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HOTĂRÂRE 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 

 

 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din 

Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 

ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

    ART. 1 

    Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 

Cristian Popişteanu nr. 1 - 3, sectorul 1, şi reprezintă autoritatea centrală în domeniul 

asistenţei de sănătate publică. 

 

    ART. 2 

    Ministerul Sănătăţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

    a) elaborează politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii 

populaţiei, în acord cu Programul de guvernare, coordonează şi controlează 

implementarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul sănătăţii populaţiei, 

la nivel naţional, regional şi local; 

    b) monitorizează starea de sănătate a populaţiei şi, ia măsuri pentru îmbunătăţirea 

acesteia;  

    c) informează Guvernul referitor la indicatorii de sănătate, tendinţele de evoluţie şi 

despre măsurile necesare pentru îmbunătăţirea acestora; 

    d) reglementează modul de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate; 

    e) monitorizează, controlează şi evaluează activitatea instituţiilor sanitare şi ia 

măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei; 

    f) asigură, în colaborare cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, 

resursele umane, materiale şi financiare necesare funcţionării  sistemului public de 

sănătate; 

    g) colaborează cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 

cu cei ai societăţii civile şi cu mass-media pentru educarea populaţiei pentru sănătate şi 

pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos; 

    h) participă la limitarea efectelor  generate de dezastre, calamităţi şi epidemii potrivit  

domeniului său de competenţă; 

    i) reprezintă Guvernul României în relaţiile cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi 

cu alte organisme internaţionale; 

    j) aprobă programele naţionale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii 

de sănătate publică; 

    k) coordonează  prin structuri specializate aplicarea programele internaţionale de 

asistenţă financiară pentru susţinerea reformei în sănătate şi pentru creşterea calităţii 

asistenţei medicale. 



2 

 

    ART. 3 

    Ministerul Sănătăţii urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective: 

    a) realizarea unui sistem de sănătate modern şi performant, adaptat nevoilor 

populaţiei, compatibil cu sistemele de sănătate din statele membre ale Uniunii 

Europene; 

    b) reorganizarea sistemului de sănătate, cu accent pe descentralizare organizaţională 

şi decizională; 

    c) îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi accesul echitabil la servicii de 

sănătate pentru toate categoriile de cetăţeni, inclusiv pentru cetăţenii din mediul rural; 

    d) dezvoltarea calităţii actului medical, a controlului riscurilor şi creşterea siguranţei 

pacientului; 

    e) alocarea resurselor în sănătate pe  bază de criterii de transparenţă, calitate, 

performanţă şi evidenţe medicale; 

    f) introducerea metodelor  de finanţare a serviciilor spitaliceşti bazate  pe 

performanţă şi calitatea serviciilor oferite pacienţilor; 

    g) dezvoltarea asigurărilor private de sănătate; 

    h) stabilirea preţului la medicamente pe baza unor reguli de compensare care asigură 

utilizarea în condiţii de cost/eficienţă a resurselor financiare alocate; 

    i) dezvoltarea unor politici coerente de formare, dezvoltare, alocare şi motivare a 

resurselor umane din sistemul de sănătate; 

    j) dezvoltarea sistemului de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local în 

vederea eficientizării supravegherii şi controlului bolilor transmisibile, netransmisibile 

şi impactului factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei; 

    k) elaborarea de strategii de educare a în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos în 

vederea prevenirii îmbolnăvirilor şi reducerii nevoilor de îngrijiri medicale; 

    l) realizarea sistemului informatic integrat al sănătăţii. 

 

    ART. 4 

    (1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3, Ministerul Sănătăţii exercită 

atribuţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii, după cum urmează: 

    1. planifică, organizează  şi controlează, activităţi de: asistenţă de sănătate publică, 

promovare a sănătăţii şi medicină preventivă, asistenţă medicală de urgenţă, asistenţă 

medicală curativă, asistenţă medicală de recuperare, asistenţă medicală la domiciliu, 

care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţă de 

medicină legală şi de medicină sportivă; 

    2. supraveghează, coordonează şi controlează aplicarea legislaţiei de către 

instituţiile, publice sau private, care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice, în 

domeniul asistenţei medicale sau al asigurărilor sociale de sănătate;   

    3. generalizează aplicarea soluţiilor informatice moderne în sistemul informatic din 

sănătate; 

