NOTA DE FUNDAMENTARE

SECŢIUNEA 1
TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
ordonanţa de uľgenţă privind înJíínţarea,
Agenţiei Naţionale pentru
oľganízaľeaşífuncţíonaľea
Dezvoltaľea InfľastructuľiíînSănătaíe

SECŢIUNEA A 2-A
MOTIVUL EMITERII PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
] ' Descrierea situaţiei
actuale

Necesitatea emiteľii pľoiectului de act normativ este deteľminată, în
pľincipal, de următoaľele elemente obiective a căľor ľeglementare nu poate
fi amânată:
a

a

Garantaľea şiprotejaľea dreptului peľsoanei la ocľotiľea sănătăţii pľin
pľevederile art.34 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

obligaţia statului de a lua măsuľi pentľu asigurarea igienei şi a
sănătăţii publice, confoľm pľevederilor art. 34 alin. (2) din

Constitu1ia României, ľepublicată,
a

Starea generală precaľă, învechită,inadecvată şi insuficientă a
infľastľuctuľiide sănătate existente, pľecum şi numeroasele incidente

generate de aceasta,
a

Una dintľe măsurile necesaľe pentru asiguľarea igienei şi a sănătăçii

publice Şi,Pe cale de consecinţă, pentru protejarea dreptului la
ocľotirea sănătăţii constă încrearea' menţinerea şi dezvoltaľea unei
infrastľucturi naţionale de sănătate moderne, care să corespundă
speciÍicaţiiloľşi standaľdelor de performanţä aplicabile la nivel

a

a

european şi internaţional,
Situaţia epidemiologică determinată de răspândiľea coľonavirusului
SARS-CoV-2 şi utilizarea infľastructurii de sănătate existente în
principal pentľu asiguľarea serviciiloľ medicale necesarę pentľu
tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu CoVID- 1 9,
Numeroasele situaţii încare infrastructuľa de sănătate existentă,

inclusiv dotăľile existente înunităçile sanitare' nu pot asigura un

tratament corespunzător al pacienţiloľ cu diferite afecţiuni speciÍice,

ceea ce ťace necesar tľansferul acestora la unită1i sanitaľe din
străinătate' fiind astfel afectat accęsul persoaneloľ la servicii

a

o

a

a

medicale înRomânia,
Înprezent' pentru realizarea obiectivu|ui stľategic de construcţie a
unor spitale ľegionale moderne' Ministerul Sănătăţii, denumit în
continuaľe M S, ge sti on eazá pr oiectel e de i nvesti1i i pľiv ind realizar ea
a trei spitale regionale <le urgenţă, înlaşi, Cluj şi Cľaiova, ťlnanţate
din fonduri structuľale încadrul perioadei de progľamaľe financiaľă
2014-2020 pľin Pľogramul opeľaţional Regional, pentľu faza I, şi
pľopuse a Íi finanţate încadľul peľioadei de programaľe financiară
2021-2027 pľin Programul opeľaţional Sănătate, pentľu faza aII-a,
Contľibuţia semnificativă pe carę ťlnalizarea acestor pľoiecte o va
aduce la dezvoltaľea infrastructurii de sănătate din România'
Impoľtanţa deosebită a fondurilor europene pentľu sectorul sănătăţii
şi înansamblul economiei naţionale' pľecum şi eÍ-ectele negative
asupra potenţialului de dezvoltare a economiei naţionale geneľate de
un nivel redus al absoľb1iei ťondurilor euľopene'
Gestionaľea proiecteloľ de investiçii pľivind realizaręa celor trei
de
de cătľe Ministerul
de

a

o

a

a

specialitate al administľaţiei publice centľale îndomeniul sănătăţii
caţe aţe numeroase atľibuţii înacest domeniu, dintre caľe doar o
paľte sunt legate de dezvoltarea infrastľucturii de sănătate,
Pentru eficięntizaľea implementăľii pľoiectelor de investi1ii privind
realizarea celor trei spitale ľegionale este necesaľă gestionaľea
acestui pľogľam de către o entitate specializatá exclusiv în
dezvoltarea infľastructurii de sănătate, cu personal corespunzătoľ şi
expertizá specializatĄ un centru de excelenţă îndomeniu, având
capacitatea necesaľă pentru gestionaľea de pľoiecte complexe
finanţate din fonduri euľopene'
Încupľinsul Componentei Cl2, Sănătate, a Pilonului V, Sănătate şi
rezilienţá economică, socială şi institu1ională, din Planul Naţional de
Redresare şi Rezilienţă apľobat de către Comisia Europeană la data
dę 27 septembľie 2021 şi de către Consiliul Uniunii Europene prin
Decizia de punere înaplicaľe din data de 3 noiembrie 2021,
înfiinţaľea şi opeľaţion alizaľea unei agenţii special izate îninvesti1ii le
îndomeniul sănătăţii este prevăzutâcauna dintre principalele măsuri
caľe voľ fi luate încadľul ľefoľmeidin domeniul sănătăţii, frcând
obiectul Reformei R2, Dezvoltaręa capacită1ii de investiţii în
infrastľuctuľa sanitară,
Încuprinsul Componentei C12, Sănătate, a Pilonului V' Sănătate şi
rczilienţă, economică, socială şi institutrională, din PlanulNaţional de
Redľesaľe şi Rezilienţă aprobat de către Comisia Europeană la data
de 27 septembľie 202l şi de cătľe Consiliul Uniunii Euľopene prin
Decizia de punere înaplicare din data de 3 noiembrie 2021, sunt
ptevázute o serie de etape necesare a fi îndeplinite încursul anului
2022 pentru operaţionalizarea agenţiei specializate îninvesti1iile în
domeniul sănătăţii, care presupun, printre altele, înfiinţaľeaacesteia
celtätziu înprima parte a anului 2022, numirea conducerii agenţiei,
angajarea de peľsonal şi deschiderea (operaţionalizarea) agenţiei
pänála data de 30 iunie 2022,
Impoľtanţa îndepliniľiijalonului M 355 Intľaľea învigoaľe a cadľului
legislativ de instituiľe a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea
Infľastructuľii înSănătate, denumită încontinuare ANDIS cu termen
de realizare al doilea trimestru al anului 2022,
Neľealizarea proiectelor de investitii privind realizarca spitalelor
ľegionale ar duce la pieľdeľea unei impoľtante opoľtunităţi înceea ce
priveşte dezvoltarea infrastructurii de sănătate' aľ adânci deficitul de
infrastľuctură existent însistemul sanitaro cu consecinţe negative
semnificative asupľa accesului la serviciile medicale şi dľeptului la
ocrotiľea sănătăţii şi ar conduce la pieľderea Íinanţăľiieuropene
nerambuľsabilę alocate acestoľ pľoiecte, cu impact negativ asupra
dezvoltării economiei naţionale,
Neľealizaľea proiectelor de investitii pľivind realizarea spitaleloľ
ľcgionalc poatc ľcpľczçnta un cxcmplu negativ şi, având învcdeľc
dimensiunea acestoľa, poate conduce la afectarea finanţăľii din
fonduľi euľopene a unoľ proiecte de interes public şi la corecţii
financiare, fiind astfel afecÍatá înmod semnificativ îndeplinirea
obiectivelor de absorbţie a fonduľiloľ europene,
Neluaľea uľgentă de măsuri legislative caľe să ľemedieze aspectele
menţionate anterioľ afęcteazá înmod semnificativ dľeptul la
ocrotiľea sănătăţii ptevázut şi garantat pľin pľevedeľile art. 34 alin.
(l) din Constituţia României, ľepublicată.

