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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 
 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului proiect de actul normativ 

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI  

pentru desemnarea operatorilor medicali și a unităților sanitare colaboratoare 

pentru elicopterele aflate în administrarea Inspectoratului General de Aviație din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situației actuale        

Serviciile aeromedicale sunt servicii de intervenție publică 

de importanță strategică, asigurate de echipe integrate 

specializate în acordarea asistenței medicale și tehnice de 

urgență.  

 

Modul de operare, funcționare și finanțare a asistenței de 

urgență acordate cu elicoptere destinate serviciilor 

aeromedicale de urgență este prevăzut de Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, 

funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate 

cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și 

repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni 

și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, cu 

modificările și completările ulterioare și de Normele 

metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.126/2003, aprobate prin Ordinul ministrului 

administrației și internelor și al ministrului sănătății 

nr.277/777/2004. 

 

Serviciile aeromedicale sunt asigurate prin colaborarea 

între operatorul aerian unic, operatorii medicali și 

autoritățile administrației publice locale.    

 

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2003, 

cu modificările și completările ulterioare, calitatea de 

operator aerian unic pentru serviciile aeromedicale aparține 

Ministerului Afacerilor Interne (MAI), prin structurile de 

aviație organizate în cadrul Inspectoratului General de 

Aviație (IGAV). În prezent, elicopterele destinate asigurării 

serviciilor aeromedicale, aflate în dotarea IGAV, sunt 

dispuse în 5 unități speciale de aviație (București, Cluj, 

Caransebeș, Tulcea și Iași) și în 8 puncte de operare 

aeromedicală (București, Craiova, Arad, Jibou, Târgu 

Mureș, Iași, Galați, Constanța). 

 

Desemnarea unităților sanitare în calitate de operatori 

medicali a fost realizată în timp, pe măsură ce a crescut 

numărul elicopterelor special echipate pentru aceste 

misiuni din flota de aeronave a IGAV. 
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Astfel, emiterea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.126/2003 a constituit începutul procesului de desemnare 

a operatorilor medicali, prin repartizarea către Institutul 

Clinic Fundeni și către Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Târgu Mureș a două elicoptere achiziționate de Ministerul 

Sănătății și trecute din administrarea acestei instituții în 

administrarea MAI, pentru structurile de aviație. 

  

Ulterior, în urma achiziționării altor elicoptere, procesul de 

desemnare a continuat prin emiterea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.88/2005 privind desemnarea 

Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” 

Iași ca operator medical al unui elicopter aflat în 

administrarea Ministerului Administrației și Internelor și 

aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a 

asistenței de urgență acordate cu acest elicopter și a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2011 privind 

desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Timișoara ca operator medical al unui elicopter aflat în 

administrarea Ministerului Administrației și Internelor și 

aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a 

asistenței de urgență acordate cu acest elicopter. 

 

Având în vedere rezultatele remarcabile în salvarea vieții, 

obținute prin utilizarea sistemului de acordare a asistenței 

medicale de urgență cu elicoptere, care au demonstrat 

utilitatea extinderii aplicării acestuia, a fost adoptată 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2012 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.126/2003, prin care s-a stabilit, printre 

altele, competența Guvernului de a desemna alți operatori 

medicali, prin hotărâre, la propunerea ministrului sănătății 

și a ministrului afacerilor interne. 

 

În temeiul dispozițiilor menționate mai sus, procesul de 

desemnare a operatorilor medicali a continuat prin 

adoptarea a trei hotărâri ale Guvernului, respectiv: 

 Hotărârea Guvernului nr.40/2013 privind 

desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Craiova ca operator medical al unui elicopter aflat 

în administrarea Ministerului Afacerilor Interne; 

 Hotărârea Guvernului nr.602/2013 privind 

desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Constanța ca operator medical al unui elicopter 

aflat în administrarea Inspectoratului General de 

Aviație din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne; 

 Hotărârea Guvernului nr.255/2014 privind 

desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență 

„Sf. Apostol Andrei” Galați și a Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Cluj-Napoca ca operatori 

medicali ai unor elicoptere aflate în administrarea 
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Inspectoratului General de Aviație din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 

În cursul anului 2021 la nivelul MAI au fost achiziționate 4 

elicoptere grele pentru intervenții în mediul montan, din 

totalul de 12 elicoptere (6 grele și 6 ușoare) parte a 

proiectului de investiții „VIZIUNE 2020“, finanțat prin 

intermediul Programului operațional Infrastructură mare - 

obiectivul specific 5.2 - „Creșterea nivelului de pregătire 

pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a 

echipajelor de intervenție“.  

