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• MS, CNAS - Ordin nr. 177 din 31 mai 2012 privind modificarea şi completarea

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi

2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010. Publicat în MOF nr. 395 din 13 iunie

2012

• MS, CNAS – Ordin nr. 175 din 31 mai 2012 (*actualizat*) privind aprobarea Normelor

metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul

subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col

uterin (actualizat până la data de 22 octombrie 2012*)

• CNAS - Ordinul nr. 699/2012 privind modificarea și completarea Normelor

metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice în cadrul

subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col

uterin, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de

Asigurări de Sănătate nr. 537/175/2012 (nr. 175). Publicat în MOF nr. 394 din 13

iunie 2012

• CNAS – Norme metodologice din 31 mai 2012 (*actualizate*) pentru realizarea şi

raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru

depistarea precoce activă a cancerului de col uterin (actualizate până la data de 22

octombrie 2012*)

• MS, CNAS - Ordin nr.537/175 din 2012 al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice

pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de

screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin. Publicat în:

MOF Nr. 394 din 13 iunie 2012

Legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro

Lege5.ro

Legislatie.just.ro

Dspvs.ro

31.05.2012

31.05.2012

31.05.2012

31.05.2012

05.06.2012

• MS, CNAS - Ordinul nr. 538/2012 privind modificarea și completarea Normelor

tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012,

aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de

Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010. Publicat în MOF nr. 395 din 13 iunie

2012

• MS, CNAS - Norme metodologice din 5 iunie 2012 pentru realizarea şi raportarea

activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce

activă a cancerului de col uterin (actualizate până la data de 22 octombrie 2012*) +

Anexe

• CNAS - Ordin nr. 376 din 30 iulie 2012 privind modificarea şi completarea Normelor

tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012,

aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010. Publicat în MOF nr. 601 din 22 august

2012

• MS, CNAS - Ordin nr. 767 din 1 august 2012 privind modificarea şi completarea

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi

2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010. Publicat în MOF nr. 601 din 22 august

2012

• Camera Deputaților - Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în

sănătate BP552/2012

• MS - Ordin nr. 1.022 din 17 octombrie 2012 privind modificarea şi completarea

Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul

subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col

uterin, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate nr. 537/175/2012. Publicat în MOF nr. 715 din 22 octombrie

2012

Legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro

legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro

Cdep.ro

Legislatie.just.ro

05.06.2012

05.06.2012

30.07.2012

01.08.2012

10.10.2012

17.11.2012

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/138783
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/138787
https://lege5.ro/Gratuit/gmztcmrsga/ordinul-nr-699-2012-privind-modificarea-si-completarea-normelor-metodologice-pentru-realizarea-si-raportarea-activitatilor-specifice-in-cadrul-subprogramului-de-screening-pentru-depistarea-precoce-act
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/142304
http://www.dspvs.ro/dsp2/images/ORDIN Nr 537 norme screening cancer col _1_.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/138777
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/138782
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140739
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140738
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2012/500/50/2/in552.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/142179
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• MS, CNAS - Ordin nr. 878 din 18 decembrie 2012 (*actualizat*) privind modificarea

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi

2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia

până la data de 28 februarie 2013. Publicat în MOF nr. 891 din 27 decembrie 2012

Legislatie.just.ro 18.12.2012

• Guvern - Hotărâre nr. 1280/2012 pentru modificarea art. 111 din Hotărârea

Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru

anii 2011 şi 2012, precum şi pentru prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a

aplicării prevederilor acesteia

• MS, CNAS - Ordin nr. 1.334 din 20 decembrie 2012 privind modificarea Normelor

tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012,

aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia

până la data de 28 februarie 2013. Publicat în MOF nr. 891 din 27 decembrie 2012

Lege5.ro

Legisatie.just.ro

18.12.2012

20.12.2012

Altele

TITLU / SUBIECT SURSA Data

• Note by the Secretary-General transmitting the report of the Director-General of the

World Health Organization on options for strengthening and facilitating multisectoral

action for the prevention and control of non-communicable diseases through effective

partnership - The present report, prepared by the World Health Organization pursuant

to General Assembly resolution 66/2, sets out options for strengthening and facilitating

multisectoral action for the prevention and control of non-communicable diseases

through effective partnership. The report gives an overview of existing partnerships in

this area, their lessons learned and key elements for successful approaches, and

proposes five models for global partnerships against non-communicable diseases.

• Amended Draft Proposal/ Work in Progress - Future Joint Action on the Development

of the European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control

Who.int

Epaac.eu

12.09.2012

29.11.2012

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/144233
https://lege5.ro/Gratuit/gmztmobsgm/hotararea-nr-1280-2012-pentru-modificarea-art-111-din-hotararea-guvernului-nr-1388-2010-privind-aprobarea-programelor-nationale-de-sanatate-pentru-anii-2011-si-2012-precum-si-pentru-prelungirea-pana-l
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/144194
https://www.who.int/nmh/events/2012/20121128.pdf?ua=1
http://www.epaac.eu/from_heidi_wiki/Presentation_of_Future_JA_onCancer_Proposal_for_internet.ppt_1.pdf
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• Guvern - Hotărâre nr. 124 din 27 martie 2013 (*actualizată*) privind aprobarea

programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 (actualizată până la data

de 23 decembrie 2014*) + Anexă. Publicat în MOF nr. 172 din 29 martie 2013

• MS - ORDIN nr. 422 din 29 martie 2013 privind aprobarea Normelor tehnice de

realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014.

Publicat în MOF nr. 173 din 29 martie 2013

• MS – Norme tehnice din 29 martie 2013 de realizare a programelor naţionale de

sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014*. Publicat în MOF nr. 173 bis din 29

martie 2013

• CNAS - Ordin nr. 190 din 29 martie 2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de

realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014.

Publicat în MOF nr. 175 din 29 martie 2013

• CNAS – Norme tehnice din 29 martie 2013 de realizare a programelor naţionale de

sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014*. Publicat în MOF nr. 175 bis din 29

martie 2013

• MS - Ordin nr. 816 din 27 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Normelor

tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi

2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013. (Bugetul alocat

programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2013). Publicat în MOF nr.