Dreptul persoanei la ocľotirea sănătăţii este un drept fundamental gaľantat şi
ocrotit prin pľevedeľile aľt. 34 alin. (1) din Constitu1ia României. [n mod
corelativ, pľevedeľile aft. 34 alin. (2) din Constituţia României instituie
obl
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publice, astfel încâtdreptul persoanei la ocľotirea sănătăţii şi accesul la
seľvicii medicale să fie asigurate înmod coľespunzátor.
Pe lângă componenta de ľesurse umane' componenta materială reprezintă
unul dintľe elementele fundamentale ale unui sistem sanitar perfoľmant.
Componenta materială de bază" estę necasaľ să constea înasigurarea unei
infľastructuľi de sănătate noi, modeme, care să ţină seama de pľogľesele
tehnologice înregistrate până înprezent, capabilă să poată susţine o gamă
largă de specializári şi să asiguľe accesul peľsoanelor la servicii medicale
specializate şi de înaltăcalitate.
Pentru arealiza acest obiectiv, tľebuie menţionat înprimul rând că, înceea
ce pľiveşte situaţia actualá, sectorul sanitaľ se bazęazá înprezent pe o
infrastructuľă conceputá şi realizată acum 50-60 de ani, când nevoia de
seľvicii de sănătate era diferită faţă de realităçile de astăzi. Clădirile
infrastructuľii dę sănătate sunt, încele mai multe cazuri, inadecvate şi
neadaptate tehnic şitehnologic, unele clădiri fiind constľuite după standaľde
de acum l00 dę ani şi modificate succesiv, după posibilităţi şi fonduri alocate
de alungul anilor de existenţă nefiind însăcapabile, ca structuri să suporte
modificări caľe să aducă infrastructura la nevoia reală de asiguľare de servicii
de sănătate. Fluxurile intra-spitaliceşti nu sunt asiguľate înmod continuu în
aceeaşi clădire, ci, de multe oľi, funcţiunile sunt dispuse înamplasamente
aflate la distan1ę maľi şi foarte maľi cum ar încazul spitaleloľ de tip
pavilionar. Înunele situaţii, tľansfeľul pacien1iloľ întľedouâ pavilioane aie
aceluiaşi spital se realizeazá cu ambulanţa.
Analizele deľulate încadrul unită1iloľ spitaliceşti sintetizate încadľul
auditurilor sau a documentelor stľategice au aľátat faptul că acestea nu
coľespund noľmeloľ de siguľanţă şi normeloľ igienico-sanitare, deteľminând,
printre altele, ľisc cľescut de infecţii asociate actului medical şi un gľad
ľidicat de nevoi medicale nesatisfrcute. Astfel, adaptarea infľastructuľii la
nevoile de seľvicii de sănătate cuľęnte respectiv boli netransmisibile,
acumularea de pľobleme de sănătate complexe cu comoľbidităţi, existenţa
unoľ tehnologii complexe etc. este înmulte cazuri imposibilă sau diťlcil de
rcalizat, cu costuľi nejustificate din punct de vedere al beneficiiloľ diľecte
decât construcţia unor clădiľi noi încare să se tľansfeľe activitatea curentă.
In plus' mai ales înspitalele vechi, controlul infecţiilor nosocomiale este
deÍicitaľdin cauza nefuncţionalităţiloľ fizice ale fluxuriloľ sau a Dotaľea cu
echipamentele necesare este încădepaľte de standaľdele aplicabile înţările
euľopene avansate, iaľ distribuţia teľitorială a echipamenteloľ nu este
echilibľată şi adaptată necesită1iloľ.
Confoľm rapoaľteloľ elaboľate de Depaľtamentul pentru Situaţii de Urgenţă
încuľsul anului 2020 privind contľoalele de preveniľe desfăşuľate de
inspectoratele pentľu situaţii de uľgenţă la secţiile de terapie intensivă, dintrun total de |.392 clădiľi ale unităţiloľ sanitare cu paturi' 302 funcţioneazá
fütá autorizaţie sanitară de incendiu, iaľ 52 sunt doaľ paţial autorizate.
Principalele calze caľe conduc la funcţionarea construcţiilor cu funcţiunea
de îngľijirea sănătăţii füľă autoľizaţie de secuľitate la incendiu sunt fonduľile
insuficiente pentľu monitorizarea fľagmentată a clădiľiloľ sau pentru
conformaľea constľucţiiloľla cerinţele ľeglementăľilor tehnice şi calitatea
slabă a documentaţiiloľ întocmite învederea obţineľii avizului şi autorizaţiei.
Numărul ridicat de clădiľi cu risc seismic încaľe funcţionează spitalele din
România esteo de asemenea' îngľijorătoľ,riscuľile pľivind afectarea
stľuctuľiloľde sănatate publică fiind dificil de anticipat. Potrivit datelor
comunicate de Inspectoratul Geneľal pentľu Situaţii de Urgenţă în20|8,l37
de spitale situate înBucureşti şi în15 judeţe ale ţăľii îşidesftşoară activitatea
înclădiri cu ľisc seismic, iar 37 dintľe acestea sunt înclădiri cu ľisc seismic
ridicat RsI şi RsII, ceea ce înseamnăpeľicol ridicat de prăbuşire încazul unui
cutremur puteľnic sau la caľe probabilitatea de pľabusirę este ľedusa, daľ la
care sunt asteptate degľadari stľucturale majoľe la incidenta cutľemurului de
iectare. Nevoia de
lln
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infrastructurii sanitare este aşadaľ acută, cu atät mai mult cu cât utilizatorii
clădiriloľ sunt, înmare paľteo persoane care nu se pot evacua singure' încaz
de situaţii de urgenţă.
De asemenea, sistemul de sănătate din România este defÎcitarîndomeniul
patologiilor complexe' precum tľansplantul şi tľatamentul maľilor arşi.
România nu are încăniciun centľu pentru mari aľşi care ar putea tľata çazuri
foarte gľave' ci doar unităçi funcţionale pentru tratarea marilor aľşi, care pot
trata čazuri doar päná la o anumită complexitate. Înlipsa unei resuľsę
spitaliceşti suficiente şi cu nivelul necesar de competenţă pentru numărul
foaľte maľe de cazuti de pacienţi cu aľsuľi severe' päná la constľuiľea unui
număľ suťlcient de Centľe de arşi şi Unităţi funcţionale de arşi, este necesară
transfeľarea înstľăinătate a pacienţilor caľe nu pot ťl trataţi adecvat sau în
timp util înRomânia.
Astfel, învedęľęa cľeşterii siguľanţei pacientului înunită1ile medicale, este
necesară pľioľitizaľeainteľvenţiilor integľate urgente îninfľastructuľa
spl talicească.
In al doilea rând, accesul persoaneloľ la servicii de sănătate, limitat de
situaţia actuală a infľastľucturii de sănătate, este supus unoľ limităľi
suplimentare generate de situa1ia epidemiologică determinată de răspândirea

coľonavirusului SARS_CoV-2

şi utilizarea infľastľuctuľiide
CoVID-lg.

sănătate

existente înprincipal pentľu asiguľarea seľviciilor medicale necesare pentľu
tľatamentul paciençilor diagnosticaţi cu
Înal treilęa ľând, înplus faţă de limitarea suplimentaľá cauzată înprezent de
prioritizarea ľesuľselor din sectorul sănătăţii pentru combaterea pandemiei
COVID-I9, situaţia actuală a infrastructurii de sănătate a generat cel puţin

]

I

I

alte două categoľii de efecte' ambele afectând înmod diľect accesul

I

peľsoaneloľ la serviciile de asistenţă mędicală:
o evęnimentelę tragice care au avut drept cauzâ diľectă sau element
contributiv staľea infrastructurii de sănătate (incendii, defecţiuni la

o

reţeaua

I

l

I

electľică);

tľansferul pacienţiloľ cu anumite afecţiuni înspitale din stľăinătate.

