ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

În considerarea faptului că, Ministerul Sănătății este autoritatea centrală în domeniul sănătății
publice și se asigură de buna organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă asistenţa de sănătate
publică,
deoarece migrația personalului de specialitate medico-sanitar respectiv medici, asistenți medicali
și farmaciști, bine pregătiți și cu experiență profesională este o realitate care își pune amprenta asupra
sistemului public sanitar, fapt ce a condus la reale dificultăți în ceea ce privește o optimă funcționare a
întregii activități desfășurate în unitățile sanitare publice, precum și în asigurarea efectivă a accesului
egal al cetățenilor la îngrijirile medicale și creșterea calității vieții;
pentru stoparea exodului medicilor, asistenților și farmaciștilor către alte țări, fenomen care a luat
amploare în ultimul timp, dovada în acest sens fiind și numărul acestora care raportat la totalul populației
României este cel mai mic din Europa,
deoarece la nivel național majoritatea pacienților se adresează sistemului public sanitar, unități
care se confruntă cu un real deficit de personal se impune cu necesitate adoptarea de măsuri astfel încât
organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de medici și farmaciști din unităţile sanitare publice
cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale precum și din
cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București respectiv asistenți medicali
să se organizeze trimestrial, concursuri regionale de către Ministerul Sănătății în baza unei metodologii
aprobată prin ordin al ministrului sănătății
prin această măsură se asigură ocuparea posturilor la nivel național prin derularea concursului în
centre regionale asigurându-se eficient în acest mod ocuparea posturilor pentru toate unitățile sanitare
care înregistrează posturi vacante și neocupate
ținând cont de faptul că, în prezent acest proces de organizare a concursului pentru ocuparea
posturilor vacante se desfășoară la nivelul fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică procedura de
organizare la nivel regional este de natură a simplifica și asigura ocuparea posturilor vacante pentru
toate unitățile arondate aceluiași centru regional și nu la nivel de unitate cum este în prezent
luând în considerare că organizarea concursului este un proces amplu și complex care necesită timp
în implementarea și organizarea concursului, în prezent fiind atributul fiecărei unități sanitare
având în vedere caracterul urgent al acestor măsuri este imperios necesar pentru buna desfășurare a
activității la nivelul unităților sanitare, concursul regional să se desfășoare în mod unitar, prin
organizarea unor comisii unice la nivel de centre regionale, pe specialități, asigurându-se astfel ocuparea
posturilor cu personal de specialitate și bine pregătit la nivelul optim de funcționare,
luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi
constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărui reglementare nu poate fi amânată,
neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgenţă poate avea drept consecinţă
accentuarea deficitului existent și migraţiei de personal calificat și cu experiență în domeniu către locuri
de muncă mai atractive din punct de vedere financiar
în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei
reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de
urgenţă,
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în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:
Art. I Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial
al României Partea I numărul 652 din 28 august 2015, cu modificările și competările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 180, alineatul 1 lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:
b) aprobă și propune, după caz, organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi
eliberează din funcţie personalul spitalului;
2. După alineatul 3 al articolului 180 se introduce un nou alineat, alin. (31) cu următorul
cuprins:
1
,, (3 ) Prin excepție de la prevederile alin. (3) concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medici și
farmaciști, asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali din unităţile sanitare publice cu
paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale precum și din
cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, se realizează de către
Ministerul Sănătății care organizează trimestrial, concursuri regionale pe baza unei metodologii
aprobată prin ordin al ministrului sănătății.

PRIM MINISTRU
VICTORIA VASILICA DĂNCILĂ
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1.
Descrierea situaţiei actuale
Potrivit dispozițiilor legii nr. 95/2006 privid reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice
managerul are ca și atribuție să aprobe organizarea concursurilor pentru posturile vacante.
Totodată, concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la nivelul spitalului, iar
repartizarea personalului pe locuri de muncă este de competenţa managerului.
2.

Schimbări preconizate

Migrația personalului de specialitate medico-sanitar respectiv medici, asistenți medicali și
farmaciști, bine pregătiți și cu experiență profesională este o realitate care își pune amprenta asupra
sistemului public sanitar. Tot acest context a condus la reale dificultăți în ceea ce privește o optimă
funcționare a întregii activități desfășurate în unitățile sanitare publice, precum și în asigurarea
efectivă a accesului egal al cetățenilor la îngrijirile medicale și creșterea calității vieții;
Pentru stoparea exodului medicilor, asistenților și farmaciștilor către alte țări se impune cu
necesitate adoptarea de măsuri astfel încât organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de
medici, farmaciști, asistenți medicali, moașe și asistenți medicali generaliști din unităţile sanitare
publice cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale
precum și din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București să se
organizeze de Ministerul Sănătății în baza unei metodologii.
Această măsură asigură ocuparea posturilor la nivel național prin derularea concursului în centre
regionale asigurându-se eficient în acest mod ocuparea posturilor pentru toate unitățile sanitare care
înregistrează posturi vacante și neocupate. Acest demers se impune, întrucât în prezent acest proces
de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante se desfășoară la nivelul fiecărei
unități sanitare cu personalitate juridică.
Astfel, prin instituirea acestor măsuri, respectiv organizarea centralizată, la nivel regional a
concursului de ocupare este de natură a simplifica procesul și de a asigura ocuparea posturilor
vacante pentru toate unitățile arondate aceluiași centre regional și nu la nivel de unitate cum este în
prezent.
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În acest context se impune crearea cadrului legal pentru organizarea concursului pentru
ocuparea posturilor vacante la nivelul spitalului, de către Ministerul Sănătății, trimestrial, în baza
concursurilor regionale.
3.Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de Ordonanţă de Urgenţă
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 si mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii Nu sunt
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)

Indicatori

Anul
curent Sem. II

1
2
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

- în mii lei (RON) Următorii patru
Media
ani
pe
cinci
ani
3
4 5 6
7
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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
ii.

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de Ordonanţă de Urgenţă 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): ordine ale ministrului sănătății în aplicarea ordonanței de urgență a
Guvernului.
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:
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
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 Ordonanţă de
Urgenţă
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
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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
Reprezentativitate la nivel național.
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
Au fost consultate structurile asociative
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 – se solicită avizul
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei –
e) Curtea de Conturi. –
6. Alte informaţii: Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de
Ordonanţă de Urgenţă
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitătea elaborării proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ este adoptat în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
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 informatii: 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 Ordonanţă de Urgenţă nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu sunt.
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului
pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pe
care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII
Sorina PINTEA

Avizăm favorabil:

Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar
Ministrul Justiției
ANA BIRCHALL

7

