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O R D I N  
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de 
sănătate în anul 2008 
 
    Text în vigoare începând cu data de 14 august 2008 
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ 
 
    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza 
actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, până la 14 august 2008. 
 
    Act de bază 
#B: Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 
 
    Acte modificatoare 
#M1: Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate nr. 1218/427/2008 
#M2: Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate nr. 1386/522/2008 
 
    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai 
sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este 
indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, 
în forma #M1, #M2 etc. 
 
#B 
    Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 3.554 din 31 martie 2008 al Agenţiei 
Naţionale de Programe a Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. D.G. 1.151 din 31 
martie 2008 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
    având în vedere art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de 
sănătate în anul 2008, 
    în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 



privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate emit următorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în 
anul 2008, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 (3A - 3D). 
    ART. 2 
    (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu luna aprilie 2008. 
    (2) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2008 din bugetul de stat, 
veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi cele din bugetul 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea 
programelor naţionale de sănătate, în baza Ordinului ministrului sănătăţii 
publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, 
evaluarea şi finanţarea programelor naţionale de sănătate, responsabilităţile în 
monitorizarea şi controlul acestora, detalierea pe subprograme şi activităţi, 
indicatorii specifici, precum şi unităţile sanitare prin care se derulează acestea în 
anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cuprinse în sumele 
aprobate în acest an pentru programele respective. 
    ART. 3 
    Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, direcţiile de specialitate din 
Ministerul Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 
autorităţile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de 
servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
    ART. 4 
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 (3A - 3D) fac parte integrantă din prezentul ordin. 
    ART. 5 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
    III. 2. PROGRAMUL DE CONTROL AL CONSUMULUI DE TUTUN 
 
    Coordonare tehnică: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" 
 
    Obiectiv: 



    - scăderea consumului de tutun prin descurajarea debutului fumatului şi 
încurajarea renunţării la fumat 
 
    Activităţi: 
    a) Activităţi derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius 
Nasta" prin Centrul de consiliere pentru renunţarea la fumat: 
    1. asigurarea de servicii necesare terapiei de susţinere a renunţării la fumat, 
pentru persoanele care doresc să renunţe la fumat, de către medici cu pregătire 
profesională specifică; 
    2. achiziţionarea medicamentelor şi a aparatelor de măsurare a monoxidului 
de carbon din aerul exhalat necesare terapiei de susţinere a renunţării la fumat, 
precum şi asigurarea gestionării acestora; 
    3. achiziţionarea obiectelor necesare terapiei comportamentale de susţinere a 
renunţării la fumat; 
    4. realizarea şi multiplicarea de materiale de informare despre terapia de 
susţinere a renunţării la fumat (tipărituri, filme, CD-ROM); 
#M2 
    5. realizarea şi multiplicarea de materiale de promovare a renunţării la 
fumat şi a Programului Stop Fumat (tipărituri, spoturi video şi audio, alte tipuri 
de materiale); 
#B 
    6. realizarea şi multiplicarea Ghidului metodologic de terapie în vederea 
renunţării la fumat; 
    7. continuarea şi extinderea activităţii Tel Verde Stop Fumat; 
    8. crearea şi întreţinerea unui site de internet specific; 
    9. realizarea unui spot TV referitor la nocivitatea fumatului pasiv; 
    10. panotare la nivel naţional, atât în interiorul clădirilor, cât şi în aer liber; 
    11. organizarea de instruiri cu specialişti din reţeaua de promovare a sănătăţii, 
medici şcolari, psihologi şi alte persoane implicate în acţiuni de promovare a 
sănătăţii, în vederea implementării activităţilor la nivel naţional, în mod unitar; 
    12. organizarea de instruiri cu reprezentanţii unităţilor medicale de stat în 
vederea îmbunătăţirii aplicării prevederii legale de interzicere a fumatului; 
    13. realizarea unui studiu de evaluare a impactului diverselor măsuri de 
control al tutunului (inscripţionarea pachetelor de ţigarete cu avertismente 
combinate, creşterea preţului pachetelor de ţigarete, alte măsuri); 
    14. realizarea unui studiu de evaluare a cunoştinţelor, atitudinilor şi 
practicilor cu privire la fumatul activ şi pasiv în rândul adulţilor şi minorilor; 
    15. realizarea unui studiu de evaluare a cunoştinţelor şi atitudinilor referitoare 
la prevederile legislative din domeniu, existente în rândul populaţiei generale; 
    16. realizarea unui studiu de evaluare a costului fumatului pentru sistemul 
medical din România; 
    17. monitorizarea şi evaluarea trimestrială şi anuală a modului de derulare a 
activităţilor din program; 



