
 

 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

 

SECŢIUNEA 1  TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

Hotărâre pentru modificarea  Hotărârii de Guvern nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Sănătăţii 

 

SECŢIUNEA A 2-A  MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV (*)     

                                

1. Descrierea situaţiei actuale         
În prezent organizarea, funcţionarea, structura organizatorică 

precum şi lista unităţilor aflate in subordinea, sub autoritatea 

sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii sunt reglementate 

prin hotărârea de Guvern privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Sănătăţii. 

Ministerul Sănătăţii funcţionează cu un număr de 258 posturi, 

exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului 

structurate pe compartimente, birouri, servicii, direcţii şi 

direcţii generale.  

 

 

2. Schimbări preconizate                
      Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 

subordinea Guvernului. În temeiul art. 40 alin. (1) din Legea 

nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului 

României şi a ministerelor, cu modificările şi completările 

ulterioare, prezentul act normativ prevede reorganizarea 

Ministerului Sanatatii, in sensul modificării structurii 

organizatorice. 

       De asemenea, măsurile propuse au ca obiectiv principal 

eficientizarea activităţii Ministerului Sănătăţii şi crearea de 

instrumente care să faciliteze implementarea reformelor in 

domeniul sanatatii, în cel mai scurt timp.  

      Prin modificările propuse în prezentul act normativ, şi 

anume modificarea structurii organizatorice aprobată pentru 

aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii se urmăreşte 

realizarea unei mai bune concordanţe între activitatea 

desfăsurată şi delimitarea compartimentelor funcţionale 

existente. 

      Prin modificarea structurii organizatorice a ministerului se 

urmaresc obiectivele de mai jos: 

- o delimitare mai clara a atributiilor structurilor si persoanelor 

din cadrul ministerului; 

- cresterea capacitatii de indeplinire a misiunii acestuia; 

Comment [u1]: Text fără legătură cu primul. 
De asemenea ce ?? 

Comment [u2]: Text demagogic. Nu are 
legătură cu Rubrica „Schimbări...”. Ne 
interesează care sînt schimbările ! 



- armonizarea structurii institutiei cu atributiile conferite de 

lege. 

  Implementarea noii structuri organizatorice va avea ca efect 

gestionarea concertată a resurselor existente. 

   Punerea în aplicare a noii structuri organizatorice se 

realizează cu respectarea drepturilor de care beneficiază atât 

personalul contractual cât şi funcţionarii publici în cazul 

reorganizării instituţiei publice. 

 Structura organizatorică propusă prin anexa la prezenta 

hotărâre se realizează cu menţinerea numărului maxim de 

posturi de 258 aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului 

Sănătăţii, cu excepţia demnitarilor şi a posturilor aferente 

cabinetului ministrului.  

 De asemenea, modificărilor aduse prin noua structură 

organizatorică au avut în vedere şi următoarele: 

-    - transformarea Serviciului control în Direcţie control având 

în vedere OG nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind 

verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către 

Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia, prin 

care Ministerul Sănătăţii a fost abilitat să desfăşoare activităţi 

de control în unităţile sanitare publice şi private indiferent de 

subordonarea acestora; 

-   - înfiinţarea unui compartiment de asistenţă tehnică de 

specialitate în vederea coordonării activităţii asistenţilor 

medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari; 

-   -creşterea importanţei activităţii desfăşurată de 

compartimentul asistenţa mamei şi copilului din cadrul 

Direcţiei asistenţă medicală atât de îndrumare cât şi de 

monitorizare a  activităţilor de profil desfăşurate în unităţile 

sanitare de specialitate şi în structurile de profil aflate în cadrul 

spitalelor judeţene, municipale sau orăşeneşti; 

-   - includerea tuturor structurilor care gestionează fonduri 

publice în cadrul Direcţiei generale economice.   

-    

     

3. Alte informaţii (**)                  

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

                        

1. Impactul macroeconomic     
Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Nu este cazul 

3. Impactul social                      
 

4. Impactul asupra mediului (***)       
Nu este cazul 

5. Alte informaţii                      Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 4-A  

Comment [u3]: Pînă aici, nu se spune nimic 
legat de „Schimbări preconizate”. Text 
demagogic 

Comment [u4]: Textul „de asemenea” arată 
lipsa de cultură logică a redactorilor notei de 
fundamentare. 

Comment [u5]: Analiza HGR 144 arată ]n 
organigramă că deja există Direcţia de 
Control. Cu alte cuvinte, nu se transformă 
nimic. Era deja, sau redactorii NF nu ştiau ! 

Comment [u6]: La Resurse umane, există 
deja un astfel de compartiment. La ce mai este 
bun „pentru asistenţa tehnică”. Oricum, nu se 
revede în organigramă. 
Dar, ceea ce este cel mai interesant este că 
redactorii NF nu ştiu nimic despre Noua Lege 
Sanitară şi ce preconizează ea la Resurse 
umane, inclusiv asistenţi (Pentru draft lege 
Sanitară vezi comentarii CFSMR pe situl 
www.cfsmr.ro) 

Comment [u7]: Nu apare în organigramă, 
care este probabil anexa despre care vorbeşte 
NF ! 

Comment [u8]: Ultimele propuneri de 
modificare nu apar scrise în articole de HGR şi 
nu se regăsesc în organigrama care este dată 
ca anexă la HGR. 



IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN 

SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

  

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: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) contribuţii de asigurări           

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, 

din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

 (ii) transferuri                

c) bugetul FNUAS, din care: 

  (i) 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      

a) de la bugetul de stat     

 b) din bugetul FNUAS  

      

7. Alte informaţii                         

SECŢIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE    

         

1. Proiecte de acte normative suplimentare   

                    

.  

2. Compatibilitatea proiectului de act Nu este cazul 



normativ cu legislaţia comunitară în materie  

            

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi 

alte documente 

        

Nu este cazul 

4. Evaluarea conformităţii:          Nu este cazul 

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           

Nu este cazul 

 

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     

 

 

 



4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanent 

 

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     

               

Nu este cazul 

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             

Nu este cazul 

 

3. Alte informaţii            

        

Nu este cazul 

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         

 

 

 

 

2. Alte informaţii  

                  

 

 

 



 

         Faţă de cele prezentate, supunem Guvernului proiectul de Hotărâre de Guvern pentru 

modificarea Hotărârii de Guvern nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

  
MINISTRUL  SĂNĂTĂŢII 

 
                                                         LADISLAU RITLI 

 
 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
 

Ministrul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 

Sulfina BARBU 

Ministrul Finanţelor Publice 
Gheorghe IALOMIŢIANU 

Preşedintele  Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici 

Andraş SZAKAL 

 

Ministrul Justiţiei  
 

Cătălin  Marian  PREDOIU   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Hotărâre 

 
 

pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 
     
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea 
nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
  ART. I     
   Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 
martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa la prezenta 
hotărâre. 
    ART. II 
    Reâncadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexă se realizează în termen de 
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea  prevederilor 
legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării 
instituţiei publice.  
     

 
 

PRIM - MINISTRU 
 

EMIL BOC 