    4. fundamentează necesarul de servicii medicale, precum şi resursele financiare 

pentru funcţionarea sistemului de sănătate; 

    5. stabileşte şi controlează, împreună cu instituţiile competente, folosirea energiei 

nucleare în scopuri medicale; 
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    6. gestionează resursele colectate în conformitate cu prevederile art. 362 din Legea 

nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru îmbunătăţirea 

infrastructurii sistemului sanitar şi finanţarea programelor naţionale de sănătate; 

    7. emite avize, notificări, certificate de înregistrare şi certificate de abilitare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

    8. elaborează reglementări privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice; 

    9. stabileşte şi avizează preţurile medicamentelor din ţară şi din import, cu excepţia 

medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală; 

    10. aprobă tarifele pentru actele pe care este abilitat să le elibereze, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare; 

    11. asigură, prin Agenția Națională de  Achiziţii şi Investiţii în Sănătate, controlul şi 

inspecţia dispozitivelor medicale, precum şi evaluarea furnizorilor de servicii în 

domeniul dispozitivelor medicale; 

    12. în calitate de autoritate competentă elaborează reglementări în domeniul 

dispozitivelor medicale; 

    13. stabileşte, creează şi păstrează capacităţi şi rezerve pentru situaţii speciale; 

    14. constituie rezerva de medicamente, substanţe material şi dispozitive medicale 

pentru situaţii speciale; elaborează şi  aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, norme 

metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a acesteia; 

    15. elaborează şi organizează în colaborare cu Academia de Ştiinţe Medicale 

strategia de cercetare ştiinţifică medicală; asigură în limita resurselor allocate în acest 

scop finanţarea activităţii cercetării medicale;  

     16. aprobă, la propunerea Agenţiei Naţională a Medicamentului  și a Agenției 

Națională de Achiyiţii şi Investiţii în Sănătate, norme, instrucţiuni şi reglementări cu 

caracter obligatoriu vizând asigurarea calităţii şi siguranţei medicamentelor de uz 

uman, precum  şipentru asigurarea  siguranţei în utilizare a dispozitivelor medicale; 

    17. supraveghează şi controlează, prin Agenţia Naţională a Medicamentului, 

calitatea medicamentelor de uz uman. Elaborează şi editează Nomenclatorul anual al 

medicamentelor de uz uman; 

    18. eliberează, prin Agenţia Naţională a Medicamentului, certificatul de bună 

practică de fabricaţie; 

    19. asigură, prin intermediul Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule 

Stem Hematopoietice, coordonarea şi controlul activităţii de donare de celule stem 

hematopoietice periferice şi central; crează şi gestionează  baza de date informatice 

privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem; asigură 

interconectarea obligatorie cu organismele similare internaţionale; 

    20. iniţiază, negociază şi încheie, cu împuternicirea Guvernului, documente de 

cooperare internaţională în domeniul ocrotirii sănătăţii şi reprezintă statul român în 

relaţiile cu organismele internaţionale din domeniul sănătăţii; 

    21. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, Nomenclatorul de specialităţi 

medicale, medico-dentare şi farmaceutice, normele cu privire la specialităţile medico-

sanitare şi paramedicale şi atestatele de pregătire complementară pentru reţeaua de 

asistenţă medicală; 

    22. în calitate de autoritate competentă, atestă titlurile româneşti de calificare în 

profesiile reglementate din domeniul sănătăţii şi aplică procedurile de recunoaştere 

profesională a calificărilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical 

generalist şi moaşă; 
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    23. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, metodologia privind angajarea, 

transferarea şi detaşarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biochimiştilor, 

biologilor şi chimiştilor din unităţile sanitare publice; 

    24. stabileşte criterii pentru angajarea şi promovarea personalului din unităţile 

sanitare publice; 

    25. coordonează programele de specializare prin rezidenţiat, în specialităţile 

prevăzute în Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice 

pentru reţeaua de asistenţă medicală, desfăşurate în centre universitare şi unităţi 

sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătăţii şi de 

Ministerul Educaţiei Naţionale; 

    26. asigură coordonarea la nivel naţional a pregătirii prin rezidenţiat în a doua 

specialitate a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor; editează carnetele de 

monitorizare a activităţii rezidenţilor; 