429 din 15 iulie 2013

• MS - Ordin nr. 1.150 din 3 octombrie 2013 privind modificarea şi completarea

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii

2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013. Publicat în

MOF nr. 661 din 29 octombrie 2013

• Senat - Prezentarea concluziilor și recomandărilor raportului audierii publice

”Prevenția în sănătate - cine câștigă și cine pierde în sistemul de sănătate?„ de către

SNMFși Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie

• CNAS - Ordin nr. 968 din 27 noiembrie 2013 privind modificarea Normelor tehnice

de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014,

aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 190/2013. [creditele bugetare şi de

angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pe anul 2013 se

modifică şi va avea următorul cuprins: - Programul naţional de depistare precoce

activă a cancerului de col uterin]. Publicat în MOF nr. 780 din 13 decembrie 2013

Legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro

Senat.ro
Document anexat

Legislatie.just.ro

27.03.2013

29.03.2013

29.03.2013

29.03.2013

29.03.2013

27.06.2013

03.10.2013

12.11.2013

27.11.2013

Altele

TITLU / SUBIECT SURSA Data

• About the World Cancer Declaration 2013 - Calling upon government leaders and

health policy-makers to significantly reduce the global cancer burden, promote greater

equity, and integrate cancer control into the world health and development agenda.

• Commison Staff Working Document - Investing in Health

Uicc.org

Ec.Europa.eu

2013

2013

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/146489
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/146475
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/146781
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/146488
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/146679
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149801
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/152151
https://www.senat.ro/ProgramLucruZi.aspx?Zi&ComisieID=d0ce6e28-28e6-4d52-a1c4-a5995f4f02c9
https://www.snmf.ro/sites/default/files/Raport_sinteza_Audiere_public_Preventia_in_sanatate_23.05.2013.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153589
https://www.uicc.org/sites/main/files/private/131119_UICC_WorldCancerDeclaration_2013_Backgrounder_0.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/swd_investing_in_health.pdf
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• MS - Ordin nr. 746 din 23 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Normelor

tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi

2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013. Publicat în MOF nr.

472 din 26 iunie 2014

• Răspunsul MS referitor la interpelarea dl. dep. Blănariu Valentin privind situația

sistemului de terapie oncologică

• Proiect CerCcRom - Controlul Cancerului de Col Uterin în rândul populației

Rome și a altor grupuri defavorizate din Regiune de N-V a României. [Proiect

finanțat prin Mecanismul Financiar EEA 2009-2014 în baza contractului de proiect nr.

6SEE/30.06.2014/ terminat la 30.04.2017]

• MS - Ordinul nr. 1207/2014 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de

realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014,

aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013. [Buget alocat pentru

Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin pe anul

2014]

• Guvern – Strategia Națională din 18 noiembrie 2014 de sănătate 2014-2020.

[Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 este dovada angajamentului decidenţilor

din sectorul de sănătate şi a Guvernului României de a asigura şi promova sănătatea

ca determinant cheie al unei dezvoltări durabile a societăţii româneşti, inclusiv din

punct de vedere social, teritorial şi economic, ca motor de progres şi prosperitate al

naţiunii.]. Publicat în MOF nr. 891 bis din 8 decembrie 2014

• Guvern - Hotărâre nr. 1.028 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei

naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020

pentru implementarea Strategiei naţionale. Publicat în MOF nr. 891 din 8 decembrie

2014

• Guvern – Plan de acțiuni din 18 noiembrie 2014 pe perioada 2014-2020 pentru

implementarea Strategiei Naţionale. Publicat în MOF nr. 891 bis din 8 decembrie

2014

• New WHO Guide to Prevent and Control Cervical Cancer. New guidance from

World Health Organization (WHO) aims to help countries better prevent and control

cervical cancer.

• Proiect - Creșterea capacității sectorului de sănătate românesc să pună în

aplicare programe de screening organizat pentru cancerul adecvat la intervenții

de detectare precoce eficiente. [Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar

Norvegian 2009-2014 în în cadrul proiectului RO 19 - Inițiative în Sănătate Publică/

finalizat 30.04.2017/ Consolidarea capacităților naționale pentru a pune în aplicare

programe bine organizate și durabile de screening de col uterin și mamar]

• Concluziile Consiliului UE privind vaccinările ca instrument eficace în domeniul

sănătății publice. [Subliniază faptul că unii agenți virali pot provoca, de asemenea,

patologii cronice, unele dintre acestea cu un caracter neoplazic, cum ar fi cancerul de

col uterin, și că vaccinările ar putea contribui la abordarea acestor boli.]

• Parlament - Lege nr. 179 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului de

împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi

eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru

Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014. Publicat în MOF

nr. 943 din 23 decembrie 2014

• Guvern - Hotărâre nr. 1.132 din 23 decembrie 2014 pentru prelungirea termenului

de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea

programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014. Publicat în MOF nr. 948

din 23 decembrie 2014

• MS - Ordin nr. 1.609 din 23 decembrie 2014 privind modificarea Normelor tehnice

de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014,

aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, şi de prelungire a aplicabilităţii

acestuia până la data de 31 martie 2015. Publicat în MOF nr. 955 din 29 decembrie

2014

Legislatie.just.ro

Cdep.ro

Iocn.ro

Lege5.ro

Legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro
Ms.ro

Legislatie.just.ro

Esmo.org

Cedicrom.iocn.ro

eur-lex.europa.eu

Legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro

Monitoruljuridic.ro

23.06.2014

30.06.2014

01.07.2014

16.10.2014

18.11.2014

18.11.2014

18.11.2014

04.12.2014

05.12.2014

06.12.2014

16.12.2014

23.12.2014

23.12.2014

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159337
http://www.cdep.ro/interpel/2014/r1218B.pdf
http://cerccrom.iocn.ro/index.html
https://lege5.ro/Gratuit/gqydmmrvgu/ordinul-nr-1207-2014-privind-modificarea-si-completarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-publica-pentru-anii-2013-si-2014-aprobate-prin-ordinul-ministrului-sanatatii-n
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/173679
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/163641
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/10/HG-1.0282014-Strategia-Nationala-de-Sanatate-2014-2020.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/173680
https://www.esmo.org/Oncology-News/New-WHO-Guide-to-Prevent-and-Control-Cervical-Cancer
http://cedicrom.iocn.ro/html/parteneri.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG1206(01)&qid=1551698840284&from=EN
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/164136
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/164157
http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-1-609-din-23-decembrie-2014-privind-modificarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-na-ionale-de-s-n-tate-public-pentru-anii-2013-i-2014-aprobate-prin-ordinul-164247.html
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• European Commission – The Third Health Programme 2014-2020 – Funding Health

Initiatives. [Promote health, prevent diseases, and foster supportive environments for

healthy lifestyles]

• Workshop - Towards a European Cancer Information System. [This document

summarizes the presentations and discussions at the Workshop on “Towards a

European Cancer Information System”, held at the European Parliament on 12

February 2014 for the Committee on Environment, Public Health and Food Safety

(ENVI). The aim of the workshop was to exchange views on the progress made so far

in the area of cancer registries in Europe and the future challenges for the

development of a European Cancer Information System, including issues related to

the harmonisation and centralisation of cancer data, and data protection.

