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Articolul 5

(1) Comisiile de specialitate au următoarele 
atribuții:

a) elaborează protocoalele standardizate la ni-
vel național sau adaptează conținutul protocoalelor 
internaționale în domeniu, pe care le supune aprobării 
ministrului sănătății;

b) fundamentează deciziile ministrului sănătă-
ții cu privire la politicile, strategiile și programele de 
acțiune în domeniul sănătății populației din sfera de 
competență, în acord cu politicile publice din dome-
niul sănătății;

c) identifi că și propune ministrului sănătății 
prioritățile naționale pe termen scurt, mediu și lung, 
corespunzător domeniului de specialitate din sfera de 
competență;

d) elaborează propuneri pentru pachetele de 
servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului 
de asigurări de sănătate;

e) elaborează propuneri pentru programe de să-
nătate preventive care se asigură în cadrul sistemului 
de asigurări de sănătate sau de la bugetul de stat;

f) colaborează cu structurile de specialitate din 
cadrul Ministerului Sănătății, precum și cu cele din 
cadrul universităților de medicină și farmacie pen-
tru elaborarea programelor de pregătire profesională, 
organizarea și desfășurarea activității de învățământ 
postuniversitar;

g) colaborează cu societățile științifi ce sau aso-
ciațiile profesional-științifi ce în problemele majore 
ori de interes național din sfera de competență;

h) evaluează, la solicitarea Ministerului Sănă-
tății, recomandările formulate de comisiile de specia-
litate teritoriale pentru trimiterea la tratament medical 
în străinătate a unor categorii de bolnavi;

i) colaborează cu structurile de specialitate din 
cadrul Ministerului Sănătății în vederea elaborării și 
transmiterii răspunsurilor la întrebările/interpelările 
parlamentarilor, precum și a punctelor de vedere de 

specialitate asupra propunerilor legislative, cu im-
pact în domeniul sănătății, cu respectarea termenelor 
legale în vigoare, în funcție de obiectul de activitate 
specifi c al fi ecărei comisii de specialitate;

j) emite puncte de vedere de specialitate în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin, la solicitarea 
structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Să-
nătății;

k) stabilește competențele/atestatele incluse în 
pregătirea pentru specialitate;

l) alcătuiește tematicile examenului de medic 
specialist și medic primar și bibliografi ile aferente;

m) îndeplinește și alte sarcini stabilite de mi-
nistrul sănătății, în acord cu specifi cul domeniului de 
activitate pe care îl coordonează;

n) coordonează activitatea subcomisiilor de 
specialitate pe care le are în structura sa.

(2) În domeniul programelor naționale de să-
nătate, comisiile de specialitate colaborează cu struc-
turile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății 
pentru:

a) identifi carea și rezolvarea cu prioritate a pro-
blemelor de sănătate specifi ce domeniului de compe-
tență, în conformitate cu Strategia națională de sănă-
tate 2014-2020;

b) evaluarea nevoilor populației, evidențiate 
din date obiective;

c) asigurarea concordanței programelor națio-
nale de sănătate cu politicile, strategiile și recoman-
dările instituțiilor și organizațiilor internaționale în 
domeniu;

d) defi nirea structurii, obiectivelor, activități-
lor, precum și a oricăror altor condiții și termene nece-
sare implementării și derulării programelor naționale 
de sănătate;

e) elaborarea criteriilor de selecție a unităților 
de specialitate prin care se implementează programele 
naționale de sănătate;
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Noutăți legislative

f) estimarea și fundamentarea necesarului de 
resurse fi nanciare în raport cu obiectivele și activi-
tățile cuprinse în programele naționale de sănătate, 
precum și cu politicile, strategiile și recomandările in-
stituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu;

g) stabilirea măsurilor necesare în vederea îm-
bunătățirii modului de derulare a programelor națio-
nale de sănătate;

h) propunerea unităților de asistență tehnică și 
management al programelor naționale de sănătate;

i) elaborarea de criterii, standarde și metodolo-
gii pentru evaluarea impactului, oportunității și efi ci-
enței programelor naționale de sănătate;

j) analizarea modului de aplicare de personalul 
medical cu responsabilități în implementarea progra-

melor naționale de sănătate a ghidurilor de practică 
medicală, protocoalelor de diagnostic și a protocoa-
lelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor 
care se acordă în cadrul programelor naționale de să-
nătate, aprobate în condițiile legii;

k) evaluarea privind implementarea și desfășu-
rarea programelor naționale pe domeniul de activitate 
specifi c.

(3) Structurile de specialitate din cadrul Minis-
terului Sănătății pot solicita de la comisiile de specia-
litate puncte de vedere de specialitate și alte informa-
ții necesare activității acestora.

(4) Ministerul Sănătății, prin Direcția generală 
de asistență medicală și sănătate publică, asigură buna 
desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate.