    27. asigură elaborarea şi implementarea curriculumurilor de pregătire în specialitate 

a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor şi a curriculumurilor programelor de 

studii complementare, în vederea obţinerii atestatelor de către medici, medici dentişti şi 

farmacişti; 

    28. asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare şi evaluare 

profesională a medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor, 

chimiştilor, asistenţilor medicali şi moaşelor; 

    29. organizează  concursuri şi examene pentru obţinerea specialităţii şi promovarea 

în grade profesionale pentru medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, chimişti şi 

biochimişti şi pentru asistenţi medicali şi moaşe din România; 

    30. stabileşte anual numărul de medici rezidenţi pe specialităţi pentru reţeaua de 

sănătate; 

    31. elaborează strategii şi organizează activitatea de formare, pregătire şi 

perfecţionare profesională a personalului medico-sanitar, de instruire, evaluare 

profesională şi de certificare a programelor de educaţie medicală continuă; 

    32. elaborează contractul-cadru şi metodologia de colaborare dintre spitale şi 

instituţii de învăţământ superior medical; 

    33. stabileşte şi aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea şi realizarea 

activităţilor prevăzute la pct. 30, precum şi pentru concursurile şi examenele organizate 

de unităţile sanitare publice; 

    34. aprobă structura organizatorică şi normele de organizare şi funcţionare ale 

instituţiilor publice din reţeaua proprie; 

    35. emite avize de înfiinţare sau desfiinţare a unităţilor sanitare private, de 

reorganizare, modificare a structurii, de schimbare a sediului, precum şi a denumirii 

acestora; monitorizează şi controlează activitatea  serviciilor medicale private; 

    36. aprobă/avizează structura organizatorică, restructurarea, reorganizarea, 

schimbarea sediului şi denumirii unităţilor sanitare publice; 

    37 . elaborează norme pentru asigurarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi 

de prevenire a infecţiilor nosocomiale pentru unităţile sanitare; 

    38. elaborează şi aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii norme de personal pentru 

instituţiilor sanitare din reţeaua proprie; 

    39. organizează activităţi de audit public intern pentru instituţiile sanitare  publice 

din reţeaua proprie; 
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    40. avizează/aprobă, după caz, bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 

sanitare publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea autorităţii; 

    41. exercită drepturile şi obligaţiile statului, ca acţionar la societăţile comerciale şi 

companiile naţionale din portofoliul său; 

    42. editează publicaţii de specialitate şi de informare profesională; 

    43. împuterniceşte unităţi aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activităţi 

în vederea realizării obiectivelor sale; 

    44. asigură, în calitate de autoritate competentă în domeniu, la nivel naţional, 

inclusiv în punctele pentru trecerea frontierei, controlul oficial al materialelor şi 

obiectelor care vin în contact cu alimentele; 

    45. elaborează strategii, planuri de acţiune şi ia măsuri pentru limitarea efectelor  

corupţiei la nivelul sistemului de sănătate şi monitorizează aplicarea lor; 

    46. elaborează strategia de identificare a riscurilor, evaluează vulnerabilităţile  şi 

desfăşoară activităţi de control pentru combaterea deturnărilor de fonduri în sănătate, 

în general, şi din achiziţiile publice, în special, precum şi a corupţiei asociate acestor 

fapte; 

    47. participă la crearea unor mecanisme specifice de prevenire şi de luptă împotriva 

fraudării sistemului de sănătate şi împotriva corupţiei din sistem; 

    48. defineşte criteriile şi pragurile critice necesare pentru desemnarea 

infrastructurilor critice; 

    49. elaborează lista posibilelor infrastructuri critice naţionale/europene în sectorul de 

responsabilitate; 

    50. avizează planurile de securitate ale operatorilor infrastructurilor critice pentru 

sectorul de sănătate; 

    51. asigură resursele financiare necesare organizării şi desfăşurării activităţilor 

specifice în domeniul protecţiei infrastructurilor critice. 

    (2) Ministerul Sănătăţii îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative 

în domeniul său de activitate. 

 

    ART. 5 

    (1) Ministerul Sănătăţii reprezintă autoritatea naţională competentă în domeniul 

evaluării tehnologiilor în sănătate. 

    (2) Evaluarea tehnologiilor medicale reprezintă procesul de analiză sistematică şi 

multidisciplinară a tehnologiilor medicale noi sau deja existente, prin care se realizează 

sintetizarea informaţiilor medicale, economice, sociale, etice şi de organizare a 

sistemului de sănătate cu privire la utilizarea unei tehnologii medicale, într-o manieră 

obiectivă şi transparentă. 