• Communication from the Commission On effective, accessible and resilient health

systems. [Health systems in EU Member States are varied, reflecting different societal

choices. However, despite organisational and financial differences, they are built on

common values, as recognised by the Council of Health Ministers in 2006 -

universality, access to good quality care, equity and solidarity.]

• Weekly epidemiological record. [WHO issues a series of regularly updated position

papers on vaccines and vaccine combinations against diseases that have an

international public health impact.]

Ec.europa.eu

Europarl.Europa.eu

Eur-lex.europa.eu

Who.int

2014

12.02.2014

04.04.2014

24.10.2014

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/programme/docs/factsheet_healthprogramme2014_2020_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/64588/att_20140506ATT83386-8320177662654462138.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1551698840284&uri=CELEX:52014DC0215
https://www.who.int/wer/2014/wer8943.pdf?ua=1
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• INSP - Centrul Național de Evaluare și Promovare a stării de sănătate - Analiză

de situație Cancer de Col Uterin - 2015

• CNAS - Ordin nr. 185 din 30 martie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de

realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016.

Publicat în MOF nr. 219 din 1 aprilie 2015

• Guvern – Hotărâre nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate

pentru anii 2015 și 2016. [se adoptă prezenta Hotărâre]

• MS - Ordin nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de

realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016.

Publicat în MOF nr. 221 din 1 aprilie 2015

• MS – Norme tehnice din 31 martie 2015 de realizare a programelor naţionale de

sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016*. Publicat în MOF nr. 221 bis din 1 aprilie

2015

• MS - Ordin nr. 701 din 3 iunie 2015 rivind modificarea şi completarea Normelor

tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi

2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015. [18. În anexa nr. IV. 3 la

anexa nr. 5, punctul 3 "Atribuţiile specifice furnizorilor de servicii medicale în cadrul

Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea

testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening",

subpunctul 3.2 "Atribuţiile specifice centrelor de recoltare a materialului celular

cervical", la subpunctul 3.2.7, modelul borderoului centralizator se modifică şi va avea

următorul cuprins]. Publicat în MOF nr. 438 din 18 iunie 2015

• Parlament - Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în

domeniul sănătății. Publicată în MOF nr. 652 din 28 august 2015

• Progress in Cervical Cancer Prevention the CCA Report Card 2015 - Progress in

Cervical Cancer Prevention The CCA Report Card 2015

• A Five-Year Initiative To Take Cervical Cancer Prevention To Scale - A five-year

global initiative to protect all women and girls from cervical cancer kicks off in London.

Cervical Cancer Action (CCA) and its partners agree on a wide ranging commitments

to bring cervical cancer prevention to the women who need it most.

• No Ones Left Behind- Fight Back Cervical Cancer - A five-year global initiative to

protect all women and girls from cervical cancer has been launched in London on 4

November. Cervical Cancer Action (CCA) and its partners agree on a wide ranging

commitments to bring cervical cancer prevention to the women who need it most.

• MS - Ordin nr. 1.287 din 15 octombrie 2015 privind modificarea şi completarea

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii

2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015. [Bugetul pentru

Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin pe 2015].

Publicat în MOF nr. 783 din 21 octombrie 2015

Insp.gov.ro

Legislatie.just.ro

Insp.gov.ro

Legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro

Legislatie.just.ro
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• Getting to 2018: Preparing for the third UN High-level Meeting on NCDs - The 2014

United Nations General Assembly Outcome Document on Noncommunicable

Diseases (NCDs) included four strategic time-bound national commitments for

transformation to be implemented in 2015 and 2016. The WHO Director-General will

submit, by the end of 2017, a report on the progress achieved in the implementation of

these commitments to the United Nations General Assembly, in preparation for a

comprehensive review of the General Assembly in 2018.

who.int 2015

http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/A_CRSPT_ANALIZA_Cancer_Col_Uterin_2015.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/166859
http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2014/11/HOTARARE-GUVERN-206-PN.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/166877
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/167045
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/168954
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170974
http://www.cervicalcanceraction.org/pubs/CCA_reportcard_low-res_2015.pdf
https://www.uicc.org/five-year-initiative-take-cervical-cancer-prevention-scale
https://www.uicc.org/no-ones-left-behind-fight-back-cervical-cancer
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172211
https://www.who.int/nmh/events/2015/getting-to-2018/en/
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• Getting to 2018: Preparing for the third UN High-level Meeting on NCDs - The 2014

United Nations General Assembly Outcome Document on Noncommunicable

Diseases (NCDs) included four strategic time-bound national commitments for

transformation to be implemented in 2015 and 2016. The WHO Director-General will

submit, by the end of 2017, a report on the progress achieved in the implementation of

these commitments to the United Nations General Assembly, in preparation for a

comprehensive review of the General Assembly in 2018.

• European Guide for Quality National Cancer Control Programmes - NCCPs aim to

improve cancer control through better planning and coordination of the range of

cancer services offered through the national health system from prevention and health

promotion to rehabilitation and palliative care services. This complex task requires

action at all levels of the health system

• Getting to 2018: Preparing for the third UN High-level Meeting on NCDs - Progress

Monitor on NCDs - timeline

• Technical Note- How WHO will report in 2017 to the United Nations General Assembly

on the progress achieved in the implementation of commitments included in the 2011

UN Political Declaration and 2014 UN Outcome Document on NCDs - the WHO

Secretariat published a technical note on 1 May 2015 which sets out 10 progress

indicators which the WHO Director-General will use to report to the United Nations

General Assembly in 2017 on the progress achieved in the implementation of

commitments included in the 2011 UN Political Declaration and the 2014 UN Outcome

Document on NCDs

• Appendix to Technical Note - How WHO will report in 2017 to the United Nations

General Assembly on the progress achieved in the implementation of commitments

included in the 2011 UN Political Declaration and 2014 UN Outcome Document on

NCDs - Methodology used to develop the reporting framework for 2017

• Senat - Propunere legislativă privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei

împotriva cancerului

• Senat - Propunere legislativă privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei

împotriva cancerului - L225/2015 - reglementează declararea zilei de 4 februarie -

Ziua luptei împotriva cancerului

• Sustainable Development Agenda - In September 2015, the global community came

together at the UN General Assembly to adopt Agenda 2030 for Sustainable

Development (link is external), or the Sustainable Development Goals (SDGs).

• Camera Deputaților - Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind declararea

zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului - La punctul doi al ordinii de zi,

membrii Comisiei au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind

declararea zilei de 4 februarie Ziua de luptă împotriva cancerului (PLx 464/2015).

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iunie 2015. Comisia

juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar Comisia pentru administraţie

publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil, cu un amendament.

