
*) Creditele bugetare alocate Programului național de boli cardiovasculare, în sumă de 37.268,07 mii lei, și cele alocate Programului național de diagnostic

și tratament al sepsisului sever, în sumă de 8.136 mii lei, se utilizează pentru stingerea obligațiilor de plată înregistrate la 31 decembrie 2010.

**) În fondurile aferente Programului național privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de

sănătate, aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, sunt cuprinse și:

— suma de 120.000 mii lei aferentă Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, care se regăsește la paragraful

«Medicamente cu și fără contribuție personală» în cadrul creditelor bugetare;

— suma de 129.850 mii lei aferentă Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, care se regăsește la paragraful

«Medicamente cu și fără contribuție personală» în cadrul creditelor de angajament.”
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11. Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu

insuficiență renală cronică

656.303,00 656.303,00

12. Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice 1.347,63 1.347,63

Sume reținute în total programe naționale de sănătate cu scop curativ 45.537,00

Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al

medicamentelor**)

129.850,00 120.000,00 120.000,00

Art. II. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului

Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, direcțiile de

sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de

servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Ritli Ladislau

p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Dorin Ionescu
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

O R D I N

privind completarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate

determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează

venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.875/2011

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională — CAEN, cu

modificările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor

Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. — În Nomenclatorul activităților independente pentru

care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale

de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează

venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor

publice nr. 2.875/2011, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 871 din 9 decembrie 2011, după

poziția 119 se introduce o nouă poziție, poziția 119

1

, cu

următorul cuprins:

Art. II. — Pentru activitatea care generează venituri

comerciale din executarea unor servicii în domeniul informaticii,

venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de

venit.

Art. III. — Direcțiile generale ale finanțelor publice județene,

respectiv a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea

la îndeplinire a prezentului ordin, vor stabili nivelul normelor de

venit și vor asigura publicarea acestora anual, în cursul

trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se

aplica.

Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Nr. 

crt.

Denumirea activităților independente pentru care venitul net 

se poate determina pe baza normelor anuale de venit

Codul și denumirea activităților din Clasificarea activităților 

din economia națională — CAEN Rev. 2

„119

1

Servicii executate în domeniul informaticii, altele decât

cele care generează drepturi de autor sau drepturi

conexe drepturilor de autor

— 6202: Activități de consultanță în tehnologia

informației    

— 6203: Activități de management (gestiune și

exploatare) al mijloacelor de calcul”

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 28 decembrie 2011.

Nr. 3.022.
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