Rata acceleratá a ľăspândirii coronavirusului SARS-CoY-2, precum şi
valuľile succesive de infectări cu noi tulpini COVID-I9 continuă să fie o
pľoblemă impoľtantă de sănătate publică înRomânia. Lipsa locuriloľ la

secţiile de teľapie intensivă este o constantă a evolu1iei agresive a pandemiei
de CoVID-l9. Ca urTnare a intemăľii pacienţiloľ infectaţi cu virusul
CoVID-19 înunităçile spitaliceşti, celelalte sec1ii dedicate diverseloľ
specialităçi medicale sunt înpericol de a se închidepentľu pacien1ii caľe au
nevoie de îngľijiremedicală pentru alte afecţiuni.
Toată această situaţie face necesară luaľea de uľgenţă a unor măsuri care să
poatá contribui înmod efectiv la pregătiľea şi implementaľea d.
obiective/proiecte de dezvoltaľę a inťrastructurii de sănătate caľe să ducă la
ľeduceľea decalaiului de infrastructuľă existent înpľezent.
Având învedeľe situaţia menţionată anteľior, caracterizată printľ-o
infrastľuctuľă de sănătate precaľă, învechită,inadecvată şi insuficientă,
rea|izarea unei infľastľuctuľide sănătate modeme, care să ľăspundă nęvoilor
actuale de asistenţă medicală, reprezintá o pľeocupare constantă a
autoľităţilor naţionale.
Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărâľea
Guveľnului nr. l028l20l4, stabileşte obiective impoľtante pentru
îmbunătăţirea şi optimi zaręa serviciiloľ de sănătate. Unele dintre principalele
obiective sunt: îmbunátáţirea finanţării şi contractării însistemul de sănătate,
ra1ionalizarea serviciilor de sănătatę şi dęzvoltarea master-planuľilor
ľegionale, asigurarea condiçiilor pentľu integľaľea şi funcţionarea spitalelor
regionale de urgenţă înreţeaua sanitară ľegională şi naţională.
Una dintre cele mai impoľtante acţiuni întrepľinsede autoľităţile naţionale în
vedeľea dezvoltăľii infrastľuctuľii de sănătate constă înpľegătiľea şi
implementarea proiectelor de investi1ii pľivind realizarea spitalelor regionale
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înlaşi, Cluj şi Cľaiova. Proiectele de investiţii pľivind realizarea spitaleloľ
regionale laşi, Cluj şi Cľaiova au o valoaľe cumulată de apľox. 1'64 miliaľde

Euľo. Finanţaľea pľoiectelor ęste prevázutáa se asiguľa din surse de finanţare
complementaľe constând înîmprumutuľide la Banca Euľopeană de
Investiţii' fonduri structuľale, PNRR şi contľibuţii de la bugetul de stat.
Din punct de vedeľe al componentei dę Íinanţaľedin fonduri structuľale,
proiectele sunt pľoiecte fazate, care se implementeazáîntr-un termen ce se
întindepe duľata a două perioade de progľamaľe financiară: perioada de
programare financiaľă 2014-2020 şi peľioada de pľogramare financiaľă
202l -2027 . F inanţaľea pentľu peľioada de pro gľamaľe fi nanc ia ň 20 1 4 -2020
este asiguľată prin Progľamul operaţional Regional (pentru faza I a
pľoiecteloľ, ce se finalizęazá la 31 decembrie 2023), întimp ce finanţaľea
pentru peľioada de pľogľamare Íinanciará 20Żl-2027 se intenţioneazá a ťl
asiguľată pľin Progľamul operaţional Sănătate (pentľu faza a [I-a a
pľoiectelor, începând cu 1 ianuaľie20Ż4).
Pentru pľoiectele de investiçii pľivind realizarea spitaleloľ regionale înlaşi,
Cluj şi Cľaiova au fost elaboľate studiile de fezabilitate şi au fost aprobaţi
indicatorii tehnico_economici ai obiectivelor de investi1ii. De asemeneą a'g
fost identificate terenuľile pe care uľmeazá a se construi cele trei spitale
regionale, terenuľi caľe au fost trecute înpľopľietatea publică a statului şi în
administrarea Ministerului Sănătăţii. Au fost încheiateşi contľactele de
Íinanţaľedin fonduri structuľale pentľu faza I a pľoiectelor (aferentă
peľioadei de programare financiará 2014-2020) şi' pentru pľoiectele de
investiţii pľivind realizarca spitalelor regionale Iaşi şi Cluj, au fost încheiate
contractele de împľumutcu Banca Euľopeană de Investiţii. In pľezent, au fost
încheiatecontľacte|e de servicii de pľoiectare pentľu spitalele ľegionale din
Iaşi şi Cluj şi se află încurs de desňşuľare proceduľile de atribuire a
contractului de servicii de pľoiectare pentľu pľoiectul de investi1ii privind
realizarea spitalului regional Cľaiova şi a contľactelor de servicii de
verificare de proiecte pentru proiectele de investiţii pľivind realizaľęa celor
trei spitale regionale. o serie de alte activităţi trebuię îndeplinitepentľu
continuaľea şi finalizarea pľoiectelor' cum aľ fi: contľactarea integľală a
serviciilor de proiectare şi de asistenţă tehnică' pľegătiľea şi aprobarea
proiectelor tehnice, organizarea pľocedürilor de atľibuire şi încheierea
contractelor de lucrări, executaľea pľopriu-zisă a lucľăľilor de constľucţii şi
asigurarea dotării obiectivelor de investiçii cu echipamente medicale,
finalizarea şi puneľea înfuncţiune a acestoľa. Realizaľea la teľmeno confoľm
speciÍicaţiiloľşi încadrul bugetului apľobat a acestoľ proiecte necesită, pe
lângă alocaľea înmod neîntrerupt a fonduľi|or necesare' un efoľt susţinut, o
monitorizaľe constantă şi un management de pľoiect specializat şi
profesionist din paľtea autorităţilor naţionale implicate.
De asemenea' pe lângă proiectele menţionate anteľioľ' prin Progľamul
operaţional Sănătate se intenţionează finanţarea de investi1ii în
infrastľuctuľă şi seľvicii învaloaľe de apľox. l,97 miliaľde Euro.
Aşadar, situaţia actuală sę caľacteľizeazá, pe de o paľto, pľin existenţa unei
infrastľucturi vechi, inadecvate, aflate într-ostare avansată de degľadare, şi,
pe de altă, parte, prin existenţa unoľ sume semnificative la dispoziţia
autorităţilor naţionale caľe pot fi utilizate pentru pľoiecte de dezvoltaľe a
infľastructurii de sănătate.
nprezent, nu există înRomânia o entitate specializată cu atribuţii exclusiv
îndomeniul infrastľucturii de sănătate, caľe să asiguľe pľegătirea şi
implementaľea obiectiveloľĄroiectelor de investiţii de o anumită dimensiune
înacest domeniu.
Ministeľul Sănătăţii este oľganul administľaţiei publice centrale de
specialitate cu competenţe generale îndomeniul sănătăţii. Competenţele
Ministerului Sănătăţii vizeazá un spectľu laľg de atribuţii îndomeniul
sănătăţii, ľeglementate prin Legea nr. 95/2006 pľivind reťorma îndomeniul
I
b
cu modificările
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Hotărârea Guvernului nr. l44/20l0 privind organizarea şi funcţionarea
Ministeľului Sănătăţii' cu modificările şi completăľile uIteľioare.
Dezvoltaľea infľastľuctuľiide sănătate rcprezintă doaľ o componentă a
activităţii Ministeľului Sănătăţii, înexeľcitarea competenţeloľ sale generale
îndomeniul sănătăţii. Dę asemenea, obiective/proiecte de investi1ii în
infrastructura de sănătate sunt implementate de spitalele publice din reţeaua
sanitaľă a Ministeľului Sănătăţii înlegătuľă cu imobilele încare îşi

desÍăşoară activitatea.

