
TITLUL II 

Programele naţionale de sănătate 

 

 

    CAP. I 

    Dispoziţii generale 

    ART. 45 

    (1) Programele naţionale de sănătate reprezintă un ansamblu de acţiuni 

organizate în scopul prevenirii şi controlului bolilor cu impact major asupra 

stării de sănătate a populaţiei. 

    (1) Programele naţionale de sănătate reprezintă un ansamblu de acţiuni 

organizate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului şi controlului bolilor 

cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei. 

------------ 

    Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA 

nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 

18 ianuarie 2007. 

 

    (1^1) Programele naţionale de sănătate cuprind programe naţionale de 

evaluare, profilactice şi cu scop curativ. 

------------- 

    Alin. (1^1) al art. 45 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din 

LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 38 din 18 ianuarie 2007. 

 

    (2) Ministerul Sănătăţii Publice asigura proiectarea şi coordonarea 

realizării programelor naţionale de sănătate, în acord cu politicile şi 

strategiile naţionale de sănătate. 

    (3) Autorităţile de sănătate publica din ministerele cu reţea sanitară 

proprie coordonează realizarea programelor de sănătate specifice 

ministerului, cu impact asupra sănătăţii, în concordanta cu strategia 

Ministerului Sănătăţii Publice. 

    ART. 46 

    Elaborarea programelor naţionale de sănătate are la baza următoarele 

obiective: 

    a) rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate, în conformitate cu 

Strategia nationala de sănătate a Ministerului Sănătăţii Publice; 

    b) utilizarea eficienta a resurselor alocate pentru îndeplinirea obiectivelor 

şi indicatorilor aprobaţi; 



    c) fundamentarea programelor pe nevoile populaţiei, evidentiate din date 

obiective; 

    d) asigurarea concordanţei cu politicile, strategiile şi recomandările 

instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în domeniu. 

    ART. 47 

    (1) Pentru proiectarea şi realizarea programelor naţionale de sănătate se 

înfiinţează Agenţia Nationala pentru Programe de Sănătate, care 

funcţionează în structura Ministerului Sănătăţii Publice, cu rang de direcţie. 

    (2) Pentru realizarea atribuţiilor, Agenţia Nationala pentru Programe de 

Sănătate colaborează cu Casa Nationala de Asigurări de Sănătate, Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi cu alte instituţii şi 

organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale. 

    ART. 48 

    Programele naţionale de sănătate, respectiv subprogramele de sănătate, se 

aproba anual prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. În ordin sunt 

precizate obiectivele, activităţile, indicatorii specifici, unităţile sanitare prin 

care se derulează programele şi subprogramele naţionale de sănătate, precum 

şi normele metodologice de organizare, finanţare şi monitorizare a acestora. 

    ART. 48 

    Programele naţionale de sănătate publica sunt programele finanţate şi 

derulate de Ministerul Sănătăţii Publice şi se aproba prin ordin al ministrului 

sănătăţii publice. Programele naţionale de sănătate cu scop curativ sunt 

programele derulate de către CNAS a căror finanţare se asigura din bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi prin transferuri din 

bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi se aproba prin ordin comun al 

ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui CNAS. 

-------------- 

    Art. 48 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANTA DE 

URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006. 

    ART. 48 

    (1) Programele naţionale de sănătate sunt programe elaborate şi derulate 

în mod distinct sau în comun de Ministerul Sănătăţii Publice şi CNAS, după 

caz; aceste programe se finanţează fie de la bugetul de stat, din venituri 

proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice, fie din bugetul Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate şi prin transferuri din bugetul aprobat al 

Ministerului Sănătăţii Publice în bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate. Programele naţionale de sănătate se aproba prin hotărâre 

a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii Publice, inclusiv pentru 



acţiuni sau sarcini preluate, respectiv transferate, de la un ordonator 

principal de credite la altul. Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa 

introducă modificările corespunzătoare în bugetele Ministerului Sănătăţii 

Publice şi Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în 

condiţiile Legii finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. 

    (1) Programele naţionale de sănătate sunt elaborate şi derulate în mod 

distinct sau în comun de Ministerul Sănătăţii Publice şi CNAS, după caz, şi 

se finanţează fie de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului 

Sănătăţii Publice, fie din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat şi din venituri proprii prin 

bugetul Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate. Programele naţionale de sănătate se aproba 

prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii Publice, 

inclusiv programele preluate, respectiv transferate, de la Ministerul Sănătăţii 

Publice la CNAS. 

--------------- 

    Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 20 din 21 martie 2007, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. 

 

    (1^1) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă, la 

propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare 

în structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Sănătăţii Publice şi a 

bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii anexat la acesta 

şi în volumul şi structura bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate, aprobate pe anul 2007, fără afectarea deficitului 

bugetului de stat şi a deficitului bugetului general consolidat pe anul 2007. 

--------------- 

    Alin. (1^1) al art. 48 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 20 din 21 martie 2007, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. 

 

    (1^2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introducă 

modificările corespunzătoare în anexele la bugetul Ministerului Sănătăţii 

Publice şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

aprobate pe anul 2007. 

