ORDIN nr. ………….
privind aprobarea Fişei de monitorizare a cheltuielilor din cadrul Programului național de
transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. ......................2015 al Agenţiei Naţionale pentru
Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul
ORDIN
ART. 1. Începând cu data de 1 august 2015 unităţile de specialitate incluse în Programul national de
transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, respectiv Subprogramul de transplant de
organe, țesuturi și celule de origine umană și Subprogramul de transplant de celule stem
hematopoietice periferice şi centrale au obligația de a întocmi Fişa de monitorizare a cheltuielilor din
cadrul activităţilor de transplant, denumită în continuare fişă, al cărui model este prevăzut în anexa,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2. În sensul prezentului ordin, prin activităţi de transplant se înțelege oricare dintre următoarele
activităţi:
1. recrutarea donatorilor de celule stem hematopoietice;
2. identificarea, diagnosticarea, declararea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a
potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală;
3. testarea donatorilor;
4. testarea primitorilor;
5. testarea compatibilităţii donator/primitor;
6. prelevarea de organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană de la donator în moarte cerebrală;
prelevarea de organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană de la donator viu;
7. procesarea şi stocarea grefelor;
8. procedura de transplant.
ART. 3. Fişa de monitorizare a cheltuielilor prevăzută la art. 1 se întocmeşte în trei exemplare, pentru
fiecare activitate de transplant realizată în cadrul unității de specialitate, din care un exemplar rămâne
anexat la foaia de observaţie clinică generală, un exemplar se transmite şi se păstrează la
compartimentul financiar-contabil, iar un exemplar se transmite Agenţiei Naţionale de Transplant, până
cel târziu la data de 5 a lunii în curs pentru activitățile realizate în luna precedentă.
ART. 4. Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, Agenţia Naţională de Transplant, unitățile
de specialitate incluse în Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană și
Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII
NICOLAE BĂNICIOIU

ANEXA
Unitatea de specialitate ..................
Secţia / Laborator ………………..
Fişă de monitorizare a cheltuielilor din cadrul activităţilor de transplant
Activități de transplant:
□ recrutarea donatorilor de celule stem hematopoietice;
□ identificarea, diagnosticarea, declararea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a
potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală;
□ testarea donatorilor;
□ testarea primitorilor;
□ testarea compatibilităţii donator/primitor;
□ prelevarea de organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană de la donator în moarte cerebrală;
□ prelevarea de organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană de la donator viu;
□ procesarea şi stocarea grefelor;
□ procedura de transplant
Numele şi prenumele pacientului ..........................
CNP ........................................................................
Adresa .....................................................................
Diagnosticul ............................................................
Nr. de zile de spitalizare pe caz ...............................
1. Cheltuieli aferente spitalizării (nr. de zile de spitalizare x tarif/zi de spitalizare)
..........................................................................
2. Cheltuieli pentru hrană (alocaţia de hrană x nr. de zile de spitalizare)
..........................................................................
3. Cheltuieli pentru medicamente pe perioada spitalizării
Nr. crt.

Denumire
comercială

Forma
farmaceutică

Concentraţie/U.T

Nr. U.T.
utilizate

Preţ de
achiziţie/U.T.
(fără TVA)
(lei)

Preţ de
achiziţie/U.T.
(cu TVA)
(lei)

1.
2.
Total

4. Cheltuieli pentru materiale sanitare
Nr. crt.

1.
2.
Total

Denumire

Caracteristici
tehnice

Nr. U.M.
utilizate

Preţ de
achiziţie/U.M.
(fără TVA)
(lei)

Preţ de
achiziţie/U.M
(cu TVA)
(lei)

Cheltuială
efectivă
(lei)

Cheltuială
efectivă
(lei)

5. Investigaţii paraclinice - Analize de laborator
a) Hematologie
Nr. crt.

Tip analiză

Nr. analize efectuate

Cost / analiză
(lei)

Cost final
(lei)

Tip analiză

Nr. analize efectuate

Cost / analiză
(lei)

Cost final
(lei)

Tip analiză

Nr. analize efectuate

Cost / analiză
(lei)

Cost final
(lei)

Tip analiză

Nr. analize efectuate

Cost / analiză
(lei)

Cost final
(lei)

Cost / analiză
(lei)

Cost final
(lei)

1.
2.
Total

b) Biochimie – serică şi urinară
Nr. crt.
1.
2.
Total

c) Imunologie
Nr. crt.
1.
2.
Total

d) Microbiologie
Nr. crt.
1.
2.
Total

e) Examinări histopatologice şi citologice
Nr. crt.

Tip analiză

Nr. analize efectuate

1.
2.
Total

6. Investigaţii paraclinice de radiologie
a) Investigaţii cu radiaţii ionizante
Nr. crt.
1.
2.
Total

Tip investigaţie

Nr. investigaţii efectuate

Cost / investigaţie
(lei)

Cost final
(lei)

b) Investigaţii neiradiante (ex. ecografie, ecocardiografie)
Nr. crt.

