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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr.           / 2013 

privind înființarea serviciilor regionale de ambulanță  

 

                                                                 
Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 
 

           Hotărâre a Guvernului privind înființarea serviciilor regionale de ambulanță.  
 

                                                                
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

              Crearea cadrului legislativ pentru eficientizarea asistenţei medicale de urgenţă şi 
transport sanitar nemedicalizat. 
 

1. Descrierea situaţiei actuale        La momentul actual sistemul de asistenţă medicală 
de urgenţă  prespitaliceasca din România suferă de 
grave neajunsuri care au fost semnalate de repetate 
ori. 
Problema majora o constituie separarea 
administrativa si operativa intre serviciile județene de 
ambulanță din cadrul unei regiuni, ducând la 
disfuncţionalităţi grave în acordarea asistentei 
medicale de urgenta în zone apropiate din aceeasi 
regiune. 
Serviciile Județene de Ambulanță funcționeaza in 
zone administrative bine determinate, si care nu 
permit organizarea intervenţiei in mod eficient. De 
multe ori ambulanta întârzie în in diverse zone ale 
tarii, datorită lipsei unei ambulante disponibile în zona 
administrativa respectiva când la  distanţe mici se afla 
ambulante libere in zona administrativa limitrofa. 

2. Schimbări preconizate                Unica soluţie de remediere a problemelor de 
intervenţie si de promptitudine cu care ne confruntam, 
este gruparea serviciilor județene de ambulanță pe 
regiuni, prin reorganizare, respectiv desființare.  
In conformitate cu art. 15 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile 
si completarile ulterioare “Instituţiile care desfăşoară 
activităţi în domeniul sănătăţii publice la nivel naţional, 
regional, judeţean şi local, cu personalitate juridică, 
aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea 
Ministerului Sănătăţii se înfiinţează, reorganizează şi 
se desfiinţează prin hotărâre a Guvernului”. 
 

3. Alte informaţii (**)                 - 
 

 



 2 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al actului normativ 

 

1. Impactul macroeconomic     Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Nu este cazul 

3. Impactul social                      Eficientizarea asistenţei medicale de urgenţă şi 
transport sanitar nemedicalizat, prin adoptarea unor 
masuri organizatorice care au ca scop reducerea 
timpului de la anunţ la sosirea echipajului de 
interventie la caz, reducerea costurilor administrative 
nejustificate şi creşterea calităţii asistentei medicale 
de urgenta la nivelul țării.  

 

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

5. Alte informaţii                       

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) bunuri şi servicii 
b) venituri proprii 
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                          

Nu are, 
modificarile se 
fac in cadrul 
bugetului 
aprobat 

     

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare  
- disponibilităţi din venituri proprii 
ale anului precedent                
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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 actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Proiecte de acte normative 
suplimentare                      

Emiterea de legislatie secundara 

2. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în materie             

Nu este cazul 

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 actului normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate                         

Au fost realizate consultări cu Comisia Națională de 
Medicină de Urgență și Dezastre a Ministerului 
Sănătății în cadrul cărora a fost analizata situaţia 
actuala si impactul prevederilor actualei HG asupra 
acordării asistentei medicale de urgenta si transportul 
sanitar la nivel național 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului 
în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
actului normativ                          

Nu este cazul 
 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care actul 
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 

Nu este cazul 
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acte normative     

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  

actului normativ 
 
 

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
actului normativ       

Prezentul act normativ a fost supus dezbaterii publice 
potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. 

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
actului 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 actului 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                    
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 
înființarea serviciilor regionale de ambulanță 

 

 

 
MINISTRUL SANATATII 

 
Gheorghe Eugen Nicolăescu 

 

 

 
VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
 

Nicolae Liviu Dragnea 
 
 

 
 

VICE PRIM -MINISTRU, 
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

Daniel Chiţoiu 
 
 
 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 
Liviu Voinea 

 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 
Robert Marius Cazanciuc 

       
 
 

 