--------------- 

    Alin. (1^2) al art. 48 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 20 din 21 martie 2007, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. 



 

    (2) Hotărârea Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de 

sănătate cuprinde obiectivele anuale, structura acestora şi necesarul de 

resurse. 

    (2) Hotărârea Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de 

sănătate cuprinde obiectivele anuale, structura acestora, necesarul de resurse, 

precum şi orice alte condiţii şi termene necesare derulării programelor. 

--------------- 

    Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 20 din 21 martie 2007, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. 

 

    (3) Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate se 

aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice, prin ordinul preşedintelui 

CNAS sau, după caz, prin ordine comune. 

    (4) Ministerul Sănătăţii Publice poate retine la dispoziţia sa, din veniturile 

proprii, o cota de rezerva calculată din totalul fondurilor aprobate pentru 

programele naţionale de sănătate, ale carei nivel şi mod de utilizare se 

stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2). 

---------------- 

    Alin. (4) al art. 48 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 20 din 21 martie 2007, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. 

---------------- 

    Art. 48 [cu alineatele (1)-(3)] a fost modificat de pct. 2 al articolului unic 

din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. 

 

    ART. 49 

    Programele naţionale de sănătate se derulează prin unităţi de specialitate 

selectate pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii 

publice. 

 

    CAP. II 

    Atribuţii în realizarea programelor naţionale de sănătate 

    ART. 50 

    Ministerul Sănătăţii Publice, ca autoritate centrala în domeniul asistenţei 

de sănătate, asigura coordonarea tuturor programelor naţionale de sănătate 

prin îndeplinirea următoarelor atribuţii: 



    a) aproba domeniile prioritare de acţiune şi strategia programelor 

naţionale de sănătate pe termen scurt, mediu şi lung; 

    b) aproba obiectivele anuale ale programelor naţionale de sănătate şi ale 

subprogramelor de sănătate; 

    c) aproba structura programelor naţionale de sănătate şi a subprogramelor 

de sănătate; 

    d) aproba necesarul de resurse financiare pentru realizarea programelor 

naţionale de sănătate şi a subprogramelor de sănătate; 

    d) aproba necesarul de resurse financiare pentru realizarea programelor 

naţionale de sănătate publica; 

-------------- 

    Lit. d) a art. 50 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANTA DE 

URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006. 

    e) aproba normele tehnice de implementare a programelor naţionale de 

sănătate; 

    f) stabileşte programele naţionale de sănătate şi subprogramele de sănătate 

pentru care se organizează licitaţii la nivel naţional şi răspunde de 

organizarea acestora. 

    ART. 50 

    Ministerul Sănătăţii Publice, ca autoritate centrala în domeniul asistenţei 

de sănătate, asigura coordonarea tuturor programelor naţionale de sănătate 

prin îndeplinirea următoarelor atribuţii: 

    a) aproba domeniile prioritare de acţiune şi strategia programelor 

naţionale de sănătate pe termen scurt, mediu şi lung; 

    b) propune obiectivele anuale ale programelor naţionale de sănătate şi ale 

subprogramelor de sănătate, structura programelor naţionale de sănătate şi a 

subprogramelor de sănătate, necesarul de resurse financiare pentru realizarea 

programelor naţionale de sănătate; 

    c) aproba normele tehnice de implementare a programelor naţionale de 

sănătate, după caz, împreună cu CNAS; 

    d) propune programele naţionale de sănătate şi subprogramele de sănătate 

pentru care se organizează licitaţii la nivel naţional şi răspunde de 

organizarea acestora. 

    d) aproba programele naţionale de sănătate şi subprogramele de sănătate 

pentru care se organizează licitaţii la nivel naţional şi răspunde de 

organizarea acestora. 

---------------- 



    Lit. d) a art. 50 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 20 din 21 martie 2007, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. 

---------------- 

    Art. 50 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 34 din 

16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 

ianuarie 2007. 

 

    ART. 51 

    Agenţia Nationala pentru Programe de Sănătate are următoarele atribuţii: 

    a) propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice domeniile prioritare 

de acţiune în structurarea programelor naţionale de sănătate, pe baza 

evaluării nevoilor reale ale populaţiei şi a problemelor de sănătate 

identificate; 

    b) elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice 

strategia programelor naţionale de sănătate, de organizare şi desfăşurare a 

acestora; 

    c) elaborează structura programelor şi subprogramelor de sănătate, în 

colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice şi 

Casa Nationala de Asigurări de Sănătate; 

    d) fundamentează necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele 

şi activităţile cuprinse în programele de sănătate; 

    e) elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice norme 

tehnice de implementare şi evaluare a programelor naţionale de sănătate; 

    f) evalueaza trimestrial şi anual realizarea obiectivelor programelor 

naţionale de sănătate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în 

scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate. 

