
NOTA  DE  FUNDAMENTARE 

 

SECŢIUNEA 1 

 HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 

 

SECŢIUNEA A 2-A 

 MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV 

                

1. Situaţia actuală 
Una dintre cele mai mari probleme de sănătate 

publică din România este reprezentată de 

mortalitatea infantilă, în prezent România având 

cea mai mare rată a mortalităţii infantile din 

Uniunea Europeană. Malformaţiile congenitale 

reprezintă a treia cauză de deces pentru copii cu 

vârsta sub un an, după afecţiunile perinatale şi 

boli ale sistemului respirator. Mortalitatea 

infantilă datorată malformaţiilor congenitale ale 

sistemului circulator reprezintă peste 11% din 

totalul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an. 

Acordul de cooperare cu I.R.C.C.S Policlinico 

San Donato şi Asociaţia Bambini Cardiopatici nel 

Mondo vine pe fundalul unei cooperări 

consistente şi de durată cu România, ca urmare a 

experienţei pe care o deţin în domeniu şi a 

disponibilităţii de a cofinanţa aceste activităţi. 

Fără un program de formare a specialiştilor în 

domeniul chirurgiei cardiace infantile şi fără 

deschiderea unor noi centre de chirurgie cardiacă 

pediatrică, această importantă cauză a mortalităţii 

infantile nu va putea fi soluţionată. 

Având în vedere faptul că această inițiativă aduce 

o soluționare unei nevoi urgente în activitatea de 

chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă din 

România, în ședința de Guvern din data de 04 

iunie 2013 a fost aprobată Nota cu privire la 

aprobarea finanţării primei faze a proiectului de 

dezvoltare a capabilităţilor de chirurgie cardiacă 

neonatală şi infantilă în România cu suma de 

164,000 Euro. 

Procesul de dezvoltare a capabilităților de 

chirurgie cardiacă neonatală și infantilă 

reprezintă nucleul acestui proiect, care își 

propune dezvoltarea competențelor personalului 

medical din  patru centre de specialitate din 

România. 

2. Schimbări preconizate                
Proiectul de dezvoltare a capabilităţilor de 

chirurgie cardiovasculară neonatală şi infantilă în 



România va fi realizat de către Ministerul 

Sănătăţii, prin Compartimentul Medicină de 

Urgenţă, în parteneriat cu I.R.C.C.S. Policlinico 

San Donato şi cu Asociaţia ”Bambini 

Cardiopatici nel Mondo Association”, Italia. 

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 34 de 

luni. Partenerii italieni vor asigura co-finanţarea 

proiectului general cu o sumă estimată de 

865,000 Euro. 

Pentru primele 6 luni, în care se doreşte evaluarea 

cadrului de dezvoltare a capabilităţilor şi 

demararea implementării proiectului, este 

necesară o finanţare guvernamentală, datorită 

faptului că proiectul trebuie iniţiat cu celeritate, 

în iulie 2013, iar fondurile structurale pentru 

proiecte strategice  pot fi accesate doar începând 

cu ianuarie 2014. Necesitatea unei finanțări 

urgente provine din faptul că momentan 

majoritatea intervențiilor chirurgicale cardiace 

infantile se desfășoară în străinătate, cu costuri 

ridicate. Prin acest program de formare se solicită 

suplimentarea bugetului pentru următoarele 6 

luni având în vedere lipsa specialiştilor români 

iar suma recuperată ulterior din economisirea 

plății intervențiilor chirurgicale în străinătate va fi 

considerabil mai ridicată decât suma solicitată în 

prezent, realizându-se astfel economii la buget. 

Mai mult decât atât prin formarea profesională a 

celor 10 specialişti români se asigură cadrul 

organizaţional pentru constituirea unui centru de 

chirurgie cardiacă infantilă în Bucureşti. 

În cadrul primei faze a proiectului, ce se va 

desfăşura pe parcursul a 6 luni , în intervalul 

iulie-decembrie 2013, activitatea va fi axată pe 

trei piloni principali. Primul pilon este 

reprezentat de un program de formare în Italia a 

competenţelor profesionale specifice pentru cadre 

medicale din cadrul Spitalului de Copii „Marie 

Sklodowska Curie” Bucureşti. 

Al doilea pilon al acestui proiect va include 

misiuni medicale de chirurgie cardiacă neonatală 

şi infantilă, conduse în România de către o echipă 

medicală de specialitate, alcătuită din personal al 

I.R.C.C.S. Policlinico San Donato. 

De asemenea, în intervalul menţionat de 6 luni 

pentru prima fază a proiectului, se va organiza un 

workshop, la care vor fi invitaţi specialişti din 

cadrul celor 4 centre medicale menţionate mai 

sus, precum şi specialiştii italieni parteneri în 

proiect, ce vor conduce discuţiile de specialitate, 

organizate sub formă de masă rotundă, cu 

prezentarea şi discutarea cazuisticii. 



Bugetul total necesar estimat pentru lansarea 

proiectului şi realizarea primei faze de 

implementare, pe un parcurs de 6 luni, este de 

721 mii lei . Această sumă va fi utilizată pentru 

finanţarea cheltuielilor aferente participării 

personalului medical român la stagiile de formare 

din Italia, pentru acoperirea costurilor de 

transport, cazare, deplasare şi diurnă, în 

cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare, a 

cheltuielilor aferente activităţilor misiunilor 

medicale din România la care vor participa 

specialiştilor italieni, pentru achiziționarea 

consumabilelor medicale necesare operațiilor, 

precum şi pentru organizarea workshopului de 

instruire. 

3. Alte informaţii                  Obiectivul general al acestui proiect este scăderea 

mortalităţii neonatale şi infantile datorată 

malformaţiilor cardiace congenitale. 

Obiectivul specific este îmbunătăţirea accesului 

la serviciile de sănătate şi a calităţii acestor 

servicii pentru noi-născuţi şi copii cu vârste sub 1 

an, cu malformaţii congenitale cardiace. 

 

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

                         

1. Impactul macroeconomic     Nu are 

1^1. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului  ajutoarelor de 

stat                              

 

Nu are 

2. Impactul asupra mediului de afaceri  

3. Impactul social                       

4. Impactul asupra mediului         

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) 

 



                                                                                                                - mii 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           

Nu 

sunt 

     

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) transferuri                

Nu 

sunt 

 

 

     

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

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare   

      

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                      

Nu necesită 

2. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

materie             

 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie 

şi alte documente        

 

4. Evaluarea conformităţii:           

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           

 

6. Alte informaţii                    

 

SECŢIUNEA A 6-A 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE 

ACT NORMATIV     - nu necesită 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate                         

 

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                          

 

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     

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul  



consiliilor interministeriale, în 

conformitate 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              

 

6. Alte informaţii                    

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       

 

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                         

 

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 necesita infiinţarea de noi structuri 

2. Alte informaţii                    

 



Având în vedere cele menţionate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de hotarare 

a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pe 

care îl supunem spre aprobare. 
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