
HOTĂRÂRE  

 

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru achiziția de 

ambulanțe necesare implementării acordurilor de colaborare cu Republica 

Moldova   

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și 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  

2014,  la capitolul 66.01, titlul 70 cu suma de 2.031 mii lei, din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.  

Art. 2 - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri se utilizează pentru achiziția 

de către Ministerul Sănătății a 2 ambulanțe de tip C și a 3 ambulanțe 4x4 de tip B, 

necesare implementării acordurilor de colaborare cu Republica Moldova.   

 Art. 3  - Achiziția prevăzută la art. 2 se realizează în baza Acordului-cadru nr. 

65/2011 pentru furnizare de ambulanțe de tip C și, respectiv, a Acordului-cadru nr. 

64/2011 pentru furnizare de ambulanțe de tip B, încheiate de către Ministerul 

Sănătății. 

 Art. 4 - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la 

propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în 

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

pe anul 2014. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

VICTOR VIOREL PONTA 

 

 

http://lege5.ro/Gratuit/geydsnjzgu/legea-nr-500-2002-privind-finantele-publice?pid=134669913&d=2002-08-13#p-134669913


 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului  Sănătăţii pentru achiziția de 

ambulanțe necesare implementării acordurilor de colaborare cu Republica Moldova 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

În data de 3 decembrie 2010 a fost semnat la Bucureşti Acordul de 
cooperare între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii 
al Republicii Moldova în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale. 

In sedinta Guvernului din data de 03.07.2014 a fost aprobat 
Memorandumul cu Tema: Aprobarea negocierii şi semnării 
Protocolului de modificare a Acordului de cooperare în domeniul 
sănătăţii şi al medicinei între Ministerul Sănătăţii al României şi 
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, sus mentionat. 

Astfel, la articolul 2 din Protocolul de modificare s-a prevazut modificarea 
art. 4 din Acordul sus mentionat, dupa cum urmeaza: 

„4.3. Pentru dezvoltarea şi extinderea cooperării în domeniul asistenţei 
medicale de urgenţă, Partea română va sprijini dezvoltarea durabilă a 
componentei medicale şi paramedicale a sistemului de urgenţă terestru din 
Republica Moldova, precum şi totodată dezvoltarea concomitentă a 
capacităţii de formare a personalului şi dotarea cu logistica necesară 
desfăşurării intervenţiilor de asistenţă medicală de urgenţă . 

4.4. Partea română va sprijini crearea unui centru pilot SMURD cu atribuţii 
principale de asistenţă medicală de urgenţă şi prim-ajutor calificat la Bălţi, 



în Republica Moldova. 

4.5. În funcţie de resursele disponibile, Partea română va sprijini autorităţile 
competente din Republica Moldova cu dotarea cu echipamente necesare 
intervenţiilor de asistenţă medicală de urgenţă, inclusiv ambulanţe, pentru 
centrul pilot SMURD menţionat la art. 4.4.” 

 

2. Schimbări 

preconizate 

In vederea punerii in aplicare a Memorandumului cu Tema: Aprobarea 

negocierii şi semnării Protocolului de modificare a Acordului de cooperare 

în domeniul sănătăţii şi al medicinei între Ministerul Sănătăţii al României şi 

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, aprobat in sedinta Guvernului din 

data de 03.07.2014, prin prezentul proiect de hotărâre se propune 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2014, cu suma de 

2.031  mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru achiziția de ambulanțe 

necesare implementării acordurilor de colaborare cu Republica Moldova. 

Din perspectiva asistenței medicale de urgență și prim ajutor calificat, 

pentru a putea asigura o dezvoltare durabilă a componentei medicale și 

paramedicale a sistemului de urgență terestru în Republica Moldova, este 

necesară dezvoltarea concomitentă a capacității de formare a personalului 

și dotarea cu logistica necesară desfășurării intervențiilor de asistență 

medicală de urgență.  

În acest sens, la Bălți va fi creat un Centru pilot SMURD ale cărui atribuții 

principale vor fi cele de asistență medicală de urgență și prim-ajutor 

calificat iar la Chișinău va fi creat un Centru Pilot pentru formarea 

profesională care va asigura formarea de formatori precum și formarea 

personalului medical și paramedical al echipelor de intervenție. În vederea 

asigurării condițiilor optime pentru asistența medicale de urgență la nivelul 

acestui Centrului Pilot SMURD Bălți este necesară acordarea unui sprijin 

constând în 2 autospeciale de tip C și 3 autospeciale de tip B, dotate 

corespunzător.  

Autospecialele de tip C sunt necesare pentru a operaționaliza un echipaj de 

tip C (cu medic) și a asigura funcționarea lui permanentă (o autospecială 

de tip C fiind operațională, iar cea de-a doua rezervă). Cele trei 

autospeciale de tip B vor permite operaționalizarea a cel puțin 2 echipaje 

de prim-ajutor calificat (cea de-a treia autospecială asigurând rezerva 

operațională pentru oricare din cele 2). Necesitatea rezervei pentru ambele 

tipuri de autospeciale derivă din faptul că o autospecială poate fi 

operaționalizată optim la 75% din unitatea de timp. 

 

3. Alte 

informaţii  

Nu este cazul 



 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic 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 Nu este cazul 

 

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 

Cur

ent 

Următorii 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/minus, din 

care: 

a) buget de stat, din acesta: 

cheltuieli de capital 

b) credit extern 

c)surse proprii   

 

       

 

 

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 Prezenta hotarare nu implica influente financiare,  

realizandu-se doar o redistribuire de fonduri in cadul 

bugetului de stat. 

 

Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Proiecte de acte normative 

suplimentare 

Nu este cazul 

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, 

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 

 

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 

normative 

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 cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Nu este cazul 



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  a fost publicat pe 

site-ul Ministerului Sanatatii cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicata. 

 

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 elaborat prezentul 

proiect de Hotărâre de Guvern  privind suplimentarea bugetului Ministerului  

Sănătăţii pentru achiziția de ambulanțe necesare implementării acordurilor de 

colaborare cu Republica Moldova,  pe care îl supunem spre aprobare. 

 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII 

NICOLAE BANICIOIU 

 

 

 

AVIZAT FAVORABIL 

 

                   
 
      MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE        MINISTRUL DELEGAT  PENTRU BUGET              
 
              IOANA MARIA PETRESCU                                           LIVIU VOINEA  

 
 
 
 
 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 
 

ROBERT MARIUS CAZANCIUC 
 
 
 
      

   
 

 

 



 