Peľspectivele de ťlnanţare ale obiectivelor/pľoiecteloľ de dezvoltaľe a
infľastructuľii de sănătate' încuľs de implementare şi viitoaľe, pľin
impoľtanţa loľ deteľminatá atät de efoľtul financiar consideľabil, cât şi prin
efectele pozitive ale implementării loľ asupľa infľastľuctuľiide sănătate şi a
accesului persoaneloľ la servicii medicale ľeclamă existenţa unei entităçi cu
personalitate juridică distinctă' cu unic obięct de activitate dezvoltaľea
infrastructurii de sănătate. Dimpotľivă, neimplementarea acestor proiecte şi
un grad scázut de absorb1ie a fonduľiloľ europene alocate investi1iilor în
infľastľuctura de sănătate ar însemnapieľdeľea unei importante opoľtunităţi
înceea ce priveşte dęzvoltarea infrastructuľii de sănătate şi aľ adânci deficitul
de infľastľuctuľăexistent însistemul sanitaľ' cu consecinţe negative
semnificative asupra accesului la serviciile medicale şi dreptului la ocrotirea
sănătăţii. De asemenea, nercalizarea obiectivelor/pľoiecteloľ de investiţii în
infrastľuctuľa de sănătate ar reprezenta un exemplu negativ şi, având în
vedere dimensiunea acestorao poate conduce la aťectarea ťlnanţării din
fonduri europene a unor pľoiecte de inteľes public şi la coľecţii financiaľe
sau alte consecinţe negative, fiind astfel afectatá înmod semnificativ
îndeplinirea obiectivelor de absorbçie a fonduľiloľ europene' cu impact
deosebit asupľa dezvoltării economiei naţionale.
Gestionaľea obiectiveloľĄľoiectelor de investiţii îndomeniul infrastľucturii
de sănătate având ca obiect investiçii noi exclusiv pľin inteľmediul unei
unită1i de implementaľe a obiectiveloľ/proiectelor încadrul stľucturii
organizatotice a Ministeľului Sănătăţii, Diľecţia monitoľizaľe implementare
spitale ľegionale nu ľeprezintă o alocaľe şi o mobilizaľe adecvată şi suficientă
a ľesuľseloľnecesare pentľu pľegătiľea şi implementarea coľespunzátoare a
acestoľ proiecte. Această modalitate de gestionaľe a proiectelor, implicând
administrarea şi cooľdonaľea pľoiectelor' are un caracter ľigid, nu peľmite
alocaľęa unoľ ľesurse umane şi mateľiale suÍiciente pentľu implementarea
unor obiective/pľoiecte de investiţii de dimensiuni semnificative, fiind
deosebit de dificilă recrutarea de personal specializat, dedicat activităţii de
gestionaľe a proiectelor de investiçii îninfľastructuľa de sănătate. Există de
asemenea numeľoase inteľdependenţe ineficiente şi piedici birocratice în
cadrul unei structuri otganizatorice complexe, cu roluľi şi responsabilităţi
diverse. Încondi1iile existenţei doar a unei unită1i de implemęntaľe a
pľoiectelor integľate înstructura organizatorică a Ministeľului Sănătăţii este
imposibilă gestionarea şi monitoľizarea dedicatá a fieçáľui pľoiect, sunt
geneľate întâtz,ieriînimplementare şi ntl pclt fi stabilite şi implementate
proceduri modęrne de management al obiectiveloľ/proiecteloľ de investi1iiîn
infľastľuctuľa de sănătate. Impoľtanţa obiectiveloľ/pľoiectelor de investiţii în
infrastructuľa de sănătate nu este ľeflectată înmod coľespunzătoľ pľin
modalitatea de gestionaľe existentă înprezent.
Existenţa unei entităţi specializate de sine stătătoare, cu o oľganizare proprie,
dedicată exclusiv obiectivelor/pľoiectelor de investiţii îninfrastľuctura de
sănătate, ar peľmite concentrarea unor resuľse umane şi materiale
substanţiale dedicate implementării pľoiectelor dę investiţii privind
rcalizaręa spitalelor ľegionale laşi, Cluj şi Craiova, ceea ce aľ duce la
creşterea ritmului de implementaľe şi ar ofeľi gaľanţii adecvate pľivind
ťlnalizarea acestoľa la termen, conform specificaţiilor şi încadľul bugetului
apľobat. Înplus, resursele specializate din cadľul noii entită1i aľ contribui la
o mai bună ab
a fondurilor
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de proiecte de dimensiune consideľabilă apte să satisfacă nevoile sectorului

de

sănătate şi ceľinţele institu1iilor euľopene. Responsabilitatea
implementării obiectivelor/proiectelor de investiţii de dimensiuni

considerabile îninfľastructura de sănătate aľ urma să fie concentľată într-un
singur punct, ceea ce aľ contľibui semniťlcativ la eficientizarea proceseloľ şi
activităţilor de implementare a pľoiecteloľ existente înpľezent. Acęst lucľu
este înegală măsură valabil şi înlegătură cu obiectivele/pľoiectele de
investi1ii de dimensiuni considerabile îninfrastľuctura de sănătate
implementate de spitalele publice din ľeţeaua sanitaľă a Ministeľului
sanata
n sensul celor de mai sus, înfiinţaľeaunei agenţii specializate îninvestiçiile
îndomeniul sănătăţii este una dintľe măsurile pľevŁute înPlanul Naţional
dę Redľesaľe şi Rezilienţă pentru stimu|area investiţiiloľ înacest domeniu.
In cupľinsul Componentei Cl2, Sănătate, a Pilonului V, Sănătate şi rezilienţă
economică' socială şi institu1ională, din Planul Naţional de Redľesare şi
Rezilienţă aprobat de cătľe Comisia Euľopeană la data de 27 septembrie 202l
şi de cătľe Consiliul Uniunii Euľopene pľin Decizia de punere înaplicare din
data de 3 noiembľie 202l, înfiinţaľeaşi operaţiona|izarca unei agenţii
specializate îninvestiţiile îndomeniul sănătăţii este pľevăzută ca una dintre
principalele măsuri care vor ťr luate încadľul reformei din domeniul
sănătăţii, Íăcând obiectul Reformei R2, Dezvoltarea capacităţii de investi1ii
îninfrastľuctura sanitaľă, încaz contraľ plăţile de la Comisia Euľopeană
pentru implementaľea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă f,rind
suspendate. De asemenea' sunt prevázute etapele necesare pentru
opeľaţionalizarea agenţiei in cursul anului 2022, care pľesupun' printľe
altele, înfiinţareaacesteia çel târziu in pľima parte a anului 2022, numirea
conducerii agenţiei, angajarca de peľsonal si deschideľea (operaţionalizarea)
agenţiei pana la data de 30 iunie 2022.
Neîndepliniľeaţintei T377 Constľuiľea sau Construiľea şi dotarea de noi
unităçi medicale sau spitale publice, aferente Investiţiei 2 Dezvoltaręa
infrastructurii spitaliceşti publice, conform căľeia din cele 25 de unităçi
medicale sau spitale publice, cel puţin tľei proiecte voľ fi finalizate pľin
inteľmediul ANDIS, creatáîncadľul ľefoľmei 2, potrivit pľevedeľilor incluse
înanexa de la Decizia de punere înaplicaľe a Consiliului din 3 noiembrie
2021 de apľobare a evaluării planului de ľedresare şi rezilienţă al României.
Pentru parcuľgeľea tutuľoľ acestor etape încuľsul anului 2022 este necesaľă
înfiinţareaagenţiei specializate îninvesti1iile îndomeniul sănătăţii încel mai
scuľt timp, cu ľespectarea termenelor stabilitę înconfoľmitate cu pľevedeľile
anexei laDecizia de puneľe înaplicaľe a Consiliului din 3 noiembrie 202l
de apľobaľe a evaluăľii planului de ľedľesare şi ľezilienţă al României prin
Componenta CIŻ, Sănătate, din Planul Naţional de Redľesare şi Rezilienţă,
al României, denumit încontinuare PNRR al României astfel încât
implementarea acestuia să poată ťl realizatá conform teľmenelor asumate,
neimplementaľea |a termen a unui jalon sau a unei ţinte ducând la consecinţe
negative pentľu România încalitate de Stat Membru al Uniunii Europene,
inclusiv suspendaľea plăçilor de la Comisia Euľopeană pentľu implementaľea
PNRR al României.
Pentru înfiinţaľeaşi opeľaţionalizarca agenţiei specializate îninvesti1iile în
domeniul sănătăţii este necesaľă adoptarea unoľ măsuľi dę ordin legislativ,
astfel încâtReforma R2, Dezvoltareacapacităţii de investiţii îninfľastľuctuľa
sanitaľă, din cadrul Componentęi C12, Sănătate, a Pilonului V, Sănătate şi
rezilienţá economică, socială şi instituţională' din Planul Na1ional de
Redľesaľe şi Rezilienţă al României să poată ťr implementată întermenele

asumate.
2. Schimbăľi

preconizate

Având învedeľe importanţa semnificativă a infrastľucturii de sănătate, prin
prezentul proiect se intenţioneazá înfiinţareaAgenţiei Naţionale pentru
Dezvoltaręa Infľastructuľii înSănătate, denumită încontinuare ANDIS, ca
cu
de
ialitate al
blice
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peľsonalitate juridică' însubordinea Ministeľului Sănătăţii, finanţată integľal
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. Rolul ANDIS este

