Ministerul Sănătăţii - MS
Ordinul nr. 984/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.
446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor
prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute
În vigoare de la 13.08.2015
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.300/2015 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul
Ministerului Sănătăţii,
având în vedere art. 93 alin. (4) şi (41) şi art. 362 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

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. I.
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi
implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 9 aprilie 2015, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
Art. 1.
(1) Modul de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul
pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute, denumite în continuare AP-TRAUMA, se derulează în
conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2) Acţiunile prioritare prevăzute la alin. (1) se adresează cazurilor critice acute de traumatisme
cranio-cerebro-faciale, vertebro-medulare, ale centurilor şi extremităţilor, finanţând costurile
specifice pentru tratamentul acestor pacienţi care nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza
contractelor cu casele de asigurări judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casei de Asigurări de
Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti
(C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.).
(3) AP-TRAUMA sunt destinate numai bolnavilor care nu au beneficiat de materiale sanitare
specifice, dispozitive şi altele asemenea în cadrul programelor naţionale de sănătate curative
finanţate de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
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(4) AP-TRAUMA sunt elaborate, derulate şi finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi se
implementează prin unităţi sanitare care au în structură secţii/compartimente de neurochirurgie,
ortopedie, ortopedie pediatrică şi chirurgie orală şi maxilofacială."

2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(3) Pentru perioada 2015-2018 componenţa CL-TRAUMA se aprobă prin ordin al ministrului
sănătăţii, pe baza propunerilor înaintate Ministerului Sănătăţii de către Societatea Română de
Neurochirurgie, Societatea Română de Ortopedie şi Traumatologie, Societatea Română de
Ortopedie-Traumatologie Pediatrică şi Societatea Română de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială."

3. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
Art. 7.
(1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 «Bunuri şi servicii», direcţiile de sănătate publică judeţene şi
a municipiului Bucureşti încheie contracte pentru derularea AP-TRAUMA, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea
sanitară proprie, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale."
5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"
Art. 9.
(1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti decontează cheltuieli de natura bunurilor achiziţionate pentru
desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-TRAUMA.
(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti decontează contravaloarea
bunurilor achiziţionate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-TRAUMA, în limita sumelor
disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile
calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziţionate conform
contractelor încheiate."
6. La articolul 10, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"
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a) evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi
activităţile propuse pentru AP-TRAUMA pe baza indicatorilor realizaţi în anul precedent şi propune
spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor AP-TRAUMA, precum şi repartiţia fondurilor
pe spitale, pe baza fundamentării CL-TRAUMA şi a propunerilor formulate de către direcţiile de
specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti sau spitale, după caz;
e) avizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti, precum şi ale unităţilor sanitare care derulează AP-TRAUMA, realizează centralizarea
acestora şi o înaintează către Direcţia generală buget şi contabilitate, pentru întocmirea cererilor de
deschideri de credite;".

7. La articolul 10, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
"
h) propune misiuni de control şi persoane care pot participa la acestea, pe baza propunerilor CLTRAUMA."
8. La articolul 12, litera g) se abrogă.
9. La articolul 15, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
h) înregistrează cazurile de boală în registrul naţional specific patologiei tratate."

10. La articolul 24 litera A, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
"
7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş."
11. La articolul 24 litera B, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
"
5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş."
12. La articolul 24 litera C, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 17, cu următorul
cuprins:
"
17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea."
Art. II.
Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru tratamentul
pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III.
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Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătăţii,
Alin Iulian Tucmeanu,
secretar de stat
Bucureşti, 10 august 2015.

Nr. 984.
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