
 

 

                                        NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, 

funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară 

 

 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

       Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate și 

acțiuni de sănătate publică furnizate la nivelul comunităților, destinate creșterii accesului 

populației, la servicii de sănătate centrate pe prevenire în special a persoanelor și grupurilor 

vulnerabile. 

Activitatea de asistență medicală comunitară se desfășoară în sistem integrat, prin 

colaborarea cu cabinetele medicilor de familie, cu serviciile sociale și servicii educaționale, cu 

alte structuri medicale și sociale de pe raza comunității și a județului, inclusiv cu organizații 

neguvernamentale. 

     Personalul care desfășoară activitatea de asistență medicală comunitară este format din 

asistenți medicali comunitari, moașe și mediatori sanitari.  

     Legislația care reglementează asistența medicală comunitară este: 

1. OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de  atribuţii și competențe exercitate de  

Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administrației  publice locale;  

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară 

aprobată prin Legea 180 din 18 iulie 2017; 



3.  Hotărârea nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 

locale; 

4.  HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în 

unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de 

asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală 

comunitară. 

     În acest moment nu există o acoperire suficientă la nivel național cu personal din  asistența 

medicală comunitară, generând disparități în ceea ce privește accesul la astfel de servicii între 

mediul urban și cel rural. De asemenea există o mare variabilitate atât în practica asistenței 

medicale comunitare  la nivel local, cât și în procesul de îndrumare metodologică și 

monitorizare de către direcțiile județene de sănătate publică a serviciilor furnizate de asistența 

medicală comunitară.  

 Ministerul Sănătății  asigură, în prezent, finanțarea pentru 1528 de asistenți medicali  

comunitari (AMC) și 484 de mediatori sanitari pentru comunitățile de romi (MSR). 

 Asistența medicală comunitară se desfășoară în prezent neuniform, dificultate parțial datorată 

neînțelegerii de către reprezentanții autorităților administrației publice locale a importanței 

acestor categorii de personal în comunitate, parțial datorată unei lipse de claritate și detaliu a 

cadrului normativ.  

Centrele comunitare integrate furnizează servicii de asistență medicală comunitară integrate 

cu serviciile sociale și cele educaționale persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, 

economic și social adaptate nevoilor acestora. Aceste centre sunt organizate și inființate ca 

enități cu sau fără personalitate juridică la nivelul unităților/ subdiviziunilor administrativ- 

teritoriale. 

  Prin  Programul Operațional Regional 2014-2020  autoritățilea administrației publice  locale 

pot construi/reabilita spații cu destinația de centru comunitar integrat  din fonduri europene 

structurale și de investiții, cu condiția să existe personal care să îl deservească.  

       Este de asemenea necesar ca Ministerul Sănătății să dezvolte un program de formare a 



personalului din asistența medicală comunitară cu Fonduri Europene Structurale și de Investiții 

(FESI) 2014-2020   prin Programul  Operațional Capital Uman, așa cum este menționat și în 

Strategia Națională de Sănătate (SNS) 2014 – 2020. SNS 2014-2020 este una dintre măsurile 

realizate pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante 9.3 aferentă domeniului sănătate. 

Investițiile vizate de FESI 2014-2020 prin POR și POCU sunt programate pentru a asigura 

complementaritatea investițiilor soft și hard și pot ajunge până la 355 mil. euro. Condiția 

esențială pentru a asigura absorbția acestor fonduri este existența cadrului legislativ care să 

permită definirea cadrului integrat pentru serviciile medicale comunitare și ca urmare a acestei 

clarificări  să permită identificarea nevoilor naționale de astfel de servicii/centre comunitare 

integrate.  

   Conform prevederilor art. 21. din OUG 18/ 2017 privind activitatea de asistență medicală 

comunitară, Ministerul Sănătății are obligatia pentru a elabora normele de aplicare a OUG 

18/2017 care reglementează organizarea, funcționarea și finanțarea actictivității de  asistență 

medicală comunitară și a centrelor comunitare integrate.  

Normele metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență 

medicală comunitară, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Sănătății 

în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

Termenul a fost intarziat ca urmare a transmiterii legii spre promulgare la data de 30.06.2017. 