    (3) Scopul evaluării tehnologiilor medicale este să ofere suport informaţional pentru 

formularea unor politici de sănătate eficiente, sigure, centrate pe pacient şi luarea unor 

decizii prin care să se asigure obţinerea celei mai mari valori adăugate posibile. 

    (4) Evaluarea tehnologiilor medicale este aplicabilă medicamentelor, dispozitivelor 

medicale, echipamentelor şi tehnicilor medicale de înaltă performanţă, politicilor de 

sănătate, serviciilor şi procedurilor medicale, sistemelor organizaţionale şi manageriale 

din sistemul de sănătate, inclusiv cele care fac obiectul programelor naţionale de 

sănătate. 

    (5) În exercitarea rolului prevăzut la alin.(1), Ministerul Sănătăţii îndeplineşte 

următoarele atribuţii: 
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    a) elaborează şi revizuieşte periodic ghidurile metodologice naţionale de evaluare a 

tehnologiilor medicale şi formatele rapoartelor de evaluare a tehnologiilor medicale, în 

conformitate cu standardele internaţionale; 

    b) analizează şi supervizează rapoartele redactate de instituţii abilitate, organizaţii, 

experţi sau cercetători externi, cu privire la evaluarea de tehnologii medicale, pentru 

obiectivitate, validitate, conformitate şi rigoare ştiinţifică, la solicitarea furnizorilor sau 

din iniţiativa Ministerului Sănătăţii; 

    c) colaborează cu organisme profesionale din sistemul de sănătate şi instituţii 

academice în vederea evaluării tehnologiilor medicale; 

    d) participă la elaborarea de ghiduri clinice prin activităţi de coordonare, dezvoltare 

de metodologii, colectare şi analiză critică a studiilor şi monitorizare; 

    e) colectează şi analizează datele statistice relevante pentru evaluarea tehnologiilor 

medicale de la toate instituţiile sistemului de sănătate; 

    f) elaborează şi implementează mecanismele de prioritizare în scopul evaluării 

tehnologiilor medicale; 

    g) asigură transparenţa procesului de fundamentare a deciziilor referitoare la 

evaluarea tehnologiilor medicale; 

    h) implementează un mecanism de evaluare rapidă a tehnologiilor în sănătate, 

derulat de către instituţii de cercetare ştiinţifică abilitate, pe baza analizelor şi a 

rapoartelor de evaluare din ţări membre ale Uniunii Europene, în vederea luării 

deciziei; 

    i) dezvoltă continuu capacitatea instituţională în domeniul evaluării tehnologiilor 

medicale, inclusiv prin activităţi de formare profesională; 

    j) participă la schimbul de informaţii ştiinţifice, la elaborarea de modele şi 

instrumente de evaluare, precum şi la realizarea de studii şi materiale în colaborare cu 

statele membre ale reţelei europene de evaluare a tehnologiilor medicale; 

    k) participă la proiecte de colaborare internaţională cu alte instituţii de profil. 

 

    ART. 6 

    Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi 

specifice privind conceperea şi punerea în aplicare de acţiuni intersectoriale şi de 

parteneriat public-privat şi central-local, Ministerul Sănătăţii colaborează cu 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, 

cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri din ţară şi din străinătate. 

 

    ART. 7 

    În vederea exercitării atribuţiilor sale, Ministerul Sănătăţii este abilitat să solicite şi 

să primească, în condiţiile legii, informaţii de la: autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale, instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat cu activitate 

în domeniul său de competenţă. 

 

    ART. 8 

    (1) Conducerea Ministerului Sănătăţii se exercită de către ministrul sănătăţii. 

    (2) Ministrul sănătăţii conduce activitatea ministerului şi îl reprezintă în raporturile 

cu celelalte ministere, cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau 

juridice din ţară ori din străinătate. 
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    (3) Ministrul sănătăţii este ordonator principal de credite şi poate delega prin ordin, 

în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege, această calitate. 

    (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii emite ordine, instrucţiuni şi alte 

acte cu caracter normativ, prevăzute de lege. 

    (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 3 secretari de 

stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct. 

    (6) În cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta 

desemnează prin ordin un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l 

pe primul-ministru. 