de a dezvolta infľastľuctuľade sănătate, prin pľegătiľea, implementarea şi
ťlnalizarea obiectiveloľĄľoiecteloľ de investiţii de impoľtanţă consideľabilă
in infrastľuctura de sănătate.
vedeľea îndepliniľiirolului său, ANDIS aľe o serie de atribuţii pľincipale,
dintľe care enumeľăm:
. elaboľarea de pľoiecte de acte noľmative cu impact înceea ce
pľiveşte investiţiile îninfľastľuctura de sănătate învedeľea
adoptárii/aprobării de către Guvern Şitransmiteľea cătľe Ministęrul
Sănătaţii învederea apľobării iniçieľii acestora;
. elaboľarea, emiteľea de instrucţiuni şi adoptarea de orientări şi
ľecomandăľi înceea ce pľiveşte conţinutul documenta1iilor de
atľibuire şi specificaţiile tehnice standaľd pe bazá de indicatori de
peľfoľmanţăcu pľiviľe la ini1ierea, pľoiectaľea, construcţia,
supravegheľea executării lucrărilor la infrastructura de sănătate şi
activităţile de instalaľe şi puneľe înfuncţiune a echipamenteloľ şi
dotăľilor medicale, pľecum şi orice alte activităţi necesare pentru
aduceľea infľastľucturii de sănătate înstaľe de a fi exploatată
confoľm destinaţiei;
. definirea şi planificarea obiectiveloľ/proiecteloľ de investi1ii de
impoľtanţă consideľabilă îninfrastľuctura de sănătate, pľecum şi
stabiliľea obiectiveloľ şi a strategiei de implementaľe a acestoľa,
elaboľaľea pľogramului multianual al proiecteloľ de investi1ii de
importanţă consideľabilă îninfľastľuctuľa de sănătate;
Pľogramul multianual al pľoiecteloľ de investiţii de importanţá considerabilă
îninfľastructuľa de sănătate se elaboręazápentru o peľioadă echivalentă cu
peľioadele de progľamaľe financiaľă aplicabile la nivelul Uniunii Europene.
Peľioadele de pľogramaľe ťtnanciaľă aplicabile la nivelul Uniunii Euľopene
constau înexerci1iile bugetaľe la nivelul Uniunii Euľopene (de exemplu,
perioada cuľentă de programaľe financiaľă este peľioada 202l-2027).
Pľogľamul multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă
îninfrastrucfuľa de sănătate include exclusiv proiectele încare este implicată
ANDIS, astfel încât,încazul proiecteloľ beneficiarilor externi, va cuprinde
doaľ proiectele pentľu caľe ANDIS şi-a asumat oferiľea de asistenţă tehnică.
. organizarea proceduriloľ de atribuire şi încheieľeacontľactelor de
achizi1ii publice necesare pentľu pľegătiľea şi implementaľea
pľoiectelor de investi1ii de impoľtanţă consideľabilă îninfľastľuctuľa

o

de sănătate;

ťumizarea de asistenţă specializată ministerelor

şi instituţiilor cu

ľeţea sanitaľă pľopľie, atât ministeľe şi instituţii publice centrale, cât

şi oľgane ale administľaţiei publice locale, ori spitaleloľ publice din
ľeţeaua sanitară pľoprie a acestora, în legătură cu
obiectivele/proiectele de investiţii îninfrastľuctura de sănătate,
inclusiv prin paľticiparea la realizarea proiecteloro la solicitaľęa
benefi ciaľiloľ acestoľa;
o dezvoltaľea şi îmbunătăţireacapacitá1ii administľative necesare
pentľu ini1ieľea, gestionaľea şi implementaľea
o
dę
i îninfľastructuľa de sănătate
obiectivęle/Pľoiectele de investi1ii îninfľastructura de sănătate reprezintá
obiective/proiecte de investi1ii constând înconstľuirea, reabilitarea,
modernizaľęa sau extinderea spitalelor publice. De asemenea, sunt incluse
dotarea cu echipamente medicale şi orice alte activităţi necesaľe pentľu
aducerea spitalelor publice înstare de a fi exploatate confoľm destinaţiei, în
măsuľa încare acestę activităţi sunt incluse înproiectul de construireo
ľeabilitare, modernizare, extindeľe a spitalelor publice. Din totalitatea
obiectivelor/proiecteloľ dę investţii îninfrastructuľa de sănătate, ľolul şi

ANDIS vizeazá exclusiv
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o

iecte

de

considerabilă. Acestea sunt dęfinite ca acele pľoiecte de investi1ii în
infrastľuctura de sănătatea căľoľ valoaľe depăşeşte limita prevázută,la art.42
alin. (l) lit. a) din Legeanr.500/2002 privind finanţele publice, limită de la
caľe competenţa de apľobaľe a indicatoriloľ tehnico-economici ľevine
Guvernului, înprezent, 40.000.000 lei.
Competenţele ANDIS au învedeľe două categoľii de proiecte de investi1ii de
impoľtanţă considerabilă îninfrastructura de sănătate:
A) obiective/proiecte de investi1ii de impoľtanţă considerabilă în
infľastructura de sănătate având ca obiect spitale din ľeţeaua sanitară

Ministeľului Sănătăţii a căror finanţaľe este asiguľată în
integľalitate sau înmajoľitate de la bugetul de stat, inclusiv prin
utilizar ea fonduri l oľ exteľne rambuľsab i l e sau nerambuľsab i le ;
B) obiective/pľoiecte de investi1ii de impoľtanţă considerabilă în
infrastructura de sănătate având ca obiect spitale din reţeaua
ministeľeloľ şi instituţiilor cu reţea sanitaľă pľoprie (ministere şi
institu1ii publice centľaleo a|tele decât Ministeľul Sănătăţii, şi
oľganele administraţiei publice locale), înlegătură cu caľe ANDIS
poate furniza exclusiv activităţi de asistenţă tehnică.
obiectivele/Pľoiectele de la lit. A) de mai sus sunt implementate înprezent
de Ministerul Sănătăţii sau spitalele publice din ľeţeaua sanitaľă a
Ministeľului Sănătăţii. Aceste proiecte voľ fi gestionate de ANDIS, înmod
obligatoľiu încazul proiectelor de investiţii privind realizarca spitalelor
ľegionale de urgenţă Iaşi, Cluj şi Craiova' pľecum şi la solicitarea
Ministerului sănătăţii încazul altor obiective/pľoiecte de investi1ii de
impoľtanţă consideľabilă îninfľastľuctura de sănătate având ca obiect
investiţii înspitalele din ľeţeaua sanitaľă a Ministeľului Sănătăţii.
obiectivele/pľoiectele de investiţii de impoľtanţă consideľabilă în
infrastľuctura de sănătate prevázute mai sus, înlegătură cu care ANDIS îşi
exeľcita atribuţiile prevâzute de actul normativ, altele decât
obiectivele/proiectele de investiţii pľivind realizaĺea spitaleloľ ľegionale de
uľgenţă din laşi, Cluj şi Cľaiova, sunt selectate de Ministerul Sănătăţii pe
baza urmátoare l oľ cľiteri i :
a) necesitatea îndepliniľiimasuľiloľ prevăzute in PNRR sau înalte
documente apľobate de institu1iile Uniunii Europene oľi încupľinsul
documentelor stľategice naţionale îndomeniul sănătăţii;
b) existenţa, la momentul selecţiei, acapacitáçii administľative a ANDIS caľe
să peľmită pľegătiľea şi implementarea obiectivului/pľoiectului de investiţii
de impoľtanţă considerabilă îninfrastľuctuľa de sănătate astfel încâtacesta
să fie finalizat la termen, conform specificaţiiloľ şi încadľul bugetului

a

aprobat.