Neadoptarea normelor de aplicare întârzie: 

 - implementarea prevederilor OUG 18/2017 privind clarificarea organizării, funcționării și 

finanțării activității de asistență medicală comunitară și a centelor comunitare; 

 - accesarea fondurilor europene din cadrul POCU (formare personal (asistenți medicali 

comunitari, moașe, mediatori sanitari) și dezvoltarea de metodologii privind serviciile 

comunitare integrate) asumate de Ministerul Sănătății în SNS 2014- 2020 și de către Guvernul 

României în Programul de Guvernare; 

- accesarea fondurilor europene din POR privind dezvoltarea centrelor comunitare integrate 

asumate de Ministerul Sănătății în SNS 2014- 2020 și de către Guvernul României în 

Programul de Guvernare ; 

- implementarea prevederilor ordinului comun - Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, 

al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației Naționale nr. 393/630/4236/2017 pentru 

aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate 



necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei. 

2. Schimbări preconizate 

Realizarea aplicabilității Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența 

medicală comunitară aprobată prin Legea 180/ 2017, care reglementează cadrul legal privind 

organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară și a 

centrelor comunitare integrate în contextul dezvoltării rețelei de asistență medicală comunitară 

pentru creșterea accesului la servicii medicale de sănătate a grupurilor vulnerabile și 

reducerea sărăciei și e excluziunii sociale, obiective asumate în Strategia Națională de 

Sănătate 2014- 2020 și în Programul de Guvernare.  Aprobarea Hotărârii de Guvern  privind 

normele de aplicarea a Ordonanței  de urgență a Guvernului nr. 18/2017 reprezintă condiție în 

accesarea fondurilor europene din POR privind dezvoltarea de centre comunitare integrate. 

Aprobarea de către Guvernul României a Ordonanței de urgență nr. 18/2017 privind asistența 

medicală comunitară deschide premizele cadrului legal pentru clarificarea  cadrului normativ 

privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară și a 

centrelor comunitare integrate, integrarea serviciilor medico-socio-educaționale  la nivel 

comunitar, precum și definirea modului de funcționare și finanțare a serviciilor de asistență 

medicală comunitară prin intermediul furnizorilor privați. 

 Se reglementează abordarea integrată a serviciilor medicale comunitare cu serviciile sociale 

și educaționale ce au în atenție identificarea și soluționarea problemelor medico-socio-

educaționale a populatiei aparținând grupurilor vulnerabile. 

 Coordonarea tehnică și metodologică a  activității asistenței medicale comunitare, 

monitorizarea și evaluarea și controlul  activității, vor fi întărite la nivelul Ministerului Sănătății 

și la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, printr-o 

reglementare clară a competențelor instituțiilor care coordonează serviciile de asistență 

medicală comunitară: Ministerul Sănătății, structurile de specialitate teritoriale ale Ministerului 

Sănătății (direcțiile de sănătate publică județene), autoritățile publice locale. 

 Dezvoltarea aplicației on-line funcțională a Ministerului Sănătății, cu numele de subdomeniu 

AMCMSR.gov.ro înscrisă în REGISTRU GOV.RO cu asigurarea protecției datelor personale și 

a celor medicale conform legislației în vigoare care este un  instrument standardizat de 

colectare date, analiză, planificare, monitorizare și evaluare a serviciilor de asistență  medicală 



comunitară la nivel național.  

Se vor elabora  ghidurile și protocoale de lucru dezvoltate în cadrul grupului de lucru pe 

asistență medicală comunitară și a diferitelor proiecte  care vor fi armonizate și implementate 

ca proceduri de lucru unice la nivel național. 

Va fi posibilă reglementarea metodologiei comune de coordonare, monitorizare, evaluare și 

raportare a serviciilor furnizate în centrele comunitare integrate . 

Creșterea eficienței în sistemul de sănătate va fi posibilă prin întărirea rețelei de asistență 

medicală comunitară, integrarea serviciilor la nivel comunitar și crearea centrelor comunitare 

integrate având în vedere evidențele înregistrate prin proiectele pilot derulate anterior și care 

confirmă rezultatele cercetărilor internaționale care demonstrează cost-eficiența intervențiilor 

similare. 