 

    ART. 9 

    Secretarii de stat şi subsecretarul de stat se subordonează ministrului sănătăţii şi 

îndeplinesc atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. 

 

    ART. 10 

    Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, sunt 

subordonaţi ministrului sănătăţii şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute prin lege sau 

stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, precum şi alte sarcini stabilite de acesta. 

 

    ART. 11 

    (1) Pe lângă ministrul sănătăţii funcţionează ca organ consultativ Colegiul 

ministerului. 

    (2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului 

ministerului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. 

    (3) Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul sănătăţii. 

    (4) Colegiul ministerului se întruneşte la cererea ministrului sănătăţii, pentru 

dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului. 

 

    ART. 12 

    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme 

consultative după cum urmează: comisiile de specialitate şi Comitetul naţional de 

vaccinologie. 

    (2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale comisiilor 

consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. 

 

    ART. 13 

    Structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 1. 

 

    ART. 14 

    (1) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului sănătăţii, se pot 

organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se 

numărul posturilor de conducere, în condiţiile legii, cu respectarea numărului de 

posturi aprobat. 

    (2) Numărul posturilor de conducere se stabileşte în condiţiile legii. 

    (3) Numărul maxim de posturi este de 255, exclusiv demnitarii şi posturile aferente 

cabinetului ministrului. 
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    (4) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) sunt incluse şi posturile 

aferente cabinetelor secretarilor de stat. 

    (5) Ministerul Sănătăţii funcţionează pe baza regulamentului de organizare şi 

funcţionare, precum şi a regulamentului intern, care se aprobă prin ordin al ministrului 

sănătăţii. 

 

    ART. 15 

    (1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului 

Sănătăţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. 

    (2) Structura organizatorică a instituţiilor publice din reţeaua proprie a Ministerului 

Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. 

    (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora se aprobă prin ordin al 

ministrului sănătăţii. 

    (4) Organigrama şi statele de funcţii pentru instituţiile din subordinea Ministerului 

Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. 

     (5) Reducerea numărului de personal se face cronologic potrivit termenelor stabilite 

prin actele normative de înființare sau reorganizare a acestora. 

 

    ART. 16 

    Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte 

specifice, ministrul sănătăţii, prin ordin, poate numi consilieri onorifici şi poate 

constitui, pe perioade determinate, consilii de experţi sau colective de lucru formate 

din specialişti. 

 

    ART. 17 

    (1) Ministerul Sănătăţii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul 

propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform 

normelor legale în vigoare. 

    (2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, Ministerul Sănătăţii are în dotare un 

parc de autoturisme, potrivit anexei nr. 3. 

 

    ART. 18 

(1) In subordinea Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene se 

reorganizează în 8 autorități regionale de sănătate publică, servicii publice 

deconcentrate, cu personalitate juridică și în subordinea cărora funcţionează 34 de 

oficii județene de sănătate publică și alte alte unităţi cu personalitate juridică, conform 

prevederilor legale. 

    (2) Direcțiile de sănătate publică județene se reorganizează în 8 autorități regionale 

de sănătate publică prin hotărâre a Guvernului în termen de minimum 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

    ART. 19 

(1) In subordinea Ministerului Sănătății se înființează Agenția Națională de Programe 

de Sănătate, instituție cu personalitate juridică, prin hotărâre a Guvernului în termen de 

minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(2) Agenția Națională de Programe de Sănătate are următoare atribuții: 
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a) elaboreaza şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii programele naţionale 

de sănătate; 

b) elaborează proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea programelor 

naţionale de sănătate; 

c) supune aprobării ministrului sănătăţii Normele tehnice de realizare a 

programelor naţionale de sănătate; 

d) asigură derularea programelor naţionale de sănătate publică, precum şi asistenţa 

tehnică şi managementul acestora; 

e) colectează, analizează şi diseminează datele rezultate din realizarea programelor 

naţionale de sănătate; 

f) fundamentează necesarul de resurse financiare pentru implementarea 

programelor naţionale de sănătate; 

g) propune spre repartiţie fondurile pe unităţi de specialitate; 

h) propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea şi finanţarea lunară a 

programelor naţionale de sănătate; 

i) propune spre aprobare ministrului sănătăţii achiziţionarea de bunuri şi servicii 

necesare implementării programelor naţionale de sănătate; 

j) monitorizează permanent activitatea de implementare a programelor, pe bază de 

standarde, criterii de performanță și alti indicatori relevanţi; analizează periodic 

stadiul îndeplinirii lor și rezultatele obținute şi propune ministrului sănătăţii 

măsuri pentru îmbunătăţirea acestora; 

k) monitorizează contractarea serviciilor medicale din cadrul programelor naţionale 

de sănătate de către structurile de specialitate din autorităţile regionale de 

sănătate publică; 

l) orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.  

