
ORDIN nr. 902 din 17 iulie 2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a 

sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului "Provocări 

în sănătatea publică la nivel european" finanţat prin Mecanismul financiar al 

Spaţiului Economic European 2014-2021 

EMITENT: Ministerul Sănătăţii  

PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 668 din 1 august 2018 

 
 
    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 8.222 din 17.07.2018 elaborat de către Direcţia generală 
programe, 
    având în vedere prevederile pct. 3 lit. D din anexa B la Memorandumul de înţelegere privind 
implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, 
Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, şi Guvernul României, denumit în 
continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părţi din 13.10.2016, 
    având în vedere art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea 
financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic 
European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 206/2017, 
    având în vedere art. 21 din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru 
fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a 
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 
2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, 
    având în vedere art. 8.3.1.b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar Spaţiul 
Economic European 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare, 
    având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de 
aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de 
asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-
2021, 
    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 
    Se aprobă Regulile de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului 
„Provocări în sănătatea publică la nivel european“ finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului 
Economic European 2014-2021, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
 
    ART. 2 
    Operatorul de program pentru programul „Provocări în sănătatea publică la nivel european“ şi 
structurile din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
    ART. 3 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
                    Ministrul sănătăţii, 
                    Sorina Pintea 
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http://www.monitoruljuridic.ro/monitorul-oficial/668/2018-08-01/

