
NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

Hotărâre privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din 
unităţile sanitare publice                                             

SECŢIUNEA A 2-A MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV                                         

1. Descrierea situaţiei actuale        
        Actualele alocaţii de hrană pentru  
consumurile colective din unităţile sanitare 
publice au fost aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.429/16 aprilie 2008, nivelul 
acestora situându-se între 7,0 lei şi 13,0 lei 
pentru bolnavii adulţi, corespunzător bolilor 
pentru care sunt internaţi şi 1,8 lei şi 14,5 lei 
pentru copii, pe categorii de vârstă şi 
afecţiuni. 
       Totodata, anexa cuprinzând nivelul 
alocatiilor pentru bolnavi a fost detaliată pe 
tipuri de boli, în funcţie de necesarul caloric 
specific fiecărei afecţiuni. 

2. Schimbări preconizate                
        Avand în vedere evoluţia preţurilor la 
mărfurile alimentare in perioada mai 2008-
iunie 2016, precum şi elementele specifice 
alimentaţiei în cazul anumitor boli, este 
necesară actualizarea nivelului alocaţiilor de 
hrană. 

        Pentru fundamentarea propunerilor, s-
au avut în vedere: calculul detaliat al 
cuantumului acestora, pe categorii de bolnavi 
şi boli, efectuat de medicii specialişti 
nutriţionişti de la Institutul de Nutriţie şi Boli 
Metabolice, Institutul pentru Ocrotirea Mamei 
şi Copilului şi alte institute de specialitate, 
respectiv  spitale,precum și indicele preţurilor 
de consum la mărfuri alimentare, in perioada 
mai 2008- iunie 2016, de 108,12%. 

        Este de remarcat că, nivelurile stabilite 
de nutriţionişti sunt superioare celor rezultate 
din aplicarea ratei inflaţiei la cuantumurile 
actuale, dar ţinând seama de importanţa 
alimentaţiei în tratamentul bolnavilor, precum 
şi de faptul că, în cele mai multe cazuri, 
nivelul alocaţiilor de hrană aprobat a fost 
subdimensionat comparativ cu cel reiesit din 
calculul necesarului caloric,  au fost luate în 



considerare cele comunicate de specialişti.  

          Totodată, în anexa la proiectul de 
hotărâre s-a adăugat poziţia „bolnavi în regim 
de hemodializă”, la cererea expresă a 
Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli 
Metabolice „Prof.dr.N.Paulescu” a cărei 
motivaţie a fost că, deşi bolnavii respectivi nu 
sunt internaţi, programul de dializă se 
desfăşoară între 4-6 ore, timp în care, având 
în vedere patologia bolii diabetice, spitalul 
este obligat să ofere cel puţin o masă 
bolnavului. 

Aceste sume urmează să fie suportate 
din bugetele de venituri şi cheltuieli proprii ale 
unităţilor sanitare cu paturi, indiferent de 
subordonare, ţinând cont că aceste unităţi îşi 
finanţează cheltuielile integral din veniturile 
proprii, obţinute potrivit legii. 

În opinia noastră, creșterea 
cheltuielilor la articolul bugetar 20.03.01, nu 
reprezintă o creștere a cheltuielilor unităților 
sanitare cu paturi aprobate în bugetul de 
venituri și cheltuieli la titlul 20 ”Bunuri și 
servicii”, majorarea nivelului alocațiilor de 
hrană realizându-se cu încadrearea în 
bugetele de venituri și cheltuieli aprobate. 
         Având în vedere necesitatea încadrării 
în sumele aprobate prin bugetele de venituri 
şi cheltuieli pentru unităţile sanitare, 
baremurile sunt maximale.  Respectivele 
baremuri pot fi majorate prin hotărâri ale 
autorităților deliberative ale unităților 
administrativ-teritoriale  pentru spitalele din 
subordine , cu suportarea de către acestea 
din bugetele proprii a cheltuielilor 
suplimentare, precum şi la solicitarea 
persoanelor fizice beneficiare, care vor 
suporta cheltuielile corespunzătoare 

3. Alte informaţii                  
  

SECŢIUNEA A 3-A IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT 
NORMATIV                         

1. Impactul macroeconomic     Nu are 

 1^1 Impactul asupra mediului  Nu are 



concurenţial şi domeniului ajutoarelor de 

stat 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu are 

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 
Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

3. Impactul social                      
          Alimentaţia bolnavilor constituie o 
componentă a tratamentului afecţiunilor 
medicale şi are un rol important în acordarea 
asistenţei medicale spitalicesti,  pentru 
asigurarea necesarului caloric şi a 
conţinutului în proteine, lipide, alte elemente 
nutritive, precum şi a unor regimuri 
alimentare corespunzătoare diverselor 
afecţiuni.  

4. Impactul asupra mediului       Nu are 

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 

2016 

Urmatorii 4 ani 

2017   2018     2019    2020 

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 

  (iii) TVA                                                                                                                      

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 

   (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale 

    (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat 

     (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

Nu 

are 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

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                   

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare                               

      

7. Alte informaţii                               Spitalele sunt unităţi sanitare finanţate 
integral din venituri proprii, au autonomie 
financiară şi işi desfaşoară activitatea pe 
baza bugetului de venituri şi cheltuieli.  

       Prezentul act normativ nu are impact 
financiar asupra bugetelor de venituri și 
cheltuieli ale spitalelor.  

         Creșterea cheltuielilor la articolul 
bugetar 20.03.01, nu reprezintă o creștere a 
cheltuielilor unităților sanitare cu paturi 
aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli la 
titlul 20 ”Bunuri și servicii”, majorarea 
nivelului alocațiilor de hrană realizându-se cu 
încadrearea în bugetele de venituri și 
cheltuieli aprobate. 



Din acest motiv, aprobarea creșterii 
baremurilor nu necesită creșterea bugetelor 
spitalelor, ci reprezintă doar prevederea 
legală care permite cheltuirea unor sume 
mai mari pentru hrana pacienților din 
bugetele respective. Suma necesară pentru 
hrana pacienților este cuprinsă în tariful pe 
caz ponderat (TCP) prin care spitalele sunt 
finanțate de CNAS în baza contractelor 
lunare/anuale, nefiind un capitol bugetar 
care ar trebui acoperit prin alocare 
suplimentară din alte surse. 

Astfel, creșterea nivelului alocațiilor 
de hrană pentru consumurile colective din 
unitățile sanitare publice nu are impact 
financiar asupra bugetului general 
consolidat. 

SECŢIUNEA A 5-A EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA 
LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE            

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor 

 a)  acte normative ce vor fi modificate sau 
abrogate 

 b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor 

dispoziţii                      

Nu necesită 

11. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 
publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

2. Conformitatea proiectului de act normativ 
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare       

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

Nu este cazul 

4. Hotărâri  ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene        

Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaşionale 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 normativ                          

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     

      Vor fi consultate structurile asociative 
ale autorităților administrației publice locale, 
conform prevederilor HG 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      

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              

Nu este cazul 

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       

         Proiectul de act normativ respectă 
prevederile Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 
publică 



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                         

Nu este cazul 

3. Alte informaţii                    

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 necesită 

 

 

2. Alte informaţii                    

 
Faţă de cele de mai sus, a fost întocmit  proiectul de Hotărâre a Guvernului 

privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare 
publice, pe care îl supunem spre aprobare. 
 
 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII , 
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Avizat favorabil, 
 

 
 
 
 

 
PREŞEDINTELE CASEI NAŢIONALE 

DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, 
 

GHEORGHE RADU ȚIBICHI 
 

 
MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

 
RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE, 
 

ANCA DRAGU 



 


