
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
Secţiunea 1 

 

Titlul proiectului de act normativ: 

 

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. Descrierea situaţiei actuale  Din analiza efectuată asupra platilor efectuate şi a 

creditelor de angajament realizate în primele 11 luni 

ale anului 2013, comparativ cu creditele bugetare 

aprobate, rezultă că sumele aprobate în bugetul 

Ministerului Sănătăţii, respectiv al Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate, pentru 

medicamente compensate în cuantum de  40%, cotă ce 

revine Ministerului Sănătăţii,  pentru pensionarii cu 

pensii de până la 700 lei/luna sunt insuficiente pentru 

acoperirea integrală a cheltuielilor. Potrivit Hotărârii 

Guvernului nr.186/2009 privind aprobarea Programului 

pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al 

medicamentelor, compensarea medicamentelor în 

cuantum de 40%, se asigură din veniturile proprii 

prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii, sub 

formă de transferuri către bugetul Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate.  

Având în vedere că fondurile prevăzute în bugetul 

Ministerului Sănătăţii nu sunt acoperitoare, pentru a 

nu se inregistra arierate la finele anului 2013 s-a 

recurs la modificarea prevederilor HG nr.186/2009, în 

sensul ca în luna decembrie 2013 finanţarea se asigură 

din bugetul FNUASS. 

Această situaţie, este determinată de faptul ca in anul 

2013 începand cu luna august 2013 din creditele 

bugetare aprobate trebuie să se asigure: 

- decontarea obligaţiilor de plată restante din anul 

2012 (respectiv consumul de medicamente inregistrat 

in perioada martie 2012-decembrie 2012), precum si  a 

consumului de medicamente inregistrat in perioada 



ianuarie – februarie 2013, astfel încât la finele 

perioadei de raportare să nu se înregistreze arierate  

- şi decontarea medicamentelor compensate în 

cuantum de  90%  pentru pensionarii cu pensii de 

până la 700 lei/luna eliberate începând cu luna aprilie 

2013 la termenele prevăzute în Legea nr.72/2013 

privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 

executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani 

rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între 

aceştia şi autorităţi contractante (respectiv consumul de 

medicamente inregistrat in perioada aprilie 2013-

august 2013) 

În  condiţiile in care , cheltuielile bugetului Fondului 

au fost strict dimensionate la celelalte domenii de 

asistenta medicala , in luna decembrie 2013  datorita 

insuficientei fondurilor  nu pot fi decontate 

medicamentele eliberate in lunile februarie 2013 si 

august 2013 , fapt care conduce la înregistrarea de 

arierate la nivelul caselor de asigurari de sanatate . 

Potrivit prevederilor art. 39 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, prin 

derogare de la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 

cu modificările şi completările ulterioare, se pot aloca, 

pe baza de hotărâri ale Guvernului, sume şi pentru 

suplimentarea cheltuielilor bugetului Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 

2013, acordate prin suplimentarea transferurilor de 

echilibrare prevăzute în bugetul Ministerului 

Sănătăţii. 

 

 

 

2. Schimbări preconizate 

 

Având în vedere prevederile menţionate, prin 

prezentul proiect de hotărâre se propune, în baza art. 

39 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2013, alocarea sumei de 21.029 mii lei din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, prin 

suplimentarea transferurilor de echilibrare prevăzute 

în bugetul Ministerului Sănătăţii pentru decontarea la 

farmacii a medicamentelor compensate în cuantum de  

90%  pentru pensionarii cu pensii de până la 700 



lei/luna astfel încât la finele lunii decembrie să nu 

înregistreze arierate. 

3. Alte informaţii 

 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

    1. Impactul macroeconomic 

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de stat 

 

 

 

 

 

    2. Impactul asupra mediului de afaceri 

 

 

 

 

 

   

  3. Impactul social 

 

Prin aprobarea acestei hotărâri de guvern se asigură 

fonduri suplimentare pentru decontarea 

medicamentelor compensate în cuantum de  90%  

pentru pensionarii cu pensii de până la 700 lei/luna,  

evitându-se astfel  înregistrarea de arierate la finele 

lunii  decembrie a.c., cu efecte benefice asupra stării 

de sănătate a populaţiei. 

 

  4. Impactul asupra mediului  

5. Alte informaţii 

 

 

 

Secţiunea a-4a 

 

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 Următorii Media 

 Curent  4 ani 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: 

Nu are 

 

 

 

 

 

 

 



    (i) contribuţii de asigurări                                                                                                                                                                               

2. Modifiări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

Ministerul Sănătăţii 

Fond rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

      

      0 

 

 + 21.029 

 – 21.029 

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

       a) buget de stat 

       b) bugete locale 

Nu are  

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare  

Nu este cazul 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

7. Alte informaţii Suma de 21.029 mii lei se asigură din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 

Secţia a 5-a 

 

Efectele  proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Proiecte de acte normativ suplimentare Nu este cazul 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în materie 

 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte 

documente 

 

4. Evaluarea conformităţii Nu este cazul 

Denumirea actului sau documentului comunitar, 

numărul, data adoptării şi data publicării: 

 

Gradul de conformitate 

(se conformează/nu se 

conformează) 

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 este cazul 

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 autorităţiile 

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 

 

2. Alte informaţii  

 

Având în vedere cele menţionate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de act normativ pe 

care îl supunem spre aprobare. 

Ministrul sănătăţii, 

 

Eugen NICOLĂESCU  

 

Avizăm favorabil: 
 

 

 

Viceprim – ministru,                                        Ministrul delegat pentru buget 

Ministrul finanţelor publice     

Daniel CHIŢOIU                                                                         Liviu VOINEA   

      

 

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

Cristian Silviu BUŞOI 
 



 
           

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 
privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de 

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

 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 39 din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2013 şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 

 

 

ART. 1 Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 cu 

suma de 21.029 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013. 

ART. 2 Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli ale 

Ministerului Sănătăţii la capitolul 56.01 "Transferuri cu caracter general între diferite 

nivele ale administraţiei", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice", şi, respectiv, veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2013, în vederea efectuării plăţilor restante la 

medicamente compensate în cuantum de  90%  pentru pensionarii cu pensii de până la 

700 lei/luna. 
 

ART. 3 Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate răspund de 

modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate prin prezenta 

hotărâre.  

ART. 4 Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea 

ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului 

de stat, în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii şi în veniturile şi 

cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 

2013.  
 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

Victor-Viorel PONTA 
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