Se va asigura sustenabilitatea proiectelor Ministerului Sănătății pe asistență medicală 

comunitară derulate prin Mecanismul Financiar Norvegian, Programul de Cooperare 

Elevețiano-Român și prin Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI) 2014-2020  

Îndeplinirea obiectivelor Ministerului Sănătății privind creșterea accesului la servicii medicale a 

populației apartințnd grupurilor vulnerabile, asumate în Strategia Națională de Sănătate 2014-

2020, prin intervenția echipei de asistență medicală comunitară extinsă (asistent medical 

comunitar, moașă și mediator sanitar, acolo unde e cazul) care va aborda integrat activitatea 

cu activitatea serviciilor sociale și a serviciilor educaționale. 

Extinderea furnizării srviciilor de asistență medicală comunitară și prin furnizorii privați de 

asistență medicală comunitară. 

Clarificarea asigurării finanțării activității de asistență medicală comunitară de la bugetul de 

stat prin Ministerul Sănătății și din bugetul local al autorităților administrației publice locale 

precum și la nivelul furnizorilor privați de asistență medicală comunitară. 

3. Alte informaţii: Absența normelor metodologice de aplicare a Ordonanței  de urgență a 

Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară aprobată prin Legea 180/2017 

duce la imposibilitatea lansării apelurilor de proiecte programate în cadrul POR și POCU care 

însumează aproximativ 355 mil. euro pentru finanțarea intervențiilor din domeniul serviciilor 

comunitare integrate. Această situație periclitează absorbția fondurilor europene și implicit 

veniturile bugetului de stat calculate în baza absorbției de fonduri estimate. În plus, întârzierea 

lansării acestor intervenții poate afecta și alocarea la nivelul Programelor, dată fiind 



dezangajarea automată de fonduri stabilită de regulamentele europene pentru anul 2018.   

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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. Impact social 

Furnizarea de servicii integrate la nivel comunitar (de asistență medicală comunitară, asistență 

socială și prevenire a abandonului școlar) reprezintă una dintre intervențiile esențiale de 

creștere a incluziunii sociale și reducere a sărăciei, menționate în toate documentele de politici 

sectoriale/ strategiile naționale 2014-2020 ale ministerelor de linie și recomandate României în 

documente ale instituțiilor internaționale (Comisia Europeană, Banca Mondială, organizațiile 

Națiunilor Unite prezente în România – Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF). 

Reglementarea asistenței medicale comunitare va permite furnizarea acestor servicii de bază 

integrate la nivel comunitar unui număr semnificativ de persoane vulnerabile din cele mai 

sărace comunități rurale, datorită oportunităților de finanțare existente prin fondurile europene, 

precum și  elaborarea unui cadru normativ unitar și coerent, pentru implementarea de 

intervenții intersectoriale de amploare care să răspundă nevoilor de servicii integrate de 

sănătate, sociale și de prevenire a abandonului școlar ale populației sărace și vulnerabile. 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii 

Nu sunt 

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) 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru 

ani 

Media pe cinci 

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: 

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  

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  ”Aplicarea proiectului de act normativ se 

va realiza cu încadrarea în fondurile aprobate 

în bugetul Ministerului Sănătății pentru anul 

2017 și estimările pentru anii următori, pentru 

finanțarea activității de asistență medicală 

comunitară.” 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului 

de act normativ; 

La data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice 

privind Ordonanța de urgență nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară se abrogă:  

Capitolul II (Asistența medicală comunitară art. 4-11) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul 

Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

privind asistența medicală comunitară aprobată prin Legea nr. 174/2011; Capitolul I Asistența 

medicală comunitară din Hotărârea nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice 

locale și Ordinul nr. 619/2002 pentru aprobarea funcționării ocupației de mediator sanitar și a 

Normelor tehnice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității mediatorilor sanitari 

în anul 2002. 



