
NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

Hotărâre de Guvern pentru  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 
 

SECŢIUNEA A 2-A       

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV  

Obiectivul fundamental al restructurării organizatorice a unor componente din 
sistemul de sănătate îl reprezintă, în principal, întărirea capacității administrative a 
Ministerului Sănătății. Prin aceasta se asigură coerența instituțională și se eficientizează 
procesul complex de adoptare operativă a deciziilor, mecanismul de control și inspecție și 
implementarea în timp scurt a Strategiei Naționale de Sănătate Publică,  cu scopul declarat 
de a crește calitatea serviciilor medicale acordate pacienților și, implicit, gradul de 
satisfacție al acestora față de modul în care funcționeaza sistemul public de  sănătate.  
 

1. Descrierea situaţiei actuale        
     Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului. 
     Ministerul Sănătăţii funcţionează cu un număr de 
290 posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente 
cabinetului ministrului, structurate pe 
compartimente, birouri, servicii, direcţii şi direcţii 
generale.  
    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. 
    Ministerul Sănătăţii reprezintă autoritatea de 
sănătate publică la nivel naţional care elaborează 
politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul 
sănătăţii populaţiei, coordonează şi controlează 
implementarea politicilor, strategiilor şi programelor 
din domeniul sănătăţii populaţiei, la nivel naţional, 
regional şi local. 
     La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti 
funcţionează direcţiile de sănătate publică judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice 
deconcentrate, cu personalitate juridică, ale 
Ministerului Sănătăţii, în subordinea cărora 
funcţionează alte unităţi cu personalitate juridică. 
     De asemenea, măsurile propuse au ca obiectiv 
principal eficientizarea activităţii Ministerului 
Sănătăţii şi crearea de instrumente care să faciliteze 
implementarea reformelor in domeniul sanatatii, în 



cel mai scurt timp.  
    

2. Schimbări preconizate                
      Prin acest proiect, ca urmare a modificării  
structurii organizatorice a  Ministerului Sănătăţii, 
fiecare din cei 3 secretari de stat, precum şi 
subsecretarul de stat, vor avea stabilite şi delimitate 
domeniile de competenţă. 
    Astfel, pornind de la domeniul de activitate al 
Ministerului Sănătăţii au fost stabilite următoarele 
departamente de responsabilităţi pentru secretarii 
de stat : 

- politici asistență medicală de urgență și 
pregătire împotriva dezastrelor; 

- politici și strategii de sănătate; 
- pentru relația cu societatea civilă. 

Funcţia de subsecretar de stat, prin 
compartimentele de specialitate subordonate, va 
coordona, în principal, la nivel naţional domeniul 
asistenţei medicale de urgenţă, dar şi 
compartimentul colaborare cu NATO şi protecţia 
infrastructurilor critice. 

     Pentru a fi posibilă coordonarea domeniilor de 
competenţă stabilite, fiecare secretar de stat va 
avea în directă subordonare structurile de 
specialitate ale Ministerului Sănătăţii, implicate în 
desfăşurarea activităţilor de specialitate 
nominalizate. 
      De asemenea, unele din structurile funcţionale 
existente, care funcţionau în cadrul Direcţiei 
generale economice, de exemplu Serviciul 
programe de sănătate, Unitatea de implementare şi 
coordonare programe şi Serviciul achiziţii publice au 
devenit structuri independente în subordinea unui 
secretar de stat, corespunzător domeniului de 
competenţă al acestuia, pentru o coordonare şi 
responsabilizare corespunzătoare a fiecărei structuri 
funcţionale. 
    Structura organizatorică propusă prin anexa la 
prezenta hotărâre se realizează cu  diminuarea  
numărului maxim de posturi de la 290 la  280 cu 
excepţia demnitarilor şi a posturilor aferente 
cabinetului ministrului, aprobat pentru aparatul 
propriu al Ministerului Sănătăţii.  

Stabilirea domeniului de responsabilitate 
pentru fiecare secretar de stat şi subordonarea  
structurilor funcţionale corespunzător competenţelor 
atribuite.  
         Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare 
proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru 



modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, un număr de 13 unităţile sanitare 
cu paturi din reţeaua sanitară proprie a Ministerului 
Transporturilor au  trecut  din subordinea 
Ministerului Transporturilor în subordinea 
Ministerului Sănătăţii. 
        De asemenea, ca urmare a reorganizării unor 
componente din sistemul  de sănătate, în 

subordinea Ministerului Sănătății vor funcționa 8 

autorități regionale de sănătate publică, 8 servicii 

regionale de ambulanță, Agenția  Națională de 

Programe de Sănătate, Agenția Națională de 

Infrastructură Sanitară, Dispozitive Medicale și 

Achiziții Centralizate și alte instituții publice,  

care vor fi înființate prin hotarâre a Guvernului. 
          Astfel ca urmare a reorganizării unor 
componente din sistemul de sănătate apare 
necesitatea  modificării organigramei,  a structurilor 
din cadrul Ministerului Sănătății și a listei cu unităţile 
cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub 
autoritatea sau în coordonarea Ministerului 
Sănătăţii. 

3. Alte informaţii (**)                 
 

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV                         

1. Impactul macroeconomic     
Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Nu este cazul 

3. Impactul social                      
Nu este cazul . 

4. Impactul asupra mediului (***)       
Nu este cazul 

5. Alte informaţii                       

SECŢIUNEA A 4-A 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE 
TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

                                                                                                            - mil lei -                           

Indicatori Anul 
curent 

Urmatorii 4 ani Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) contribuţii de asigurări           

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) venituri proprii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii                

      

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

Costurile, respectiv reducerile de cheltuieli,  vor 
fi determinate la finalizarea proiectului de 
reorganizare. 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare  

- disponibilităţi din venituri proprii ale 
anului precedent                

 

 

 

     

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare                   

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare                               

      

7. Alte informaţii                              

SECŢIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE            



1. Proiecte de acte normative 
suplimentare                 

Modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, cu modificările și completările 
ulterioare și a actelor emise în baza sau în 
legătură cu aceasta. 

2. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
materie             

Nu este cazul 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie 
şi alte documente        

Nu este cazul 

4. Evaluarea conformităţii:          Nu este cazul 

Denumirea actului sau documentului 
comunitar, numarul, data adoptarii si 
data publicarii 

Gradul de conformitate 
(se conformeaza/nu se 
conformeaza) 

Comentarii 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg 
angajamente           

Nu este cazul 

6. Alte informaţii                    

SECŢIUNEA A 6-A 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT 
NORMATIV      

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate                         

Nu este cazul 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum şi 
a modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ                          

Nu este cazul 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca 
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de consultare 
a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative     

Nu este cazul 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 

Nu este cazul 



cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente    

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi            
   

Consultarea Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii                   Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 7-A 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI DE ACT NORMATIV                                                   

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ       

Nu este cazul 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act 
normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice           

Nu este cazul 

 

3. Alte informaţii                   Proiectul de act normativ respectă prevederile 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. 

SECŢIUNEA A 8-A 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE                                                        

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale 
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente           

Nu este cazul 

2. Alte informaţii                    

 

 

 

 



       Faţă de cele menţionate am elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, pe care vă rugăm să-l aprobaţi. 
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