#M2 
    18. organizarea de campanii pentru celebrarea Zilei mondiale fără tutun (31 
mai) şi a Zilei naţionale fără tutun, în colaborare cu celelalte institute, centre şi 
autorităţi de sănătate publică; 
    19. organizarea de activităţi de informare în scopul combaterii consumului 
de tutun, în unităţi de învăţământ; 
    20. achiziţionarea de obiecte şi materiale necesare implementării 
activităţilor de informare, inclusiv pentru premierea participanţilor la activităţi. 
#B 
    b) Activităţi derulate la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi şi 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "V. Babeş" Timişoara 
- Clinica de Pneumoftiziologie: 
    1. realizarea şi multiplicarea de materiale de informare despre terapia de 
susţinere a renunţării la fumat (tipărituri, filme, CD-ROM); 
    2. realizarea şi multiplicarea de materiale de promovare a renunţării la fumat 
şi a Programului Stop Fumat (tipărituri, spoturi video şi audio); 
    3. organizarea de concursuri în unităţi de învăţământ; 
    4. achiziţionarea de obiecte şi materiale necesare premierii participanţilor la 
concursuri; 
    5. achiziţionarea de obiecte şi materiale demonstrative pentru evidenţierea 
efectelor fumatului activ şi pasiv. 
 
    Indicatori de evaluare: 
    a) indicatori fizici - trimestrial: 
    - număr total de persoane care beneficiază de asistenţă medicală în vederea 
renunţării la fumat - 45.000; 
    - număr total de persoane care primesc tratament medicamentos în vederea 
renunţării la fumat - 30.000; 
    - număr total de persoane care apelează linia telefonică gratuită - 1500; 
    - număr total de campanii de informare naţionale - 3; 
    - număr total de programe de informare-educare-comunicare în unităţile de 
învăţământ şi medicale - 5; 
    - număr total de studii realizate - 4; 
    - număr total de persoane instruite - 200; 
    b) indicatori de eficienţă - trimestrial: 
    - cost mediu/persoană care a beneficiat de asistenţă în vederea renunţării la 
fumat: 320 lei/persoană; 
    - cost mediu/campanie de informare naţională: 250 000 lei; 
    - cost mediu/program în unităţile de învăţământ: 250 000 lei; 
    - cost per studiu: 25 000 lei; 
    c) indicatori de rezultat - anual: 



    - procentul persoanelor care au renunţat la fumat la sfârşitul tratamentului 
medicamentos (nr. persoane care nu mai fumează la sfârşitul tratamentului/nr. 
total de persoane care au primit tratament): 50; 
    - rata de creştere a numărului de persoane care apelează Tel Verde (nr. de 
apeluri în 2008/nr. de apeluri în 2007): 1,5. 
    Indicatorii vor fi raportaţi Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius 
Nasta" - Centrului de consiliere pentru renunţarea la fumat, iar acesta va raporta 
ANP din Ministerul Sănătăţii Publice. 
 
    Unităţi care derulează programul: 
    - Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucureşti (prin Centrul de 
consiliere pentru renunţarea la fumat); 
    - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi; 
    - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "V. Babeş" 
Timişoara; 
    - autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 
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