 

ART.20 

(1) In subordinea Ministerului Sănătății se înființează Agenția Națională de Achiziţii şi 

Investiţii în Sănătate, instituție cu personalitate juridică, prin hotărâre a  Guvernului în 

termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(2) Agenția Națională de Infrastructură Sanitară, Dispozitive Medicale și  Achiziții 

Centralizate  are următoarelor atribuții: 

a) studii, documentare, analize și proiecte de infrastructură sanitară; 

b) implementarea proiectelor Ministerului Sănătății finanțate de Uniunea 

Europeană prin fonduri structurale, fonduri de dezvoltare regională și fonduri de 

coeziune; 

c) coordonarea şi implementarea proiectelor de investiţii, modernizări, reparaţii 

capitale şi a dotărilor în sistemul sanitar; 

d) gestiunea dispozitivelor medicale de înaltă performanță şi elaborarea Registrului 

Național de Dispozitive Medicale; 

e) proiectarea, managementul și asigurarea funcționalității integrate a sistemelor 

informatice ale Ministerului Sănătății și celorlalte structuri sanitare; 
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f) statistică și documentare medicală; 

g) achiziții centralizate pentru sistemul sanitar; 

h) monitorizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate spitaliceşti, finanţate pe caz 

ponderat; 

i)  orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate. 

 

 ART. 21 

(1) Serviciile județene de ambulanță funcţionează în subordinea directă 

Ministerului Sănătăţii. 

(2) Serviciile județene de ambulanță se reorganizează în 8 servicii regionale de 

ambulanță,  structuri cu personalitate juridică și în subordinea cărora 

funcţionează 33 de stații județene de ambulanță. 

     (3) Serviciile județene de ambulanță se reorganizează în 7 servicii regionale de 

ambulanță prin hotărâre a Guvernului în termen de minimum 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 (4) Serviciul de Ambulanță București-Ilfov își păstrează organizarea actuală și 

devine Serviciul Regional de Ambulanță București.” 

 

        ART. 22 

    (1) Ministerul Sănătăţii organizează concursuri şi examene în vederea admiterii la 

rezidenţiat şi alte forme de pregătire profesională, ca activitate finanţată integral din 

venituri proprii. 

    (2) Cheltuielile curente şi de capital determinate de organizarea activităţii prevăzute 

la alin. (1) se suportă din taxele de înscriere la respectivele examene şi concursuri. 

 

      ART. 23 

    (1) Aplicarea structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 se realizează în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

    (2) Reîncadrarea personalului potrivit prevederilor alin. (1) se realizează cu 

respectarea prevederilor aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în 

cazul reorganizării instituţiei publice. 

 

    ART. 24 

    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

    ART. 25 

    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului 

nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din  2 martie 2010, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

VICTOR-VIOREL PONTA 
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  ANEXA 3 

 
                        PARCUL DE AUTOTURISME 

    al Ministerului Sănătăţii pentru activităţile specifice 

 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |            Activitatea specifică           | Numărul de | Consumul maxim| 

|crt.|                                            | autoturisme| de carburant  | 

|    |                                            |            | pe lună       | 

|    |                                            |            | (litri)       | 

|____|____________________________________________|____________|_______________| 

|  1.| Programul naţional de sănătate             |     1      |      150      | 

|____|____________________________________________|____________|_______________| 

|  2.| Prevenirea, supravegherea şi controlul     |     1      |      150      | 

|    | bolilor transmisibile şi netransmisibile   |            |               | 

|____|____________________________________________|____________|_______________| 

|  3.| Activitatea de coordonare a politicilor şi |     1      |      150      | 

|    | strategiilor din domeniul sănătăţii        |            |               | 

|    | populaţiei la nivel naţional               |            |               | 

|____|____________________________________________|____________|_______________| 
 

 


