
 

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 2014 

SECŢIUNEA A 2-A 

 MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV                

1. Situaţia actuală 
    Obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă 

reprezintă contravaloarea bunurilor şi produselor 

livrate, a serviciilor prestate, a investiţiilor şi 

reparaţiilor capitale  pentru care plăţile au depăşit 

termenul de scadență. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2013 

privind suplimentarea bugetului Ministerului 

Sănătăţii din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 

pe anul 2013, a fost suplimentat bugetul 

Ministerului Sănătății cu suma de 76.092 mii lei 

pentru plata arieratelor înregistrate de unităţile 

sanitare publice cu paturi din subordinea 

autorităţilor administraţiei publice centrale 

(31.199 mii lei) şi locale (44.893 mii lei).  

          Această măsură a fost luată în contextul 

angajamentului Guvernului faţă de Fondul 

Monetar Internaţional de lichidare a arieratelor, 

pentru degrevarea unităţilor sanitare cu paturi de 

datoriile înregistrate, care concomitent cu 

măsurile de raţionalizare a cheltuielilor şi de 

îmbunătăţire a managementului,  va conduce la 

eficientizarea activităţii spitalelor publice cu 

efecte benefice asupra actului medical şi implicit 

asupra sănătăţii populaţiei. 

 

      Cu toate măsurile luate de Ministerul 

Sănătăţii vizând raţionalizarea spitalelor şi  

eficientizarea cheltuielilor acestora, unităţile 

sanitare cu paturi, din subordinea Ministerului 

Sănătății, înregistrează în continuare arierate, 

îndeosebi din pricina austerităţii bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi încheierii de contracte cu casele de 

asigurări de sănătate care nu acoperă cheltuielile 

spitalelor efectuate pentru acordarea serviciilor 

medicale către asiguraţi. 

     Totodată, prin Legea nr. 72/2013 adoptată în 

scopul transpunerii Directivei UE  nr. 7/2011 

privind combaterea întârzierii în efectuarea 



plăţilor comerciale, termenul legal de plată în 

raportul dintre operatorii economici şi autorităţile 

publice este de 30 de zile. 

       Pentru instituţiile publice din domeniul 

sănătăţii şi entităţile publice care furnizează 

servicii medicale de sănătate, legea prevede un 

termen de plată derogatoriu de 60 de zile 

calendaristice. 

       Existenţa obligațiilor de plată restante crează 

dificultăţi atât unităţilor sanitare cu paturi care nu 

işi pot desfăşura activitatea în bune condiţii, cât şi 

furnizorilor de medicamente şi de alte bunuri şi 

servicii sau de natura investiţiilor sau reparaţiilor 

capitale, care nu-şi încasează sumele aferente 

bunurilor livrate. 

 Astfel prin asigurarea unei finanțări 

adecvate a acestor spitale, în raport cu 

complexitatea serviciilor spitalicești furnizate la 

nivel regional, se garantează un acces echitabil al 

cetățenilor la servicii medicale de urgență. 

 Pentru ca acordarea asistenței medicale 

cetățenilor să se desfășoare în condiții optime și 

pentru a se evita apariția de disfuncționalități  în 

aprovizionarea cu medicamente și materiale 

sanitare esenţiale în tratamentul unor patologii 

spitalizate  și pentru respectarea angajamentelor 

din cadrul Acordurilor cu  instituțiile financiare 

internaționale (Fondul Monetar Internaţional, 

Banca Mondială și Uniunea Europeană)  de a nu 

exista arierate în sistemul de sănătate  este 

necesar alocarea Ministerului Sănătății a unor 

sume pentru plata arieratelor ănregistrate de 

unitățile sanitare cu paturi din subordinea 

Ministerului Sănătății. 

 

2. Schimbări preconizate                Din aceste considerente şi având în vedere 

angajamentul Guvernului faţă de Fondul Monetar 

Internaţional de lichidare a arieratelor, se propune 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii 

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului cu suma de 9.320 mii lei, din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 , pentru 

plata arieratelor înregistrate de unitățile sanitare 

cu paturi din subordinea Ministerului Sănătății, 

înregistrate la data de 31 octombrie 2014 și 

neachitate. 

      Suma alocată cu această destinaţie în bugetul 

Ministerului Sănătăţii pe anul 2014, va fi 

transferată unităților sanitare cu paturi din 

subordinea Ministerului Sănătății,  de la capitolul 



66.01 ”Sănătate”, aricolul 51  „Transferuri între 

unităţi ale administraţiei publice” alineatul 

51.01.03 „Acţiuni de sănătate”.  

3. Alte informaţii                   

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                      Degrevarea unităților sanitare cu paturi din 

subordinea Ministerului Sănătății de datoriile 

înregistrate, concomitent cu măsurile de 

raţionalizare a cheltuielilor şi de îmbunătăţire a 

managementului,  va conduce la eficientizarea 

activităţii celor două unități sanitare cu  efecte 

benefice asupra actului medical şi implicit asupra 

sănătăţii populaţiei. 

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: 

Nu 

sunt 

     



  (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: 

  (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 act normativ 

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 pe care îl supunem spre 

aprobare. 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII , 

 

Nicolae Bănicioiu 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE, 

 

Ioana Petrescu 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 

 

Darius Bogdan Vâlcov 


