
ORDIN nr. 415 din 17 aprilie 2006 privind modificarea 
şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 86/2006 
pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor 
de sănătate finanţate din bugetul de stat în anul 2006
Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  100/1998 privind  asistenţa  de  sănătate
publică,  cu  modificările  ulterioare,  ale  Legii  bugetului  de  stat  pe  anul  2006  nr.
379/2005  şi  ale  Hotărârii  Guvernului  nr.  168/2005 privind  organizarea  şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică nr. E.N. 9.358/2006,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor şi
subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în anul 2006, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 şi nr. 174 bis din 23 februarie 2006,
se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La anexa nr. I "Norme metodologice de organizare, finanţare şi monitorizare a
programelor, subprogramelor şi  intervenţiilor de sănătate finanţate din bugetul de
stat,  raportarea  şi  controlul  indicatorilor  specifici  în  anul  2006",  punctul  I
"Organizarea,  finanţarea  şi  monitorizarea  programelor,  subprogramelor  şi
intervenţiilor de sănătate", subpunctul 11 alineatul (1), litera a) va avea următorul
cuprins:
"a) Vaccinurile din Programul naţional de imunizări şi materialele sanitare necesare
administrării acestora se achiziţionează centralizat prin licitaţie naţională, cu excepţia
vaccinului  VPI  sau  DTP-VPI,  iar  sumele  aferente  procurării  lor  sunt  cuprinse  în
Programul  comunitar  de  sănătate  publică,  subprogramul  1.1.  Supravegherea  şi
controlul bolilor transmisibile,  în bugetul Ministerului Sănătăţii,  titlul 20 «Bunuri şi
servicii»."
2.La anexa nr. II "Programele, subprogramele şi intervenţiile de sănătate finanţate
din  bugetul  de  stat,  gestionate  de  Ministerul  Sănătăţii,  obiectivele  şi  activităţile
aferente,  indicatorii  fizici,  de  eficienţă  şi  de  rezultate",  punctul  H/1  "Program
comunitar  de  sănătate  publică",  la  subprogramul  1.5  "Promovarea  sănătăţii  şi
educaţia pentru sănătate", obiectivul 1 "Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor
favorabile  sănătăţii  prin  metode  de  promovare  a  sănătăţii  şi  educaţie  pentru
sănătate" se adaugă activitatea nr. 9 "Campanie de educare şi informare a populaţiei
privind gripa aviară."

3.La  anexa  nr.  III  "Unităţi  sanitare  prin  care  se  derulează  programele,
subprogramele  şi  intervenţiile  de  sănătate  finanţate  din  bugetul  de  stat,  prin
Ministerul  Sănătăţii",  punctul  1  "Programul  comunitar  de  sănătate  publică"  se
modifică şi se completează astfel:

a)la subpunctul 1.1. "Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile":
- "Spitalul Clinic Judeţean Constanţa - nosocomiale" se înlocuieşte cu "Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Constanţa - nosocomiale";
-  se  completează  cu  "Spitalul  Clinic  de  Boli  Infecţioase  şi  Tropicale  «Dr.  Victor
Babeş», Bucureşti - nosocomiale";

b)la subpunctul 1.5. "Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate":



- "Spitalul Municipal Constanţa - secţia Chirurgie Buco-maxilo-facială" se înlocuieşte
cu "Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - secţia Chirurgie Buco-maxilo-
facială";
- se completează cu "Institutul de Ocrotirea Mamei şi Copilului Bucureşti".

Art. II
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
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