 

În considerarea faptului că flota aeriană a MAI destinată 

misiunilor aeromedicale este în creștere substanțială, ceea 

ce va determina inclusiv creșterea numerică a punctelor 

aeromedicale și a operatorilor medicali desemnați, se 

impune reconfigurarea actualului sistem de desemnare a 

operatorilor medicali, atât pe componenta cadrului 

normativ, cât și pe cea operațională. Se are în vedere, în 

special, extinderea zonei de misiuni aeromedicale asupra 

zonelor montane, unde se poate acționa cu noile elicoptere 

achiziționate în anul 2021, precum și eficientizarea din 

punctul de vedere al resurselor umane și logistice a 

punctelor de operare aeromedicală. 

 

În contextul celor prezentate mai sus, pentru o mai bună 

sistematizare a domeniului, este necesară consolidarea 

dispozițiilor privind desemnarea operatorilor medicali în 

cuprinsul unei singure hotărâri a Guvernului, emisă în 

temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2003, 

cu modificările și completările ulterioare. Se impune a 

preciza că desemnarea operatorilor medicali pentru 

serviciile aeromedicale presupune și stabilirea relațiilor de 

colaborare între unități sanitare în scopul realizării unei 

distribuiri eficiente a resurselor umane disponibile pentru 

asistența medicală de urgență, dar și pentru reducerea 

timpului de intervenție prin optimizarea deplasărilor (se are 

în vedere evitarea pe cât posibil a parcurgerii unor distanțe 

mari pentru realizarea intervenției). 

 

Realizarea obiectivului menționat anterior trebuie însoțită 

de asanarea cadrului normativ, respectiv de abrogarea 

actelor prin care a fost făcută până în prezent desemnarea 

operatorilor medicali, respectiv Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 88/2005, Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 91/2011, Hotărârea Guvernului nr. 

40/2013, Hotărârea Guvernului nr. 602/2013 și Hotărârea 

Guvernului nr. 255/2014. 

2. Schimbări preconizate                Prin proiect sunt desemnate ca operatori medicali pentru 

elicopterele aflate în administrarea Inspectoratului General 

de Aviație din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 9 

spitale pentru 11 puncte de operare aero medicală, astfel 
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încât se extinde aplicarea acestui sistem pentru acoperirea 

zonei montane. 

De asemenea, se degrevează celelalte elicoptere, aflate la 

București, Constanța, respectiv Târgu Mureș și Arad, de 

parcurgerea unor distanțe mari și micșorarea timpului de 

intervenție pentru salvarea vieții și pentru a veni în 

sprijinul comunității. 

 

Din perspectiva operatorului medical, se reorganizează 

relațiile de colaborare pentru o distribuire mai eficientă a 

resurselor umane disponibile pentru asistența medicală de 

urgență. Măsurile introduse prin actul normativ vin să 

eficientizeze misiunile de salvare aero-medicală, fără ca să 

fie afectate asistența medicală de urgență asigurată de către 

serviciile medicale din care provin cadrele medicale. 

 

Corelativ se abrogă actele prin care a fost făcută până în 

prezent desemnarea operatorilor medicali, respectiv, 

Hotărârea Guvernului nr. 40/2013, Hotărârea Guvernului 

nr. 602/2013 și Hotărârea Guvernului nr. 255/2014, 

urmând ca abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 88/2005 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

91/2011 să fie făcută printr-un act normativ distinct. 

