
 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV  

Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 532/1991 privind 
reglementarea asistenței medicale cu plată în unitățile sanitare. 

 

SECŢIUNEA A 2-A 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV (*)                                    

1. Descrierea situaţiei actuale        
Asistenţa medicală cu plată în unităţile 
sanitare, respectiv în policlinicile cu plată, a fost 
reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 
532/1991.     
Articolul 10 din Hotărârea Guvernului nr. 532/1991 
stabilește că sumele cuvenite personalului care 
acordă asistenţă cu plată se determină în funcţie 
de aportul lor la realizarea veniturilor, cât şi de 
cuantumul cheltuielilor ocazionate de efectuarea 
prestaţiei respective. 
Conform prevederilor art. 14, din Hotărârea 
Guvernului nr. 532/1991, prețurile, tarifele pentru 
consultații, analize de laborator, examene 
radiologice,explorări funcţionale, tratamente, 
internări în unităţi cu paturi şi alte prestaţii 
medicale cu plată, efectuate în policlinici cu plată, 
în unităţi sanitare cu sau fără paturi, în unităţi de 
cercetare ştiinţifică medicală sau în alte unităţi, se 
stabilesc de către Ministerul Sănătății, în limita 
indicilor maximi de modificare a tarifelor, stabilite 
în hotărâri ale Guvernului.  
Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 466/2005 
pentru stabilirea tarifelor pentru prestațiile 
medicale acordate cu plată, la cerere, în 
policlinicile cu plată au fost aprobate tarifele 
maxime pentru prestațiile medicale acordate cu 
plată, la cerere, de către policlinicile cu plată. 

 

2. Schimbări preconizate                
Având în vedere necesitatea asigurării unui 
management adecvat și flexibil la nivelul 



policlinicilor cu plată care să răspundă cerințelor 
pieței actuale și mediului concurențial prin 
atragerea unor profesioniști în domeniu, 
propunem modificarea art. 10 care stabilește că 
sumele cuvenite personalului medical care acordă 
asistența medicală în policlinicile cu plată se 
calclulează în funcție de aportul său la realizarea 
veniturilor conform procentului negociat în 
contractul de prestări servicii, precum și 
cuantumului cheltuielilor ocazionate de efectuarea 
prestației respective. 
Tototdată, propunem modificarea art. 14 în sensul 
că prețurile și tarifele pentru serviciile medicale 
enumerate mai sus să fie stabilite de către 
conducerea policlinicilor cu aprobarea Direcțiilor 
de Sănătate Publică în subordinea cărora se află, 
acestea nefiind de actualitate în prezent, ultima 
modificare datând din anul 2005, perioadă în care 
moneda națională a fost denominată. 
 

3. Alte informaţii (**)                 
Nu au fost identificate 

 

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV                         

1. Impactul macroeconomic     
Nu este cazul 

1¹. Impactul asupra mediului 

concurențial și domeniului 

ajutoarelor de stat 

 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Nu este cazul 

2¹. Impactul asupra 

întreprinderilor mici și mijlocii 

  

Actul normativ nu se referă la acest subiect.  

3. Impactul social                      
Nu este cazul 

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

5. Alte informaţii                      Nu este cazul 



 

 

 

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 

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.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; 

b) acte normative ce urmează a 

fi elaborate în vederea 

 Abrogare   Ordinul ministrului sănătății nr. 

466/2005 privind stabilirea tarifelor pentru 

prestațiile medicale acordate cu plată, la cerere, 

în policlinicile cu plată. 



implementării noilor dispoziții. 

1¹. Compatibilitatea proiectului 

de act normativ cu legislaţia în 

domeniul achizițiilor publice. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de 

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 

nprmative 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 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     

Nu este cazul  

 

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                   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       

Nu este cazul 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act 

Proiectul Hotărârii de Guvern va respecta 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională. 



normativ, precum şi efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice             

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         

 

 

 

Nu este cazul 

 

2. Alte informaţii                   Nu este cazul 

 
       Faţă de cele prezentate, supunem Guvernului proiectul de Hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistenței medicale 
cu plată în unitățile sanitare. 
 
 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 
 

                                               FLORIAN – DOREL BODOG 
 

 
 

 
AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 
 

MINISTRUL FINANȚELOR, 
 

IONUȚ MIȘA 
 
 
 
 

 
MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

 
TUDOREL TOADER 



HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistenței 

medicale cu plată în unitățile sanitare 
 
 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 
 
ART. I 
 Hotărârea Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistenței medicale cu 
plată în unitățile sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României la data de 26 august 
1991 cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
1. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art. 10 – (1) Sumele cuvenite personalului care acordă asistenţă medicală cu 
plată se determină în funcţie de aportul lor la realizarea veniturilor, ținând cont atât de  
procentul negociat, cât și de cuantumul cheltuielilor ocazionate de efectuarea prestaței 
respective. 

   (2)Drepturile băneşti realizate de personalul care prestează activitatea de 
asistență medicală în cadrul policlinicii cu plată sunt supuse impozitului stabilit prin 
lege”. 
                     
2. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “Art. 14 – (1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile medicale realizate, efectuate în 
policlinici cu plată se stabilesc de către conducerea policlinicilor, cu aprobarea Direcțiilor 
de Sănătate Publică în subordinea cărora se află. 

(2) Prețurile și tarifele pentru consultații, analize de laborator examene 
radiologice, explorări funcționale, tratamente, internări în unități sanitare  cu paturi și 
alte prestații medicale cu plată, efectuate în unități sanitare cu sau fără paturi, în unități 
de cercetare științifică medicală sau în alte unități, se stabilesc de Ministerul Sănătății, 
în limita indicilor maximi de modificare a tarifelor, stabilite în hotărâri ale Guvernului.”  
 
ART. II 

La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă Ordinul ministrului 
sănătății nr. 466/2005 privind stabilirea tarifelor pentru prestațiile medicale acordate cu 
plată, la cerere, în policlinicile cu plată. 
 
 
 
 
 

PRIM-MINISTRU, 
MIHAI TUDOSE 