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

- Ordin comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind 

Modelul de protocol-cadru de colaborare între unitatea administrativ teritorială și medicii de 

familie 

- Ordin al ministrului sănătății privind procedura de autorizare sanitară de funcționare a 

centrelor comunitare integrate 

- Ordin al ministrului sănătății privind modelul contractului de furnizare a seviciilor de asistență 

medicală comunitară de către furnizorii private 

- Ordin al ministrului sănătății privind modelul autorizaţiei de funcţionare a furnizorilor privați de 

asistență medicală comunitară  juridice se aprobă prin ordin al ministrului sănătății  în termen 

de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  

- Ordin al ministrului sănătății privind modelul de management de caz pentru boli rare adoptat 

prin  ordin al ministrului 

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: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, 

făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare 

internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 



1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate  

Elaborarea propunerii actului normativ s-a efectuat în cadrul grupului de lucru pe asistență 

medicală comunitară de la nivelul Ministerului Sănătății. Grupul de lucru are în componenţa sa 

reprezentanţi ai ministerelor cu rol în incluziunea socială a grupurilor vulnerabile inclusiv romă, 

precum și reprezentanţi ai ONG-urilor rome și nerome, organizații internaționale OMS și 

UNICEF, reprezenant al Asociației Comunelor din România. 

Prin intermediul direcțiilor de sănătate publică județene au fost consutate pe parcursul 

elaborării actului normativ autoritățile administrației publice locale, au fost analzate propunerile 

primie si inserate în funcție de relevanța acestora. 

Ministerul Sănătătii a iniţiat înfiinţarea acestui grup de lucru pentru realizarea unui cadru 

coerent de dezvoltare a serviciilor medico-sociale și educaționale în context integrat pentru 

creșterea accesului la servicii de calitate a persoanelor aparținând  grupurilor vulnerabile, 

inclusiv romă. 

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 

Membrii grupului de lucru pe asistență medicală comunitară sunt reprezentanți ai ministerelor, 

stucturilor asociative și organizațiilor neguvernamentale rome și nerome cu rol în incluziunea 

socială a grupurilor vulnerabile inclusiv romă. 

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 

Au fost consultate structurile asociative si au fost preluate din propunerile acestora. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 

Prezentul proiect de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

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 

A fost realizată procedura prevăzută în Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu publicarea proiectului pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica 

”Transparență decizională”  

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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații 

Nu sunt 

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 

Se vor detalia în: 

- în anexa la hotărârea de guvern ce conține  normele de aplicare ale Ordonanței de urgență 

nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară aprobată prin Legea 180/2017 și prin 

ordinele de ministru menționate în cadrul acestora. 



2. Alte informaţii 
Nu sunt. 

    

Pentru considerentele de mai sus, a fost întocmit proiectul  Hotărâre de Guvern pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea 

activității de asistență medicală comunitară, pe care îl supunem spre aprobare.  

 

                                                  MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 

                                                     Florian-Dorel BODOG 

 

 

                                                       AVIZĂM FAVORABIL 

 
 

VICEPRIM-MINISTRU, 
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE 
 

Paul STĂNESCU 
 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU FONDURI EUROPENE 
 

Marius NICA 
 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE      MINISTRUL FINANȚELOR  PUBLICE 

        Liviu POP                                                                  Ionuț MIȘA 
 
                                              

MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE                   MINISTRUL JUSTIȚIEI        

             Lia-Olguța VASILESCU                                             Tudorel TOADER 

 

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară 



 
 

 
  

Persoana responsabilă de elaborarea proiectului: Lidia - Manuela Onofrei, Consilier superior, 

021.3072.577, lidia.onofrei@ms.ro 

 
 
 

STRUCTURA 
DATA 

SOLICITĂRII 
AVIZULUI 

DATA 
OBŢINERII 
AVIZULUI 

SEMNĂTURA 

STRUCTURA INIŢIATOARE 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Medicală şi 
Sănătate Publică  
Director General Adjunct Costin ILIUȚĂ 
 
  

   STRUCTURI AVIZATOARE 

Direcția Management și Structuri Sanitare 

Director Doina TANASĂ 
   

Direcția Generală Economică 

Director General Georgeta BUMBAC  
   

Direcția Generală Juridică şi Resurse Umane  

Director general Ionuţ Sebastian IAVOR 

Serviciu avizare acte normative 

Dana EFTIMIE     

Secretar de Stat 
Cristian-Vasile GRASU 

      

Secretar General 
 

      