• Camera deputaților - Proces Verbal al lucrărilor comisiei din zilele de 29 septembrie şi

1 octombrie 2015 - Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare

declararea zilei de 4 februarie ca Ziua luptei împotriva cancerului

• Camera deputaților- Biroul Permanent al Camerei Deputaților – Raport asupra

proiectului de Lege privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva

cancerului

who.int

epaac.eu
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https://www.who.int/nmh/events/2015/getting-to-2018/en/
http://www.epaac.eu/images/END/Final_Deliverables/WP_10_Annex_17_European_Guide_on_Quality_National_Cancer_Control_Programmes.pdf
https://www.who.int/nmh/events/2015/progress-monitor-en.pdf?ua=1
https://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1
https://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-appendix-en.pdf?ua=1
https://www.senat.ro/UploadFisiere/48a70284-ca0b-4282-8ba8-f05399c546d6/28052015-AGENDA COMISIILOR.pdf
https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=18813
https://www.uicc.org/what-we-do/advocacy/global-commitment/cancer-and-sdgs
http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2015/sz092901.pdf
http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2015/pv092901.pdf
http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2015/rp464.pdf
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• Raport: HPV, HIV and cervical cancer - An integrated programmatic response

incorporating HIV, child and adolescent health, sexual and reproductive health and

rights, gender equality, cancer and primary health-care services is most likely to

address the interrelated factors that place women and girls at risk of HPV, cervical

cancer and HIV, reducing new infections and saving lives.

• Camera Deputaților - Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în

sănătate Pl-x nr. 4/2016 - Crearea cadrului legal pentru stabilirea principiilor şi

obiectivelor prevenţiei în domeniul sănătăţii, precum şi a obligaţiei statului de a

concepe strategii pe termen mediu şi lung pentru îmbunătăţirea indicatorilor sanitari,

motiv pentru care se propune introducerea unui Program Naţional de Prevenţie

multianual

• MS- Ordinul nr. 219/2016 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de

realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016,

aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015 - [în cazul Subprogramului

național de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, raportul de

activitate se transmite Institutului Național de Sănătate Publică”]

• Senat - Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătate

L204/2016 - Cadrul necesar pentru exercitarea activitatii de preventie in domeniul

sanatatii din Romania

• Camera Deputaților – Proces verbal al lucrărilor comisiei din perioada 28- 30

iunie 2016 - Coaliţia pentru Sănătatea Femeii reprezintă un parteneriat strategic între

ONG-uri, instituţii ale statului şi profesionişti din domeniul sănătăţii, care militează

pentru susţinerea adecvată a sănătăţii femeilor din România, a importanţei prevenţiei

şi diagnosticării precoce a cancerului ovarian, de col uterin şi mamar, în contextul în

care statisticile atrag atenţia că femeile diagnosticate cu aceste tipuri de cancer au o

rată de supravieţuire cumulată de doar 59,3%, comparativ cu o medie europeană de

69,4%. Coaliția pentru Sănătatea Femeii își propune astfel să aducă în prim planul

strategiei naționale de sănătate un program dedicat sănătăţii femeilor, având ca

obiective implementarea unui program național de screening pentru cancerul de sân,

promovarea adecvată a programului național de screening pentru cancerul de col

uterin, precum și creșterea gradului de informare asupra importanței controalelor

periodice în cazul cancerului ovarian.

• Camera Deputaților - Sinteza lucrărilor comisiei din perioada 28 – 30 iunie 2016 -

Coaliţia pentru Sănătatea Femeii îşi propune să aducă în prim planul strategiei

naţionale de sănătate un program dedicat sănătăţii femeilor, având ca obiective

implementarea unui program naţional de screening pentru cancerul de sân,

promovarea adecvată a programului naţional de screening pentru cancerul de col

uterin, precum şi creşterea gradului de informare asupra importanţei controalelor

periodice în cazul cancerului ovarian. În cadrul acestui demers a fost iniţiat studiul

„Afecţiuni oncologice feminine în România”, cea mai amplă cercetare privind impactul

cancerului de col uterin, cancerului ovarian şi a celui de sân în ţara noastră.

• MS - Strategia Național de Sănătăte - Sănătăte pentru prosperitate, Raport anual

privind stadiul implementării 2015 - Document elaborat conform responsabilităţilor

prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 649/ 2016 pentru aprobarea Planului -

cadru de monitorizare şi evaluare a Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020

• MS- Ordin nr. 931 din 5 august 2016 privind modificarea şi completarea Normelor

tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi

2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015 - Publicat în MOF nr.

625 din 16 august 2016

• MS - Ordin nr. 987 din 02.09.2016 privind aprobarea Raportului privind stadiul

implementării Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, aferent anului 2015

iccp-portal.org
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https://www.iccp-portal.org/sites/default/files/resources/JC2851_HPV-HIV-cervicalcancer_en.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?nr=4&an=2016
https://lege5.ro/Gratuit/geydanbtgi3q/ordinul-nr-219-2016-privind-modificarea-si-completarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-publica-pentru-anii-2015-si-2016-aprobate-prin-ordinul-ministrului-sanatatii-nr
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L204&an_cls=2016
http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2016/pv062830.pdf
https://www.senat.ro/legis/PDF/2016/16L204FG.pdf
http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2016/pv062830.pdf
http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2016/sz062830.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/10/Raport-Implementare-SNS-2015.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180898
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/10/ordin-nr.-987-aprobarea-raportului-SNS.pdf
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• Strategic Plan 2016-2020* DG Health & Food Safety - Improve and protect human

health, and support the modernisation of Europe's health systems

ec.europa.eu 02.05.2016

2016

TITLU / SUBIECT SURSA Data

• Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.

206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015-2016

• Anexa 2 - Plan de Acțiuni pentru Stategia Națională de Sănătate 2014-2020 -

(republicată)

• Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.

1028/2014 privind aprobarea strategiei Naționale de sănătate 2014-2020 și a Planului

de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale

• MS - PLANURI REGIONALE din 6 decembrie 2016 de servicii de sănătate

ms.ro

Document anexat

Document anexat

ms.ro

ms.ro

Document anexat

Document anexat

Document anexat

legislatie.just.ro
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-sante_en_0.pdf
http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/pages/73/#8ba1cd0hty
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/11/NF-20.10.2016.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/11/proiect-de-modif-HG-206-20.-10-2016.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/10/Anexa-2-Plan-de-actiuni.pdf
http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/pages/69/#b94e904dzs
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/11/Nota%CC%86-fundamentare.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/11/HG-3.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/11/Anexa-5.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/193861
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• Campanie: Human Papillomavirus (HPV) and cancer - HPV virus and its

relationship to cancer.

• State of Health in the EU România Profilul Sănătății în 2017 - Profilurile reprezintă

activitatea comună a OCDE și a European Observatory on Health Systems and

Policies, în cooperare cu Comisia Europeană.