    ART. 52 

    Casa Nationala de Asigurări de Sănătate asigura organizarea şi 

monitorizarea programelor naţionale de sănătate cu scop curativ finanţate 

din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, având 

următoarele atribuţii: 

    a) implementeaza programele naţionale de sănătate cu scop curativ 

finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 

conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice; 

    b) răspunde de asigurarea, urmărirea şi controlul fondurilor alocate pentru 

derularea programelor şi subprogramelor de sănătate cu scop curativ, 

precum şi de monitorizarea, controlul şi analiza indicatorilor fizici şi de 

eficienta, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate judeţene; 



    c) transmite Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate, trimestrial, 

anual şi ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate 

programele naţionale de sănătate cu scop curativ finanţate din bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

    ART. 52 

    CNAS asigura organizarea şi monitorizarea programelor naţionale de 

sănătate cu scop curativ, având următoarele atribuţii: 

    a) implementeaza programele naţionale de sănătate cu scop curativ 

conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice; 

    b) răspunde de asigurarea, urmărirea şi controlul fondurilor alocate pentru 

derularea programelor de sănătate cu scop curativ, precum şi de 

monitorizarea, controlul şi analiza indicatorilor fizici şi de eficienta, prin 

intermediul caselor de asigurări de sănătate, şi raportează Ministerului 

Sănătăţii Publice modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice; 

    c) transmite Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate, trimestrial, 

anual şi ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate 

programele naţionale de sănătate cu scop curativ. 

------------- 

    Art. 52 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA DE 

URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006. 

    ART. 52 

    CNAS asigura organizarea şi monitorizarea programelor naţionale de 

sănătate, aprobate prin hotărâre a Guvernului, având următoarele atribuţii: 

    a) implementeaza şi derulează programele naţionale de sănătate cu scop 

curativ, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice; 

    b) răspunde de asigurarea, urmărirea, evidentierea şi controlul fondurilor 

alocate pentru derularea programelor naţionale de sănătate, precum şi de 

monitorizarea, controlul şi analiza indicatorilor fizici şi de eficienta, prin 

intermediul caselor de asigurări de sănătate, şi raportează Ministerului 

Sănătăţii Publice modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice; 

    c) transmite Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate, trimestrial, 

anual şi ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate 

programele naţionale de sănătate. 

---------------- 

    Art. 52 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 34 din 

16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 

ianuarie 2007. 



 

    ART. 53 

    (1) Programele naţionale de sănătate sunt implementate şi coordonate la 

nivel naţional de Agenţia Nationala pentru Programe de Sănătate. 

    (2) Coordonatorii regionali şi locali din cadrul institutelor şi centrelor de 

sănătate publica, respectiv din cadrul autorităţilor de sănătate publica 

judeţene şi a municipiului Bucureşti, asigura implementarea şi monitorizarea 

programelor naţionale de sănătate la nivel regional, respectiv local. 

 

    CAP. III 

    Finanţarea programelor naţionale de sănătate 

    ART. 54 

    (1) Finanţarea programelor naţionale de sănătate se realizează cu fonduri 

de la bugetul de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în 

condiţiile legii. 

    (1) Finanţarea programelor naţionale de sănătate se realizează cu fonduri 

de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice 

şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 

precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile 

legii. 

-------------- 

    Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA 

DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006. 

    (1) Finanţarea programelor naţionale de sănătate publica se realizează şi 

din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi din alte 

surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii. 

--------------- 

    Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA 

nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 

18 ianuarie 2007. 

 

    (1^1) Ministerul Sănătăţii Publice poate aloca, sub forma de transferuri, 

sume din bugetul propriu către bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate pentru realizarea unor programe naţionale de sănătate cu 

scop curativ. 

-------------- 



    Alin. (1^1) al art. 54 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANTA 

DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006. 

 

    (2) Sumele alocate programelor naţionale de sănătate sunt aprobate anual 

prin legea bugetului de stat. 

    ART. 55 

    (1) Sumele alocate pentru programele naţionale de sănătate, respectiv 

pentru subprograme, sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale 

unităţilor sanitare prin care acestea se derulează şi se utilizează potrivit 

destinaţiilor stabilite. 

    (2) Sumele menţionate la alin. (1) vor fi publicate pe site-ul Ministerului 

Sănătăţii Publice împreună cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia 

acestuia. 

    ART. 56 

    Unităţile care derulează programele naţionale de sănătate, respectiv 

subprograme, au obligaţia utilizării fondurilor în limita bugetului alocat şi 

potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale, precum şi 

obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a 

organizării evidentei contabile a cheltuielilor pentru fiecare subprogram şi pe 

subdiviziunile clasificatiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cat şi în 

execuţie. 

    ART. 57 

    Ministerul Sănătăţii Publice, respectiv Casa Nationala de Asigurări de 

Sănătate, asigura fondurile pentru finanţarea programelor naţionale de 

sănătate, respectiv a subprogramelor, pe baza cererilor fundamentate ale 

ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, care vor solicita finanţarea în 

funcţie de realizarea indicatorilor. 

 

    CAP. IV 

    Dispoziţii finale 

    ART. 58 

    În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, se aproba 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru 

Programe de Sănătate, prin ordin al ministrului sănătăţii publice. 

 