ANDIS este organul administľaţiei publice centrale caľe pregăteşte

şi

implementează obiectiveIe/pľoiectele dę investiţii de impoľtanţă
considerabilă îninfrastľuctura de sănătate având ca obiect spita|ele publice
din ľeţeaua Ministęľului Sănătăţii. Înacęastă calitate, ANDIS poate dobândi
calitatea de titular al dreptului de administrare asupra imobilelor, teľenuľi

şi/sau construcţii' propľietate publică sau privată a statului utilizate pentru
realizarea obiectivelor/pľoiecteloľ de investi1ii de imporÍanţá considerabilă
îninfrastľuctuľa de sănătate până la fina|izarea pľoiecteloľ. ANDIS parcuľge
toate etapele pľocesului de investiţiipublice prevâzute încuprinsul Hotărârii
Guveľnului nr.90712016 privind etapele đeelaboľaľe şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economicę aťeľente obiectiveloľ/proiecteloľ de

investiçii finanţate din fonduľi publice, cu modifllcările şi completările
ulteľioare. De asemenea, ANDIS asigttľă' prin încheięreaclę contractę cu
opeľatori economici specializaţi,realizarea activităţilor de instalaľe şi puneľe
înfuncţiune a echipamenteloľ şi a dotăľiloľ medicale, precum şi a oricăror
altor activităţi necesaľe pentľu aduceľea infrastľucturii de sănătate înstare
de a fi exploatată confoľm destinaţiei, dacă şi înmăsura încaľe aceste
iectului. Ulterior realizárii acestor
activ
sunt incluse încadrul
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activităţi, la momentul ľecepçiei la tęľminaľealucrărilor şi/sau puneľea în
funcţiune a obiectivului de investiçii, ANDIS predă obiectivul de investiçii
către Ministeľul Sănătă1ii sau ęntitatea care Urmează să exploateze obiectivul
de investi1ii pľin protocol de transfer. Prin protocolul de tľansfer se stabileşte,
de asemenea, modul de repartizare întreANDIS şi entitatea caľe pľeia
obiectivul de investi1ii a dľepturiloľ şi obliga1iiloľ pľevăzute încontľactele cu
executanţii de lucrări, fumizoľii de produse şi pľestatoľiide servicii în
legătuľă cu pľoiectul de investiţii îninfľastľuctuľa de sănătate.
Înceea ce pľiveşte obiective|e/pľoiectele de la lit. B) de mai sus, ANDIS, în
calitate de entitate specializată înpregătiľea şi implementaľea
obiectivelor/proiecteloľ de investi1ii de impoľtanţă consideľabilă în
infrastructuľa de sănătate, fumizează asistenţă specializatá beneťlciarilor
extemi, titulari ai pľoiectelor (ministeľe şi instituţii publice centrale' altele
decât Ministerul Sănătăţii, organele administľaţiei publice locale cu ľeţea
sanitară pľoprie ori spitalele publice din ľeţeaua sanitaľă a acestor institu1ii),
inclusiv pľin paľticipaÍea, înparteneľiat cu titulaľii pľoiectelor,la rca|izarca
acestoľa.

înlegătură cu realizaręa activită1ilor de asistenţă
specializatâ prestate de ANDIS tehnică înlegătuľă cu obiectivele/proiectele

Cľiteľiile principale

de la lit. B) de mai sus constau îndisponibilitatea ľesuľselor ANDIS la
momentul respectiv şi ľelevanţďimportanţa pentru dezvoltarea
infrastľucturii de sănătate a pľoiectului pentru care se solicită asistenţă.

Activităţile de asistenţă specializată pľestate de ANDIS înlegătură cu

obiectivele/proiectele de la lit. B) de mai sus sunt cele agľeate de beneťrciaľi
şi ANDIS prin acord de colaboľaľę dintľe următoarele:
a) activită1i de îndrumaľeînlegătură cu oportunităţile de finanţare a
obiectivelor/proiecteloľ' activităçi de pľegătiľe a obiectiveloľ/pľoiecteloľ,
inclusiv activităţi de pľomovaľe activă a obiectivelor/pľoiecteloľ, elaboľarea
solicităľiloľ de ťrnanţare a obiectivelor/pľoiecteloľ din fonduľi euľopene'
realizarea de studii şi ceľcetăľi de piaţă, organizareade consultări cu piaţa;
b) activită1i de îndľumareînlegătuľă cu stľategia de contľactaľe' modul de
otganizarc a proceduriloľ de atribuiľe, conţinutul documentaţiiloľ de
atľibuire' inclusiv al specificaţiiloľ tehnice şi clauzelor contractuale;
c) activităţi de management şi implementare a obiectiveloľ/proiectelor,
inclusiv monitorizaľea implementării acestora şi oferirea de recomandări cu
privire la diverse aspecte înlegătuľă cu implementarea acestoľa;
d) paľticipaľea ANDIS la realizaręa obiectiveloľ/proiecteloľ de la lit. B) de
mai sus' prin asiguľarea finanţării integrale sau paľţiale, de la bugetul de stat'
inclusiv prin utilizaręa fondurilor extęrne rambuľsabile sau neľambuľsabile,
a activitáçilor de elaboľaľe a studiiloľ de prefezabilitate, studiiloľ de
fezabilitate' pľoiecteloľ tehnice, a altoľ documenta1ii tehnico-economice, a
serviciiloľ de asistenţă tehnică necesaľe pentru imp|ementaľea
obiectivelor/proiecteloľ de investiţii îninfrastructura de sănătate de la lit. B)
de mai sus.
Încazul încare ANDIS paľticipă, conform celor de mai sus' la ręalizarea
obiectivelor/proiectelor de la lit. B) de mai sus, contribuţia ANDIS şi a
beneÍiciarului, precum şi roluľile' responsabilităţile, dľepturile şi obligaţiile
fiecăruia dintre aceştia sunt stabilite prin acoľdu| de colaboľare încheiatîntľe
ANDIS şi beneficiaľul care implemente azá proiectul ľespectiv.
Titularii pľoiectelor de la lit. B) de mai sus nu au nicio obligaţie înceea ce
priveşte realizarea pľoiectelor cu implicarea ANDIS. In măsura încaľe
opteazâ pentľu implicaľea ANDIS înrealizarea proiecteloľ, pľin normele
metodologice de aplicare a ordonanţei de uľgenţă se stabilesc condiçiile de
colaborare dintre ANDIS şi beneficiari în|egătură cu furnizarea dę cátre
ANDIS a activităţilor de asistenţă specializată şi paľticipaľea ANDIS la
ręalizaręa
iectelor.

l0

ţęalizaÎeaactivităţiloľ salę, ANDIS poate avea calitatea de beneficiar sau
agenţie de implementaľe încadľul planurilor şi pľogľamelor finan1ate din
fonduľi structuľale. Planurile şi programele finanţate din fonduľi structuľale
acopeľă, cu titlu de exemplu, pľogramele operaţionale, care cuprind diveľse
cerinţe de e|igibilitate înlegătuľă cu beneficiarii proiectelor finanţate din
fonduľi stľucturale.
încazul obiectivelor/pľoiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în
infrastructuľa de sănătate de la lit. A) de mai sus a căroľ finanţare este

asiguľată prin Mecanismul dę Redresare şi Rezilienţă' din categoriile
descrise încadrul Investiţiei I.2, Dezvoltaľea infľastľuctuľiispitaliceşti
publice, din cadľul Componentei Cl2, Sănătate, a Pilonului V, Sănătate şi
rezi|ienţá economică, socială şi institu1ională, din Planul Naţional de
Redľesare şi Rezilienţa aprobat de cătľe Comisia Euľopeană la data de 27
septembrie 2021 şi de cătľe Consiliul Uniunii Euľopene pľin Decizia de
puneľe înaplicare din data de 3 noiembrie202l, ANDIS aľe calitatea de
beneťrciar însensul dispozi1iilor art. 2 lit. l) din oľdonanţa de urgenţă a
Guvemului nr.124/2O2l pľivind stabilirea cadrului instituţional şi financiaľ
pentľu gestionarea fondurilor europenę alocate României prin Mecanismul
de rędresare şi ľezilienţă' precum şi pentru modificarea şi completarea
oľdonanţei de urgen1ă a Guveľnului nr. 15512020 privind unele măsuri
pentru elaborarea Planului naţional de ľedresaľe şi rezilienţă necesaľ

României pentru accesarea

de

fonduľi exteľne rambursabile

şi
neľambuľsabile încadľul Mecanismului de ľedľesaľeşi ľezilienţă. Înaceastă

calitate, ANDIS încheiecontľacte de finanţare cu ľesponsabilii de
implementare a investiţiiloľ speciÍice locale şi implementeazá şi deľulează
obiective/proiecte de investiţii de impoľtanţă considęľabilă îninfľastľuctuľa
de sănătate încľedinţate.
Înacord cu cele mentionate mai suso ANDIS are calitatea de beneficiaľ în
mod obligatoľiu încazul proiectelor de investi1ii privind realizarca spitalelor