• State of Health in the EU Companion Report 2017 - It is a two-year cycle of

indepth analysis that strengthens health system knowledge available to both the

Member States and the Commission. Crucially, this is an expert-driven exercise

involving the OECD and the European Observatory on Health Systems and Policies,

two internationally renowned players in the field.

• INSP - Centrul Național de Evaluare și Promovare a stării de sănătate - Analiză

de situație Cancer de Col Uterin – 2017 – Analiză de situație săptămâna europeană

de prevenire a cancerului de col uterin

• INSP - Centrul Național de Evaluare și Promovare a stării de sănătate -

Planificarea Campaniei Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col

Uterin

• Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru

anii 2017-2018

• Dezbatere publică organizată de MS, joi 09.03.2017, şedinţa publică de dezbatere a

proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de

sănătate pentru anii 2017 şi 2018.

• MS - Ordin nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de

realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018 -

Publicat în MOF nr. 223 din 31 martie 2017

• Norme Tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naționale de sănătate

publică pentru anii 2017 și 2018 - Publicat în MOF nr. 223 bis din 31 martie 2017

• Guvern - Hotărâre Nr. 155/2017 din 30 martie 2017 - Subprogramul de depistare

precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş Papanicolaou

la populaţia feminină eligibilă în regim de screening

• Notă de fundamentare la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea

programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 - Aceste acte normative

asigură cadrul legal al derulării programelor naţionale de sănătate până la data de 31

martie 2017.

• CNAS - Ordin nr. 245/31.03.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a

programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 – Anexă Normele

tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

• 2017 cancer resolution: a global call for action - Health leaders from across the

world reaffirmed cancer control as a critical health and development priority as they

adopted the 2017 cancer resolution, entitled “Cancer prevention and control in the

context of an integrated approach (link is external)” at the 70th World Health Assembly

(WHA) in Geneva.

• Masa rotundă “Reducerea discrepanţelor privind sănătatea femeii în Europa:

lupta împotriva cancerelor feminine în România” în cadrul căreia vor fi prezentate

rezultatele studiului “Afecţiunile oncologice feminine în România”

• Proiectul privind reforma sectorului sanitar îmbunătățirea calității și eficienței

sistemului sanitar (Împrumut nr 8362 RO) | Amendament - îmbunătățirea rețelei de

screening pentru cancer, printre altele, prin crearea de centre de screening pentru

cancer suplimentare, crearea a 8 unități mobile pentru screeningul cancerului și

îmbunătățirea capacității tehnice a laboratoarelor regionale de patologie și citologie; in

baza acestui imprumut s-au achizitionat 8 centre mobile pt depistarea cancerului de

col uterin
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https://www.iccp-portal.org/human-papillomavirus-hpv-and-cancer
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_romania_romanian.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2017_companion_en.pdf
http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-SEPCCU-2017.pdf
http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/PLANIFICARE-CAMPANIEI-SEPCCU-2017.pdf
http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/pages/63/
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/02/NF-Hotarare-2017-2018-22.02.2017.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/02/Proiect-de-Hotarare-programe-2017-2018-16.02.2016.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/02/NF-Hotarare-2017-2018-rearanjata-cu-corecturi-CNAS-FINAL-1.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/02/Proiect-de-Hotarare-programe-2017-2018-cu-corecturi-CNAS-FINALjuridic.pdf
http://www.ms.ro/dezbateri-publice/pages/7/#b366d9cdgf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/187865
https://lege5.ro/Gratuit/ge2tkmrxgyza/normele-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-publica-pentru-anii-2017-si-2018-din-30032017
https://www.hosptm.ro/files/pn-screening-cancer-col/hg155_2017.pdf
http://gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-hg-nr-155-30-03-2017&page=7
http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/Ordin nr.245-Normele tehnice aferente programelor na%C5%A3ionale de s%C4%83n%C4%83tate curative pentru anii 2017.pdf
https://www.uicc.org/what-we-do/advocacy/global-commitment/cancer-resolution
http://www.cdep.ro/co/docs/F53979018/oz062022.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/ge3tinbxhayq/ref-proiectul-privind-reforma-sectorului-sanitar-imbunatatirea-calitatii-si-eficientei-sistemului-sanitar-imprumut-nr-8362-ro-amendament?dp=giydknrzgi2dioa
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• AM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii

responsabilă de sănătatea ta – sprijin pentru derularea programelor de prevenție,

depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin - etapa I”

• AM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii

responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce,

diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin în regiunile de dezvoltare:

Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est - etapa II”

• Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și

completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate

publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.

377/2017 - Publicat în MOF nr. 733 din 12 septembrie 2017

• Senat - Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în România L216/2017 -

vizează finanţarea şi organizarea de către statul român a activităţii de vaccinare prin

asigurarea de vaccinuri eficace şi sigure, autorizate în mod corespunzător, în vederea

prevenirii şi limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi prevenite prin

vaccinarea populaţie generale, în România

• AM POCU lansează apelul de proiecte ”Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin

pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament

precoce al cancerului de col uterin - etapa I”

• Ministerul Sănătății va demara 5 programe naționale de screening, cu finanțare

europeană nerabursabilă. [România va beneficia, în urma accesării fondurilor

nerambursabile, de peste 191 milioane de euro pentru implementarea de programe de

depistare precoce (screening) a cancerului de col uterin, cancerului de sân,

tuberculozei, hepatitelor B,C și D, precum și pentru screening prenatal, precum și

pentru formarea personalului medical din domeniile prioritare de sănătate.]

• EU strategy against women’s cancers. [This hearing aims to look at the current

situation in the prevention, screening, diagnosis, and treatment of women's cancers

and assess EU's health and anti-cancer strategies in this area.]

• Senat - Lege adoptată privind vaccinarea persoanelor în România - […]

Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea

testării Babeş Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening;

• Ministerul Finanțelor Publice - Amendamentul convenit între Guvernul României,

prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție

și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București la 26 iulie 2017 și 31 iulie 2017, la

Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și

Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014 [îmbunătățirea rețelei de screening

pentru cancer, printre altele, prin crearea de centre de screening pentru cancer suplimentare,

crearea a 8 unități mobile pentru screeningul cancerului și îmbunătățirea capacității tehnice a

laboratoarelor regionale de patologie și citologie; in baza acestui imprumut s-au achizitionat 8

centre mobile pt depistarea cancerului de col uterin]

• Camera Deputaților - Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind

vaccinarea persoanelor în România (ordinea de zi, punctul 4, discutii asociatii pro si

contra vaccinare copii)

