
ORDIN nr. 6 din 4 ianuarie 2018privind modificarea și completarea Ordinului 
ministrului sănătății nr. 1.171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de 
implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al 
tuberculozei 
EMITENT •  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 30 ianuarie 2018 
Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 14.234/2017 al Direcției generale de 
asistență medicală și sănătate publică,  
având în vedere prevederile Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în 
România 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 121/2015, 
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 
privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare,  
ministrul sănătății emite următorul ordin: 
 
Articolul I 
 
Ordinul ministrului sănătății nr. 1.171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic 
de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al 
tuberculozei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 și 748 
bis din 7 octombrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins: 
Ordin  
pentru aprobarea unor reglementări privind controlul tuberculozei2. Articolul 1 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
Articolul 1 
(1) Se aprobă Ghidul metodologic de implementare a Programului național de 
prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Se 
aprobă Ghidul pentru managementul cazurilor de TB la copii, prevăzut în anexa nr. 
2.(3) Se aprobă Ghidul național managementul cazurilor TB-HIV, prevăzut în anexa 
nr. 3.(4) Se aprobă Ghidul național pentru rețeaua laboratoarelor TB, prevăzut în 
anexa nr. 4.(5) Se aprobă Planul centralizat al necesarului de echipamente și 
consumabile pentru rețeaua laboratoarelor TB, prevăzut în anexa nr. 5.(6) Se aprobă 
Procedura de evaluare a standardelor și a criteriilor de performanță îndeplinite de 
laboratoarele de micobacteriologie, prevăzută în anexa nr. 6.(7) Se aprobă 
Standardele pentru laboratoarele TB. Condiții minime pentru asigurarea siguranței 
și eficienței activităților din laborator, prevăzute în anexa nr. 7.(8) Se aprobă 
Ghidul metodologic privind controlul transmiterii tuberculozei în unitățile 
sanitare de pneumoftiziologie și în alte instituții cu risc din România, prevăzut 
în anexa nr. 8.3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
Articolul 2 
 
Anexele se pot accesa pe site-ul Ministerului Sănătății, la adresa www.ms.ro, 
rubrica «Ghiduri clinice4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 
4^1, cu următorul cuprins: 
 
Articolul 4^1 
 
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.5. După anexa care devine 
anexa nr. 1 se introduc șapte noi anexe, anexele nr. 2-8, având cuprinsul prevăzut 
în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin. 
 
Articolul II 
 
Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.Notă  
*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 
bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei 
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Articolul III 
 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
Ministrul sănătății, 
Florian-Dorel Bodog 
București, 4 ianuarie 2018. 
Nr. 6. 
----- 


