
NOTA  DE  FUNDAMENTARE 

 

 

SECŢIUNEA 1 

 HOTĂRÂRE pentru modificarea  Hotărârii  Guvernului nr. 484 din 17 iulie 2013 

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, şi aprobarea unor 

limite de cheltuieli pentru finanţarea primei faze a programului de cooperare pentru 

dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România 

 

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.  

Prin Hotărârea  Guvernului nr. 484 din 17 iulie 

2013 privind suplimentarea bugetului 

Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2013, şi aprobarea unor 

limite de cheltuieli pentru finanţarea primei faze 

a programului de cooperare pentru dezvoltarea 

capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi 

infantilă în România s-a prevăzut o limită a 

cheltuielilor pentru organizarea acţiunilor primei 

faze a programului de cooperare pentru 

dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă 

neonatală şi infantilă în România de către 

specialiştii italieni este de 150 mii lei. 

Pentru primele 6 luni, în care se doreşte evaluarea 

cadrului de dezvoltare a capabilităţilor şi 

demararea implementării proiectului au fost 

programate un număr de două misiuni medicale 

ale specialiștilor italieni pentru efectuarea de 

intervenții chirurgicale în România la copiii cu 

malformații cardiace congenitale.  

 

2. Schimbări preconizate                
Prin prezenta hotărâre se stabilește  majorarea 

limitei cheltuielilor pentru organizarea misiunilor 

medicale care vor avea loc în perioada iulie - 

decembrie 2013. Față de numărul misiunilor 

programate a fi desfășurate în prima fază a 

proiectului, specialiștii italieni și-au manifestat 

disponibilitatea pentru realizarea unei misiuni 

medicale suplimentare pentru efectuarea de 

intervenții chirurgicale în România la copiii cu 

malformații cardiace congenitale 

Față de acest aspect se impune modificarea 

alineatului (1) al articolului 2 în sensul majorării 
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limitei de cheltuieli, demers  care asigură 

îndeplinirea cerințelor pentru organizarea 

misiunii.  

Facem precizarea că această nu implică 

suplimentarea fondurilor necesare desfășurării 

activităților programate pentru implementarea 

primei faze a proiectului. 

Bugetul total necesar estimat pentru lansarea 

proiectului şi realizarea primei faze de 

implementare, în intervalul iulie-decembrie 2013 

de 721 mii lei nu se modifică prin promovarea 

prezentei hotărâri .  

 

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,  Nu      
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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           

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 

Gradul de 

conformitate (se 

Comentarii 
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publicarii conformeaza/nu se 

conformeaza) 

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              

 



 
 

5 

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 pentru modificarea  Hotărârii  Guvernului nr. 484 din 17 iulie 2013 privind 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, şi aprobarea unor limite de 

cheltuieli pentru finanţarea primei faze a programului de cooperare pentru dezvoltarea 
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capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România pe care îl supunem 

spre aprobare. 

 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII , 

 

Eugen Nicolăescu 

 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE, 

 

Daniel Chiţoiu 

 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 

 

Liviu Voinea 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

 

Robert - Marius Cazanciuc 
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STRUCTURA INIȚIATOARE 

 
DATA 

 
SEMNATURA 

Compartimentul Medicină de Urgenţă 

Dr. Bogdan Pop 

 
 

 

 

STRUCTURI AVIZATOARE 

 

Direcția buget, finanțarea investițiilor și relația 

cu CNAS 

Director Victoria Voinea 

  

Direcția contabilitate și patrimoniu 

Director Georgiana Bumbac 

 

  

Direcția juridică și contencios 

Director Bogdan Stancu 

  
 
 

Secretar de stat 

Adrian Pană 

 

  

Secretar de stat 

Raed Arafat 

 

  

Secretar de stat 

Francisk Iulian Chiriac 

 

  

Subsecretar de stat 

Răzvan Teohari Vulcănescu 

 

  

Secretar general 

George Diga 

 

  

 

 

 

 

 

 


