
 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 

HOTĂRÂRE 
 

pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 

 

 

        În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) şi (21) din 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,  

     

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 

 

       ART. 1  (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2018 din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, la Cap. 66.01. ,,Sănătate” Titlul 20 

,,Bunuri şi servicii” cu suma de 44.270 mii lei necesară, în vederea aprovizionării cu 

imunoglobulină umană, pentru pacienţii cu imunodeficiențe. 

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă Companiei C.N Unifarm S.A, în baza unui 

contract încheiat între Compania C.N Unifarm S.A şi Ministerul Sănătăţii. 
 

         ART. 2 Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea 

ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat 

şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii aprobat pe anul 2018. 
 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Vasilica-Viorica DĂNCILĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 
 

Secţiunea a 2 – a Motivul emiterii actului normativ 

            Necesitatea reglementării cadrului legal în vederea asigurării activităţii de prevenire a 

deceselor şi agravarea bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane, pentru pacienţii cu 

imunodeficiențe. 

1. Descrierea situaţiei actuale 

          Pentru obţinerea unei eficienţe maxime a măsurilor de prevenire a deceselor si 

agravarea bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane, pentru pacienţii cu 

imunodeficiențe este necesară o reacţie rapidă, operativitate şi responsabilitate în adoptarea 

acestor măsuri pe baza rezultatelor monitorizării continue. 

         Având în vedere faptul că, în ciuda eforturilor depuse de Ministerul Sănătății încă din 

anul 2017, la acest moment există o lipsă acută de pe piața din România a imunoglobulinei 

umane, România a solicitat sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene prin intermediul 

Mecanismului European de protecție civilă stabilit în baza Deciziei 1313/2013 a 

Parlamentului si Consiliului European pentru furnizarea oricărei cantități disponibile de 

imunoglobulină umană. În acest caz, necesarul la nivel național este estimat, pentru 3 luni, la 

aproximativ 50 kg/lună, indiferent de forma de ambalare.  

2. Schimbări preconizate 

              Prin acest proiect se suplimentează, bugetul Ministerului Sănătăţii din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului în vederea asigurării sumelor necesare în vederea 

implementării măsurilor necesare prevenirii deceselor si agravarii bolilor generate de lipsa 

imunoglobulinei umane, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, la Cap. 

66.01. ,,Sănătate” Titlul 20 ,,Bunuri şi servicii” cu suma de 44.270 mii lei. 

3. Alte informaţii  

Prin această măsură se urmărește protejarea sănătății publice în scopul reducerii/evitării 

situațiilor cauzate de lipsa de pe piață în prezent a disponibilității medicamentelor derivate 

din sânge uman sau plasmă umană, situații care au impact direct asupra sănătății publice. 

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 asupra mediului: proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

  

Alte informaţii: Prin aprobarea acestei hotărâri a guvernului se asigură fondurile necesare 

pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 cu efecte benefice asupra 

stării de sănătate a populaţiei 

. 

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) 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent -  

2018 

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  
 

 

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): 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 



Proiectul de act normativ a fost transmis pentru punct de vedere la Consiliului 

Concurenței, prin adresa nr. ………………..  

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 

Prezentul act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la Rubrica 

Transparenţă 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

Nu sunt. 
 

 

     Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pentru 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pe care îl supunem 

Guvernului spre adoptare. 
 

 

 

Ministrul sănătăţii, 

Sorina Pintea 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

Ministrul finanţelor publice, 

Eugen Orlando Teodorovici 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 