3. Alte informații   

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al actului normativ 

1. Impactul macroeconomic   Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1 Impactul asupra mediului 

concurențial și domeniului 

ajutoarelor de stat 

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social - Elicopterele sunt mijloace de transport care pot interveni în 

cazul unor situații de criză, catastrofe, accidente de 

complexitate deosebită, în zone în care datorită 

configurației geografice, accesul pentru salvarea vieții și 

pentru intervențiile de urgență este foarte dificil, se reduce 

semnificativ timpul de intervenție la locul solicitării 

(referindu-ne la perioada scursă între momentul apelului și 

momentul sosirii echipajului de urgență la pacient), cât și 

diminuarea duratei și ameliorarea condițiilor în care 

pacientul e transportat la un serviciu medical competent. 

4. Impactul asupra mediului Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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5. Alte informații                 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

Indicatori Anul 

curent 

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) contribuții de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, din care: 

a) buget de stat, din acesta:  

(i) cheltuieli de personal 

(ii) transferuri                

b) bugete locale:  

(i) cheltuieli de personal 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri și servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din care:                  

a) buget de stat 

b) bugete locale   

      

4. Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare 

 

 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare   

 

7. Alte informații                         

Secțiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

prezentului act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a prezentului act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziții 

Vor fi abrogate următoarele acte normative: 

 Hotărârea Guvernului  nr. 255/2014 privind 

desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență 

"Sf. Apostol Andrei" Galați și a Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Cluj-Napoca ca operatori 

medicali ai unor elicoptere aflate în administrarea 

Inspectoratului General de Aviație din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 267 din 11 aprilie 

2014,  

 Hotărârea Guvernului nr. 40/2013 privind 
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desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Craiova ca operator medical al unui spital aflat în 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, 

publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 266 

din 13.05.2013,  

 Hotărârea Guvernului nr. 602/2013 privind 

desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Constanța ca operator medical al unui elicopter aflat 

în administrarea Inspectoratului General de Aviație 

din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, , 

publicată în Monitorul Oficial al României, nr.522 

din 10.08.2013. 

11. Compatibilitatea prezentului 

act normativ cu legislația în 

domeniul achizițiilor publice 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea prezentului act 

normativ cu legislația comunitară 

în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare            

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare   

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a 

Uniunii Europene 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative și/sau 

documente internaționale din care 

decurg angajamente     

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informații Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

1. Informații privind procesul de 

consultare cu organizații 

neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme 

implicate                    

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizațiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum și a modului 

în care activitatea acestor 

organizații este legată de obiectul 

actului normativ 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu 

autoritățile administrației publice 

locale, în situația în care actul 

normativ are ca obiect activități 

ale acestor autorități, în condițiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităților administrației publice 

locale la elaborarea proiectelor de 

Proiectul a fost transmis spre consultare structurilor 

asociative ale autorităților administrației publice 

locale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005. 
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acte normative  

4. Consultările desfășurate în 

cadrul consiliilor interministeriale, 

în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanent 

Nu este cazul. 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ Aviz CL nr._____/2021 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Țării 

 

c) Consiliul Economic și Social  

d) Consiliul Concurenței  

e) Curtea de Conturi     

6. Alte informații  

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea  

și implementarea actului normativ 

1. Informarea societății civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

actului normativ 

Proiectul de act normativ a fost supus consultării 

publice, potrivit Legii nr.52/2003 privind 

transparența decizională, fiind publicat pe pagina de 

internet a Ministerului Afacerilor Interne, la data 

de_______. 

2. Informarea societății civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării actului normativ, 

precum și efectele asupra sănătății 

și securității cetățenilor sau 

diversității biologice      

Nu este cazul. 

3. Alte informații                   Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

actului normativ de către 

autoritățile administrației publice 

centrale și/sau locale - înființarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competențelor instituțiilor 

existente 

 

2. Alte informații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu au fost identificate. 
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Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului pentru desemnarea 

operatorilor medicali și a unităților sanitare colaboratoare pentru elicopterele aflate în 

administrarea Inspectoratului General de Aviație din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne, pe care îl supunem spre adoptare. 
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