ľegionale de urgenţă din laşi, Cluj şi Craiova, pľecum şi la solicitarea
Ministerului Sănătăţii încazu| altoľ obiective/pľcliecte de investi1ii de
importanţă considerabilă îninfľastľuctuľade sănătate având ca obiect
investiçii înspitalele din ľeţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii. încazul
obiectivelor/pľoiecteloľ de investi1ii de importanţă consideľabilă în
infľastľuctura de sănătate de la lit. B) de mai sus a căroľ Íinanţaľeeste
asigurată pľin Mecanismul de Redľesare şi Rezilienţă, din categoriile
descrise încadľul Investiţiei I.2, Dezvoltaręa infľastľucturii spitaliceşti
publice' din cadrul Componentei C|2, Sănătate, a Pilonului V, Sănătate şi
rezilienţá economică' socială şi institu1ională' din Planul Naţional de
Redľesaľe şi Rezilienţă aprobat de cătľe Comisia Europeană la data de 27
septembľie 202l şi de cătľe Consiliul Uniunii Europene prin Decizia de
punere înaplicare din data de 3 noiembrie202l,în acord cu cele menţionate
mai sus, ANDIS fumizęazáasistenţă specializată beneficiariloľ, ministere şi
institu1ii publice centľale' altele decât Ministerul Sănătăţii, organele
administraţiei publice locale cu ľeţea sanitaľă pľoprie ori spitalele publice din
ľeţeaua sanitară a acestor institu1ii), inclusiv pľin paľticipaÎea,înpaľteneľiat
la realizarea
cu
Conduceľea ANDIS este asiguratâ de cătľe Consiliul de supravegheľe şi de
cătľe preşedintele şi vicepreşedintelę ANDI S.
Consiliul de supľavegheľe al ANDIS este foľmat din 7 membri, rcprezentanţi
ai institu1iilor cu atribuţii relevante înceea ce priveşte activitatea ANDIS' după
cum urmează:
a) doi ľeprezentanţi ai Ministeľului Sănătăţii;
b) un ľeprezentant al Ministerului Investiţiilor şi Pľoiectelor Europene;
c) un reprezentant a| Ministeľului Dezvoltării, Lucrăľiloľ Publice şi
Administraţiei;
d) un ľepre zentant al Cancelariei primului-m ini stľu;
e

ANDIS
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f) vicepľeşedintele ANDIS.
Membrii Consiliului de supravegheľe pľevázuţi la lit. a)-d) de mai sus se
numesc prin oľdin al ministrului sănătăţii, Íiind propuşi prin act administľativ
emis de conducătorii institu1iiloľ respective. Membrii Consiliului de
supľavegheľe nu beneÍi ciazá de o ľemuneraţie pentru activitatea desfrşuľată în
această calitate.

Consiliul de supraveghere are atribuţii de supraveghere şi control înceea ce
pľiveşte activitatea ANDIS' dintľe caľe următoarele:
îndeplineşteatľibuţiile specifice încadrul concuľsului învedeľea
ocupăľii funcţiilor de pľeşedinte şi vicepľeşedinte al ANDIS stabilite

o

o
.
o
.
o
.

pľin ordinul ministrului sănătă1i i;

şi

supune aprobăľii Ministeľului Sănătăţii, structuľa
organizatorică a ANDIS, la pľopuneľea pľeşedinte|ui ANDIS;
apľobă planul de acţiune stľategică propus de preşedintele ANDIS;
evaluează îndepliniľeade către pľeşedintele şi vicepľeşedintele ANDIS
a indicatoľiloľ de perfoľmanţă'prevázuţiînp|anul de acţiune strategică;
asiguľă compatibilitatea documenteloľ strategice ale ANDIS cu
pľioľită1ile şi ini1iativele Guvernului şi documentele strategice emise
de Ministeľul Sănătăţii' inclusiv compatibilitatea stľategiei de investi1ii
îninfrastructuľa de sănătate cu documentele stľategice naţionale;
avizează raportul anual de activitate al ANDIS;
avizeazá

avizează şi monitoľizeazá modul de implementare a pľogľamului
multianual al proiectelor de investi1ii de impoľtanţă considerabilă în
infrastructura de sănătate şi a obiectivelor/proiecteloľ de investiţii de
impoľtanţă consideľabilă îninfrastructuľa de sănătate din cuprinsul
acestuia şi ia măsuľi corective înlegătură cu asiguľaľea îndeplinirii
acestora;
o decide contľactarea auditului anual alperformanţei învederea evaluării
îndepliniľiiindicatoľiloľ de peľformanţă de către preşedintele şi
vicepreşedintele ANDIS şi contractarca unui audit de sistem dacă în
urma auditului perťormanţei s-a constatat neîndeplinirea indicatorilor
de peľformanţă pentru doi ani consecutivi şi stabileşte cerinţele
aplicabile misiunilor de audit care uľTneazá a fi rea|izate.
Conduceľea de zi cu zi a activităţii ANDIS este asigurată de preşedintele şi
vicepľeşedintele ANDIS. Pentru a asigura numirea unoľ persoane înfuncţia de
preşedinte şi vicepreşedinte al ANDIS caľe să îndeplineascăun set de cľiterii
de pľofesionalism şi independentă, pľin prezentul proiect se stabileşte o
pľoceduľă de numiľe având |abază' componenţa pľofesională.
Astfel, pľeşedintele şi vicepľeşedintele ANDIS sunt numiţi prin oľdin al
ministrului sănătăţii, înuľma unui concuľs oľganizat de Ministerul Sănătăţii,
pebaza ľezultateloľ acestuia, şi îşidesĺăşoară activitatea pentľu un mandat de
4 (patľu) ani.
Persoana caľe ocupa funcţia de pľeşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS trebuie
sä îndeplineascăînmod cumulativ următoaľele condi1ii:
a) să deţină cetăţenia română;
b) să cunoască |imba română, scris şi voľbit, pľecum şi o limbă de circulaţie
internaţională, nivel intermediar, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerci1iu;
d) să aibă o staľe de sănătate coľespunzătoare pentru exeľcitarea funcţiei,
atestată pebazá de examen medicalconfoľm dispoziţiiloľ HotăľâriiGuveľnului
nr. 35512007 privind supravegheľea sănătăţii lucrătorilor' cu modificările şi
completăľi le ulteľioaľe;
e) să aibă studii universitare de lungă duľată absolvite cu diploma de licenţă,
ľespectiv studii supeľioare de lungă durată, absolvite cu diplomă, înuna dintre
următoaľele specializări: administraţie publică, medicină, inginerie,
aľhitectură, economie, drept;
f) să nu fi suferit condamnăľi penale, cu excepţia situaţiei încaľe a intervenit
reabi
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g) să nu se afle înperioada de inteľdicţie de trei ani de a ocupa func1ii/demnităţi

publice' confoľm pľevedeľilot art.25 alin. (2) din Legea nr.17612010 privind
integritateaînęxeľcitaľea funcţiiloľ şi demnităţilor publice, pentľu modificarea
şi completaľea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţaľea,organizarea şi
funcţionarea AgenţieiNaţionale de Integritate' pľecum şi pentru modificarea şi

completaľea altor acte noľmative;
h) să nu se încadľezeîndispoziţiile aľt. 2lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propľiul dosar şi deconspirarea
Securită1ii, aprobată cu modificăľi şi completăľi pľin Legeanr.29312008, cu
modificăľile ulterioaľe;
i) să aibă expeľienţă înspecialitatea studiilor de cel puţin 5 ani şi experienţă în
domeniul gestionării pľoiectelor de investiţii Íinanţate din fonduri ľambursabilę
sau nerambursabile de cel puţin 2 ani.
Pľeşedintele sau vicepľeşedintele ANDIS caľę se află înmomentul numirii în
una dintre situaţiile de incompatibilitate prevázute de dispozi1iile legale are|a
dispozi1ie un termen de cel mult 30 dę zilę pentru ieşirea din situa1ia de
incompatibilitate.
Pľeşedintelui şi vicepľeşedintelui ANDIS le sunt aplicabile dispozi1iile art.72
privind conflictul de inteľese din Legea nr. 16112003 privind unele măsuri
pentru asiguľaľea tľanspaľenţeiînexeľcitaľea demnităţilor publice, a funcţiiloľ
publice şi înmediul de afaceľi, preveniľea şi sancţionaľea coľupţiei, cu
modificările şi completările ulterioaľe. Funcţiile de preşedinte şi vicepľeşedinte
ANDIS sunt incompatibile cu exeľcitaľeaoricărei alte funcţii publice de
autoľitate, pľecum şi cu exercitaľea funcţiilor pľevŁute la aľt. 84 alin. (l) lit.
b)-i) din Legea nľ. 16112003 privind unele măsuri pentru asiguraľea
tľansparenţei înexeľcitarca demnită1ilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei' cu modiÍicările şi
completăľile ulterioare.
Aceeaşi persoană poate ocupa funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al
ANDIS pentru cęl mult două mandate. Pentľu fiecare dintľe cele două mandate
este necesará participarea la concurs.