• Camera Deputaților - Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind

vaccinarea persoanelor în România

• Group of experts assess prevention and treatment of cervical cancer in

Romania

Fonduri-ue.ro

Fonduri-ue.ro

legislatie.just.ro
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http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/255/am-pocu-public%C4%83,-%C3%AEn-consultare,-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-p
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/256/am-pocu-public%C4%83,-%C3%AEn-consultare,-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-programe-regionale-de-preven%C8%9Bie,-dep
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/193156
https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=20706
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/307/am-pocu-lanseaz%C4%83-apelul-de-proiecte-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-trat
http://www.ms.ro/2017/10/06/ministerul-sanatatii-va-demara-5-programe-nationale-de-screening-cu-finantare-europeana-nerambursabila/
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/events-hearings.html?id=20171002CHE02541
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2017/17L216FG.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/ge3tinbxhayq/amendamentul-convenit-intre-guvernul-romaniei-prin-ministerul-finantelor-publice-si-banca-internationala-pentru-reconstructie-si-dezvoltare-prin-scrisoarea-semnata-la-bucuresti-la-26-iulie-2017-si-31-?pid=205692448#p-2
http://www.cdep.ro/co/docs/F1512199358/oz111416.pdf
http://www.cdep.ro/co/docs/F534051801/oz1115.pdf
http://www.euro.who.int/en/countries/romania/news/news/2017/11/group-of-experts-assess-prevention-and-treatment-of-cervical-cancer-in-romania
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• Broșură MSD - Ce ar trebui să știi despre infecția cu HPV și cancerul de col uterin?

• Technical Note - How WHO will report in 2017 to the United Nations General

Assembly on the progress achieved in the implementation of commitments included in

the 2011 UN Political Declaration and 2014 UN Outcome Document on NCDs [The

WHO Director-General will submit, by the end of 2017, a report on the progress

achieved in the implementation of these commitments to the United Nations General

Assembly, in preparation for a comprehensive review of the General Assembly in

2018.]

• WHO supports Romania’s integration of health in sustainable development

Insp.gov.ro

Who.int

Euro.who.int

2017

04.09.2017

29.12.2017

https://www.insp.gov.ro/sites/INSP documente/Brosura MSD Romana 2.pdf
https://www.who.int/nmh/events/2015/Updated-WHO-Technical-Note-NCD-Progress-Monitor-September-2017.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/en/countries/romania/news/news/2017/12/who-supports-romanias-integration-of-health-in-sustainable-development
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• INSP - Centrul Național de Evaluare și Promovare a stării de sănătate - Analiza

de situație Cancer de Col Uterin - 2018

• MS - Ordin nr. 1 din 3 ianuarie 2018, privind modificarea și completarea Normelor

tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și

2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

• IPVS publishes a Policy Statement: Moving towards Elimination of Cervical

Cancer as a Public Health Problem

• MS - Ordin privind modificarea Anexei 1 a Normelor tehnice de realizare a

programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017-2018 , aprobate prin

Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017. [are 2 documente anexate: Referat de

aprobare si Ordin privind modificarea Anexei 1 la Normele tehnice de realizare a

programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017]

• IPVS - Great success of the International HPV Awareness Day Campaign

• IPVS - The critical role of stakeholder collaborations: Aiming for the elimination

of HPV-related disease in Europe [Despite the availability of a vaccine proven to be

an effective primary prevention measure to reduce the burden of HPV-related cancers,

many challenges remain to achieve universal, gender-neutral HPV vaccination in the

EU. Such challenges were discussed at a roundtable of EU and national experts and

patients in Brussels in December 2017.]

• MS - Ordin nr. 453 din 5 aprilie 2018, privind modificarea anexei nr. 1 la Normele

tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și

2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

• Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.

32/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind

stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății -

Necesitatea regementarii cadrului legal in vedera asigurarii continuitaitii tratamentului

cu medicamente inovative pentru afectiui in stadii evolutive de boala, fara alternativa

terapeutica, sau pentru boli cu impact major asupra sanatatii publice, pentru ca fiecare

pacient sa aiba acces la standardul european de tratament, reducand astfel decalajul

intre Romania si statele memebre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste accesul la

medicamente inovative.

• WHO Director-General calls for all countries to take action to help end the

suffering caused by cervical cancer - Cervical cancer is one of the most

preventable and treatable forms of cancer as long as it is prevented with HPV

vaccination, detected early, and managed effectively. Prevention and early treatment

are highly cost-effective. Worldwide however, cervical cancer remains one of the

gravest threats to women’s lives, and globally, one woman dies of cervical cancer

every two minutes. This suffering is unacceptable, and cannot continue. In recognition

of this, WHO Director-General, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus today made a

global call for action towards the elimination of cervical cancer.

• Cervical Cancer: An NCD We Can Overcome

• WHO is calling for global action to end cervical cancer - WHO Director-General,

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus made a global call for action on 19th May 2018

towards the elimination of cervical cancer.

• Unitaid launches call for proposals to help eliminate cervical cancer - UNITAID is

calling for proposals to help eliminate cervical cancer and is seeking to fund innovative

projects that would improve and expand screening and treatment for cervical cancer,

with special attention given to women living with HIV. They are particularly vulnerable

given that HIV/HPV co-infection progresses more quickly to cervical cancer.
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Ms.ro
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http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/05/Analiza-de-situatie-Cancer-col-uterin-2018.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dknbqha3q/ordinul-nr-1-2018-privind-modificarea-si-completarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-publica-pentru-anii-2017-si-2018-aprobate-prin-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-3
https://ipvsoc.org/news/ipvs-policy-statement-moving-towards-elimination-cervical-cancer-public-health-problem/
http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/pages/28/#de1aa9boq2
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/03/Referat-pt.-IV-a-modif-OMS-377-31012018-.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/03/OMS-modificare4-buget-2018.pdf
https://ipvsoc.org/news/intlhpvdaycampaign/
https://ipvsoc.org/news/stakeholder-collaborations-elimination-hpv-related-disease/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/199593
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L259&an_cls=2018
https://www.senat.ro/legis/PDF/2018/18L259EM.pdf
https://www.who.int/reproductivehealth/call-to-action-elimination-cervical-cancer/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/DG_Call-to-Action.pdf
https://ipvsoc.org/news/global-action-end-cervical-cancer/
https://ipvsoc.org/news/unitaid-call-proposals-eliminate-cervical-cancer/
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• Camera Deputaților – Proces verbal al lucrărilor comisiei din perioada 12 – 14

iunie 2018 - 12 iunie 2018 a avut loc dezbaterea cu tema „Impactul vaccinării anti-

HPV în prevenţia cancerului de col uterin şi a bolilor asociate HPV” la care au

participat membrii ai Parlamentului, reprezentanţi ai Direcţiei Judeţene de Sănătate

Publică, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Spitalului Judeţean Giurgiu,

Colegiului Medicilor din Giurgiu, Societăţii Naţionale de Medicina Familiei Giurgiu,

precum şi asociaţii de pacienţi care şi-au exprimat opiniile privind importanţa,

beneficiile şi impactul vaccinării anti-HPV ca măsură primară de prevenţie a cancerului

de col uterin şi a bolilor asociate infecţiei cu HPV.

