se abrogă art. 12,
art. 13 alin. (1), art. 17 alin. (1) și (2), art. 18—23 și art. 24 alin. (2).
(3) La aceeași dată la care instituțiile prevăzute la alin. (1) încep să
funcționeze, sintagmele „autorități de sănătate publică județene și a
municipiului București” și „autorități de sănătate publică teritoriale” se
înlocuiesc cu expresia „instituții care desfășoară activități în domeniul
sănătății publice care preiau atribuțiile acestora”.
(4) În tot cuprinsul titlului II „Programe naționale de sănătate”,
sintagmele „Agenția Națională de Programe” și „Agenția Națională
pentru Programe de Sănătate” se înlocuiesc cu sintagma „structură cu
atribuții în elaborarea și coordonarea programelor naționale de
sănătate”.
(5) Până la data prevăzută la alin. (2), la care instituțiile prevăzute
la alin. (1) încep să funcționeze, atribuțiile structurii prevăzute la alin. (4)
sunt exercitate de Agenția Națională pentru Programe de Sănătate, ca
structură din cadrul Ministerului Sănătății Publice cu atribuții în
elaborarea și coordonarea programelor naționale de sănătate.

ii
g

î) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, în cazul în care
laboratoarele independente/recunoscute de Agenția Națională a
Medicamentului nu respectă condițiile în care a fost obținută autorizația;
j) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, în cazul în care importatorii
nu își respectă angajamentul privind transmiterea la Agenția Națională
a Medicamentului a situației exacte a fiecărui import, în conformitate
cu prevederile legislației în vigoare;
k) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nedepunerea în termen
de 6 luni de la finalizare a oricăror alte studii sponsorizate de deținătorul
autorizației de punere pe piață care implică utilizarea la populația
pediatrică a unui medicament acoperit de o autorizație de punere pe
piață, indiferent dacă au fost sau nu efectuate în conformitate cu un
plan de investigație pediatrică agreat.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute
la alin. (1) se fac de către inspectorii din cadrul Agenției Naționale a
Medicamentului.”
96. Articolul 848 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 848. — Agenția Națională a Medicamentului se asigură că
există sisteme adecvate de colectare a medicamentelor nefolosite sau
expirate.”
97. Articolul 851 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 851. — Ministerul Sănătății Publice stabilește, avizează și
aprobă, prin ordin al ministrului sănătății publice, prețurile maximale ale
medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în
România, cu excepția medicamentelor care se eliberează fără
prescripție medicală (OTC).”
98. Articolul 856 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 856. — La depunerea documentației pentru autorizarea de
funcționare, unitățile de distribuție plătesc în contul Agenției Naționale
a Medicamentului tariful privind autorizația de funcționare, aprobat prin
ordin al ministrului sănătății publice.”
99. Articolul 858 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 858. — Cheltuielile necesare pentru efectuarea de către
salariații Agenției Naționale a Medicamentului a inspecțiilor în vederea
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleșcanu
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
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