Tip investigaţie

Nr. investigaţii efectuate

Cost / investigaţie
(lei)

Cost final
(lei)

1.
2.
Total

c) Investigaţii de înaltă performanţă (ex. CT, Angiografie, Angiocoronografie, RMN)
Nr. crt.

Tip investigaţie

Nr. investigaţii efectuate

Cost / investigaţie
(lei)

Cost final
(lei)

1.
2.
Total

d) Explorări funcţionale
Nr. crt.

Tip investigaţie

Nr. investigaţii efectuate

Cost pe investigaţie
(lei)

Cost final
(lei)

Nr. investigaţii efectuate

Cost pe investigaţie
(lei)

Cost final
(lei)

1.
2.
Total

e) Medicină nucleară
Nr. crt.

Tip investigaţie

1.
2.
Total

7. Alte investigaţii .......................... ..........................................................................
.................................................................................................................................
8. Alte servicii (conform Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică
pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015, cu modificările și
completările ulterioare).
……………………
TOTAL CHELTUIELI (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+7+8) ................................. (lei)
Întocmit .......................

Coordonator program

Data ...........................

Manager

Director financiar-contabil

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME DE SĂNĂTATE
APROB,
MINISTRU
NICOLAE BĂNICIOIU

REFERAT DE APROBARE
Unul dintre programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului
Sănătății este Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, din
structura căruia fac parte:
1. Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;
2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale;
3. Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer.
Condițiile derulării subprogramelor respectiv: activitățile specifice, beneficiarii subprogramelor,
indicatorii de evaluare, natura cheltuielilor eligibile, unitățile de specialitate implementatoare, orice alte
termene și condiții necesare derulării acestora sunt aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.
386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică
pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor actului normativ sus menționat, cu excepția Subprogramului de fertilizare
in vitro şi embriotransfer, finanțarea celorlalte subprograme se realizează lunar, pe total titlu, pe baza
cererilor fundamentate ale unităţilor de specialitate care le implementează, însoţite de documentele
justificative ale acestora, în raport cu:
a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;
b) disponibilul din cont rămas neutilizat;
c) bugetul aprobat cu această destinaţie;
d) indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară;
În acest context legislativ, pentru finanțarea lunară a cheltuielilor efectuate în cadrul
programelor naționale de sănătate publică se au în vedere toate facturile aferente bunurilor și serviciilor
achiziționate de către spitale pentru realizarea activităților, documente care, de cele mai multe ori, nu
pot fi puse într-o relație directă cu indicatorii fizici realizați în perioada anterioară.
În aceste condiții, având în vedere măsura nr. 1 din Decizia Curții de conturi nr. 17/24.10.2014
prin care se solicită ,,monitorizarea cheltuielilor din cadrul programelor naționale de sănătate, astfel
încât acestea să fie proporționale cu fondurile alocate prin buget cu această destinație, în scopul
încadrării în nivelul indicatorilor aprobați’’, precum și modalitatea de îndeplinire a acesteia prevăzută
în Planul de măsuri nr. NB 9532/18.12.2014, propunem ca, pentru o perioadă de trei luni, respectiv 1
iulie - 30 septembrie 2015, toate unitățile sanitare care implementează Subprogramul de transplant de
organe, ţesuturi şi celule de origine umană și respectiv Subprogramul de transplant de celule stem
hematopoietice periferice şi centrale să întocmească și să transmită Agenției Naționale de Transplant o
fişa standardizată de monitorizare a cheltuielilor din cadrul activităţilor de transplant, pentru fiecare
activitate de transplant dintre cele mai jos enumerate:
1. recrutarea donatorilor de celule stem hematopoietice;
2. identificarea, diagnosticarea, declararea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a
potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală;
3. testarea donatorilor;
4. testarea primitorilor;

5. testarea compatibilităţii donator/primitor;
6. prelevarea de organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană de la donator în moarte cerebrală;
prelevarea de organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană de la donator viu;
7. procesarea şi stocarea grefelor;
8. procedura de transplant;
Aceste fișe vor sta la baza cuantificării plăților care se vor realiza începând cu anul 2016 pentru
activitățile care fac obiectul celor 2 subprograme de sănătate publică, realizându-se astfel trecerea de la
un mecanism de finanțare pe bază de cheltuieli evidențiate prin facturi la un mecanism de finanțare pe
caz rezolvat, fundamentat pe baza cheltuielilor înregistrate în cadrul unităților sanitare și corelat cu
indicatorii fizici ai subprogramului.
Ca urmare a celor mai sus menţionate, a fost elaborat proiectul de Ordin privind aprobarea Fişei
de monitorizare a cheltuielilor din cadrul Programului național de transplant de organe, țesuturi și
celule de origine umană, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobați.
Cu stimă,

p. Director,
Cons. – dr. Mihaela Bardoş