• Lansarea proiectului „Integrarea screeningului primar HPV în programul

național de screening pentru cancerul de col uterin” - Institutul Oncologic „Prof.

Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca în calitate de beneficiar împreună cu Institutul

Naţional de Sănătate Publică implementează, începând cu luna mai 2018, proiectul

ʺIntegrarea screeningului primar HPV în programul naţional de screening pentru

cancerul de col uterinʺ.

• CNAS - Ordin nr. 1.177 din 25 iulie 2018 - privind modificarea şi completarea

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii

2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate nr. 245/2017

• Proiect „Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al

Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul

Sănătăţii” Cod SIPOCA 13 – Proces verbal de evaluare

• MS - Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a

programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017-2018, aprobate prin

Ordinul ministrului sănătății nr. 277/2017

• FIGO Global Declaration on Cervical Cancer Elimination - Today at FIGO World

Congress we launched our Global Declaration on Cervical Cancer Elimination.

Cervical cancer is a grave threat to women’s health and lives. Globally, one woman

dies of cervical cancer every two minutes. This suffering is unacceptable, particularly

as cervical cancer is largely preventable and treatable, when detected early.

• UN - Political declaration of the third high-level meeting of the General

Assembly on the prevention and control of non-communicable diseases -

Promote access to affordable diagnostics, screening, treatment and care, as well as

vaccines that lower the risk of cancer, as part of the comprehensive approach to its

prevention and control, including cervical and breast cancers

• Guvern – Strategia Națională din 9 noiembrie 2018 pentru Dezvoltarea Durabilă a

României 2030 - Publicat în MOF nr. 985 bis din 21 noiembrie 2018 (Tinte 2030 -

reducerea incidentei cancerului, inclusiv a cancerului de col uterin)

• Guvernul României - Hotărâre nr. 877 din 9 noiembrie 2018 privind adoptarea

Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 - Publicat în MOF

nr. 985 din 21 noiembrie 2018

• Hotărâre a Guvernului pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de

sănătate pentru anii 2017 și 2018

• Programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin

Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021 - Proiect 2:

“Creșterea capacității sectorului de sănătate românesc să pună în aplicare programe

de screening organizat pentru cancerul adecvat la intervenții de detectare precoce

eficiente (CEDICROM 2), buget 2.000.000 euro, durata 24 luni, implementatori:

Institutul Oncologic Cluj-Napoca în parteneriat cu Registrul de Cancer Norvegia (Oslo

UNIVERSITETSSYKEHUS HF / Kreftregisteret)

• Human Papillomavirus and Related Diseases Report – Romania - ICO/IARC HPV

Information Centre

cdep.ro

iocn.ro

cnas.ro

academiaromana.ro

ms.ro
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figo.org
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http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2018/pv061214.pdf
http://www.iocn.ro/Noutati/Lansarea-proiectului-Integrarea-screeningului-primar-HPV-in-programul-national-de-screening-pentru-cancerul-de-col-uterin--eID858.html
http://www.cnas.ro/cjashd/media/postFiles/ORDIN nr 1177 - 2018 - modif NORME TEHNICE PNS.pdf
https://academiaromana.ro/proiecteFSE/doc2016/sipoca13/PV_evaluare_experti_subactivitate 6.1-modulele_2-8_13-08-2018.pdf
http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/pages/14/#cbfb5e4a2s
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/08/Referat-de-aprobare-modificare-OMS-377_27.08.2018.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/08/PROIECT-DE-MODIFICARE-OMS-377_28.08.2018.pdf
https://www.figo.org/Declaration-Cervical-Cancer2018
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/L.2&Submit=Search&Lang=E
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/208312
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/207035
http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/pages/8/#33653a0pyf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/11/NF-prelungire-HG-155_2017.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/11/HG-155_2017-prelungire-trim.-I-2019.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/11/Program-Provocari-in-sanatatea-publica-la-nivel-european-Granturi-SEE-2014-2021_ro.pdf
https://hpvcentre.net/statistics/reports/ROU.pdf
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• WHO Independent NCDs Commission launches with mission and priorities for action -

Experts and advocates in promoting health and preventing and controlling

noncommunicable diseases (NCDs) have been mobilized to support the running of the

WHO Independent High-level Commission on NCDs

• South-eastern European countries meet to develop regional action plan - The

Chisinau Pledge calls for joint action by the Member States, with partners, on:

sustaining and strengthening regional cooperation on public health by taking deliberate

action to influence governance in other policy arenas to promote and protect health;

achieving the SDGs by taking advantage of the 2030 Agenda for Sustainable

Development to renew countries’ commitments to health and to seek intersectoral

action to advance the priorities of the European Health 2020 policy framework.

• UICC marks International HPV Awareness Day - This Sunday 4 March, the Union for

International Cancer Control (UICC) will be joining forces with around 80 organisations

worldwide to commemorate the 1st annual International HPV Awareness Day (link is

external). The goal of the day is to spark conversation and promote a worldwide

exchange of ideas, knowledge, and research materials about human papillomaviruses

(HPV) and their associated diseases.

• WHO Independent High-level Commission on NCDs starts its work - The

Commissioners of the WHO Independent High-level Commission on

Noncommunicable Diseases (NCDs) met for the first time to agree on its areas of

work. They plan to provide a set of recommendations to WHO Director-General Dr

Tedros Adhanom Ghebreyesus in early June 2018. This will be preceded by a web-

based consultation in April 2018, when the Commission will seek inputs to a

preliminary report from around the world.

who.int

euro.who.int

uicc.org

who.int
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19.02.2018

28.02.2018
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• CNAS - Ordin nr. 1.590 din 14 decembrie 2018 - privind completarea Ordinului

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii

2017 şi 2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen

• MS- Ordin nr.1.558 din 18 decembrie 2018, modifică Ordin 377 din 2017 - privind

modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de

sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii

nr. 377/2017, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2019

• International HPV Awareness Day – preparing for March 4th 2019 - A key highlight

for IPVS in 2018 was the successful inauguration of March 4th as International HPV

Awareness Day. The ‘Give Love. Not HPV’ campaign, led by the IPVS Advocacy

Committee, established an annual focal point and sparked an international

conversation about HPV and associated cancers online, in universities, on streets and

in homes around the world.

• The International Papillomavirus Conference, Sydney International Convention

Centre, Oct 2-6th 2018 - The theme was “Global Control of HPV Disease” and a

major focus was the recent World Health Organisation’s call-to-action for cervical

cancer elimination, and its implications for cervical cancer control and for the long term

control of other HPV related cancers.

lege5.ro

monitoruljuridic.ro

ipvsoc.org

ipvsoc.org

14.12.2018

18.12.2018

18.12.2018
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https://www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/mission/en/
http://www.euro.who.int/en/countries/romania/news/news/2018/2/south-eastern-european-countries-meet-to-develop-regional-action-plan
https://www.uicc.org/uicc-marks-international-hpv-awareness-day
https://www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/first-meeting/en/
https://lege5.ro/Gratuit/gmytgojugqza/ordinul-nr-1590-2018-privind-completarea-ordinului-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-245-2017-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate
http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-1-558-din-18-decembrie-2018-privind-modificarea-i-completarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-na-ionale-de-s-n-tate-public-nbsp-pentru-anii-2017-i-2018-aprobate-prin-209429.html
https://ipvsoc.org/news/international-hpv-awareness-day-preparing-march-4th-2019/
https://ipvsoc.org/news/international-papillomavirus-conference-sydney-international-convention-centre-oct-2-6th-2018/
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• Report of the Technical Consultation - At the High-level Meeting of the UN General

Assembly on the Prevention and Control of Noncommunicable diseases (NCDs) in

20111 and 20142 , multiple commitments were made by countries, and calls were

made upon multilateral and donor agencies to support national efforts. Subsequently,

WHO Member States agreed at the World Health Assembly to a 25% reduction in

premature NCD mortality by 2025 (“25x25”) and then adopted a set of risk factor and

health system response targets which, if achieved, would ensure achievement of the

25x25 mortality target.

• Web-based consultation (10-16 May 2018) - All relevant contributions received before

or on 16 May 2018 will be published on this website. The comments received may

serve as an input for the work of the Commission.

• Time to deliver: report of the WHO Independent High-Level Commission on

Noncommunicable Diseases - Despite the many proven interventions and

commitments to combat NCDs, progress has been slow and uneven globally. The

WHO Independent High-level Commission on NCDs was convened by the WHO

Director-General in October 2017 to advise him on how countries can accelerate

progress. The Commission’s report includes six key recommendations.

• Time to deliver: report of the WHO Independent High-Level Commission on

Noncommunicable Diseases - The WHO Independent High-level Commission on

NCDs was convened by the WHO Director-General in October 2017 to advise him on

how countries can accelerate progress. The Commission’s report includes six key

recommendations.

• Commission calls for urgent action against chronic diseases - A new report from the

World Health Organization (WHO) Independent High-level Commission on

Noncommunicable Diseases (NCDs) calls for urgent action to address chronic

diseases and mental health disorders. It demands high-level political commitment and

the immediate scaling up of actions to address the epidemic of NCDs, the world’s

leading causes of death and ill health.

• ECOSOC 2018 Task Force resolution urges partners to mobilize resources for the

work of the Task Force - adopting a resolution that recognizes the work and

achievements of the United Nations Interagency Task Force on the Prevention and

Control of Noncommunicable Diseases (UNIATF) and the need for greater resources

to be made available for the prevention and control of NCDs

• UN Interactive Hearing on NCDs - the President of the UN General Assembly, with the

support of WHO, organized and presided over an interactive hearing which took place

on 5 July 2017 in New York as part of the preparatory process for the third High-level

Meeting of the UN General Assembly on the Prevention and Control of NCDs

• ECOSOC 2018 Task Force resolution urges partners to mobilize resources for the

work of the Task Force - Ahead of the Third United Nations High-level Meeting on

Noncommunicable Diseases (NCDs), the United Nations Economic and Social

Council (ECOSOC) has demonstrated its commitment to supporting Member States in

reducing the burden of non-communicable diseases (NCDs) by adopting a resolution

that recognizes the work and achievements of the United Nations Interagency Task

Force on the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases (UNIATF) and

the need for greater resources to be made available for the prevention and control of

NCDs.

• Action plan to improve public health preparedness and response in the WHO

European Region - The draft action plan to improve public health preparedness and

response in the WHO European Region, 2018–2023, aims to strengthen national and

regional capacities to effectively prevent, prepare for, detect and respond to public

health threats and emergencies and to provide support to affected countries, when

necessary.
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https://www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/HLC_Final_report_of_the_Technical_Consultation_21-22_March_2018-CORR1.pdf?ua=1
https://www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/web-based-consultation-may2018/en/
ttps://www.who.int/ncds/management/time-to-deliver/en/
https://www.who.int/ncds/management/time-to-deliver/en/
https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2018-commission-calls-for-urgent-action-against-chronic-diseases
https://www.who.int/ncds/un-task-force/events/ecosoc-report-2018/en/
https://www.who.int/ncds/governance/third-un-meeting/interactive-hearing/en/
https://www.who.int/ncds/un-task-force/events/ecosoc-report-2018/en/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/378168/68wd14e_ActionPlanPreparedness_180516.pdf?ua=1
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• 2018 High-level Meeting on NCDs

• WHO launches new tool showing the value of investing in NCD prevention and

management - A new WHO tool was launched yesterday which shows country-

specific data on investment opportunities for scaling up interventions to prevent and

treat NCDs in low- and lower-middle-income countries.

• World Cancer Leaders' Summit 2018 Report - over 380 global leaders and influencers

from 68 countries attended the World Cancer Leaders’ Summit in Kuala Lumpur,

Malaysia.

• Resolution adopted by the General Assembly on 10 October 2018 - Political

declaration of the third high-level meeting of the General Assembly on the prevention

and control of non-communicable diseases

• The General Meeting of the WHO Global Coordination Mechanism on the Prevention

and Control of Noncommunicable Diseases Summary

• Eleventh meeting of the UN Task Force on the Prevention and Control of NCDs - The

eleventh meeting of the United Nations Interagency Task Force on the Prevention and

Control of Noncommunicable Diseases (NCDs) was hosted by WIPO, Geneva on the

8-9 November, 2018. The meeting chaired by WHO and WIPO was attended by 24

UN agencies, programmes, funds and intergovernmental organizations.

• GCM/NCD launch new online community-driven platform to address the growing

global non-communicable disease (NCD) epidemic - the World Health Organization

(WHO) continues to promote collaborative approaches to address noncommunicable

diseases (NCDs) with the launch of a new community-driven platform for NCD

information, interaction, and inspiration.

• Knowledge Action Portal - A community-driven platform for noncommunicable disease

information, interaction and inspiration
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https://www.uicc.org/2018-high-level-meeting-ncds
https://www.who.int/ncds/prevention/launch-global-business-plan-for-ncds/en/
https://www.uicc.org/sites/main/files/atoms/files/WCLS2018_Report_FA.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/2
https://www.who.int/global-coordination-mechanism/news/general-meeting-2018/en/
https://www.who.int/ncds/un-task-force/events/no-2018-uniatf-11th-meeting/en/
https://www.who.int/global-coordination-mechanism/news/launch-new-online-community-driven-platform/en/
https://www.knowledge-action-portal.com/