Concursul învederea ocupăľii funcţiei de preşedinte sau vicepľeşedinte al
ANDIS se organizeazádę cătľe Ministerul Sănătăţii. Anunţul pľivind concuľsul
învedeľea ocupăľii funcţiei de preşedinte sau vicepľeşedintę al ANDIS se
publică încel puţin două publicaţii cu laľgă ľăspândiľe şi pe pagina de inteľnet
a Ministeľului Sănătăţii. Acesta tľebuie să includă condi1iile ce trebuie întrunite
de candidaţi şi cľiteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizęazá cu
respectarea principiiloľ nediscriminării, tratamentului egal şi tľanspaľenţei.
Publicaľea anunţului pľivind concursul învederea ocupării funcţiei de
pľeşedinte sau vicepľeşedinte alANDIS se face cu cel puţin 30 de zile înainte
de data-limită pentľu depunerea candidaturilor specificată înanunţ.
Paľticipanţii la concursul învederea ocupării funcţiei de pľeşedinte sau
vicepľeşedinte al ANDIS voľ prezenta, ca parte a dosaľului de concuľso
pľoiectul propľiu de management, caľeo însituaţia încaľe paľticipantul este
numit înfuncţia de pľeşedinte sau vicepľeşedinte al ANDIS, va constitui baza
pentru stabiliľea planului de acţiune stľategică al ANDIS, caľe va conţine
indicatorii de peľfoľmanţá ai activităţii pľeşedintelui sau vicepľeşedintelui
ANDIS şi va fi aprobat de Consiliul de supraveghere.
Concuľsul învedęrea ocupării funcţiei de preşedinte sau vicepľeşedinte al
ANDIS aľe loc îndouă etape:
a) evaluarea dosaľelor de concurs ale tutuľor paľticipanţiloľ şi stabiliľea
clasamentului acestora pe baza criteľiiloľ de eva|uaľę de cătľe o comisie de
evaluaľe numită prin ordin al ministľului sănătăţii;
b) susţineľea de către primii cinci candidaţi clasaţi înuľma evaluăľii pľevăzute

la lit. a) de interviuri şi prezentarea pľoiectelor de management ale acęstoľa în
comisiei de evaluaľe şi a Consiliului de supravegheľe al ANDIS.
Pľeşedintele şi vicepreşedintele ANDIS care au ocupat funcţiile prin concuľs
vor încheiacu ANDIS un contľact de
o
oadă
cu
fa1a
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mandatul, cu ľespectarea cerinţelor specifice pľevăzute la art. 543lit. a) - d) din
I oľdonan1a de uľgenţă a Guvemului nr. 57/20l9 privind Codul administrativ,
I

I
I

cu modificările şi completările ulteľioare. Modelul-cadľu al contractului de

management se aprobă prin ordin al ministľului sănătăţii.

Pentru a asiguľa independenţa preşedintelui şi vicepľeşedintelui ANDIS în
funcţiiloľ acestora, pľin pľezentul proiect se stabilesc cu caracter
I exercitarea
limitativ
situaţiile
încare mandatul acestoľa înceteazá înaintede termen.
I
preşedinte|ui sau vicepľeşedintelui ANDIS încetează în
łstfel,
mandatul
|
I

I uľmătoaľele situa1ii:

a) la expiľaľea duratei sale;
u; ĺn caz de demisie;
I
I

I c)
I

încazde deces;

d) înaintede termen, prin revocaľe dispusă prin oľdin al ministrului sănătă1ii,

însituaţia încare

persoana caľe îndeplineştefuncţia de pľeşedinte sau

vicepreşedinte al ANDIS nu mai îndeplineşteoricaľe dintľe condi1iile necesaľe
pentru numirea înfuncţia de preşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS sau a fost

declarat incompatibil sau înconflict de inteľese, înmod definitiv, în
conformitate cu dispoziţiile legii;
e) înaintede teľmen, pľin ľevocare dispusă prin oľdin al ministrului sănătă1ii,
însituaţia încare' înurma auditului performanţei, se constată neîndepliniľea
de cátre pľeşedintele sau vicepľeşedintele ANDIS a indicatorilor de

peľformanţă ai activităţii sale pentľu o peľioadă de cel puţin doi ani.

Prezentul proiect conţine ľeglementări cu priviľe la statutul şi principalele
atľibuţii ale pľeşedintelui ANDIS.
Astfe|, pľeşedintele ANDIS îndeplineştefuncţia de repľezentare a ANDIS în
ľapoľtuľile cu alte autorităţi şi institu1ii publice, cu peľsoane fizice sau juridice,
din ţaľă sau din străinătate. Preşedintele ANDIS este ordonator teţiar de
crędite.
Înęxeľcitaľea atribuţiilor sale, preşedintele ANDIS emite ordine.
Preşedintele ANDIS îndeplineşteatľibuţiile pľincipale prevăzute pľin pľezentul
pľoiect, pľintľe care uľmătoaľele:
o elaboreazá planul de acţiune stľategică, pľogramul multianual al
proiectelor de investi1ii de importanţă considerabilă îninfrastľuctura de
sănătate şi avizeazá ľapoľtul anual de activitate al ANDIS, pe caľe le
supune aprobáriilavizării Consiliului de supravegherc, dupá caz;
o fundamenteazáşi elaboľeazăpľopuneri pentľu bugetul anual, pe care le
înaintează.Ministerului Sănătăţii;
o urmăreşte modul de implementaľe a obiectiveloľ/proiecteloľ d.
investiţii de impoľtanţă consideľabilă îninfľastructuľa de sănătate;
o apľobă regulamentul intern al ANDIS şi codul de conduite al
i

I

I

l

I

l

l

I

o

personaluluiANDlS;

apľobă organizarea concursurilor pentľu ocupaľea postuľiloľ vacante,
numeşte şi eliberęazâ din ťunc1ie peľsonalulANDIS, încondi1iile legii.
^
Incazul încare funcţia de preşedinte al ANDIS este vacantă sau preşedintele
ANDIS este din orice motiv înimposibilitate de a-şi exercita atľibuţiile,
atľibuţiile preşędinteluiANDIS sunt exeľcitate de vicepreşedintelę ANDIS.
ceea ce pľiveşte peľsonalul ANDIS, acesta este foľmat din funcţionaľi
publici şi peľsonal contractual.
Pentľu a asigura atragerea de personal competent şi a îndepliniobiectivul de
a realiza un centľu de excelenţă îndomeniul managementului de proiecte,
salarizarca personalului ANDIS este stabilită conform dispozi1iiloľ legale în
vigoaľe pľivind salańzarea personaluluiplătit din fonduripublice, aplicabile
pentľu fiecaľe categoľie de personal bugetaľ. Având învedere că activitatea
ANDIS aľe învedere pregătiľea şi implementarea de proiecte finanţate din
fonduľi euľopene (prin Programul operaţional Regional, înceea ce pľiveşte
perioada de pľogľamare 2014-2020, şi prin Programul operaţional Sănătate,
înceea ce pľiveşte peľioada de pľogramare Ż021-2027, respectiv pľin Planul
N
de Redľesare
Rezi
ul ANDIS beneficiazá de
t4

I

I

I

I

I

I

l

majorarea salariiloľ de bazä, potľivit dispozi1iilor art. 17 din Legea nr.
15312017. De asemenea' peľsonalul ANDIS beneficiazá dę celelalte
nr.15312017
ale
Finanţarea cheltuieliloľ curente şi de capital ale ANDIS se asiguľă de la
bugetul de stat prin bugetul Ministeľului Sănătăţii.
Înceea ce priveşte procesul bugetar, aspectele legate de elaboraľea,
aprobarea şi execuţia bugetului ANDIS sunt ľeglementate de Legea nr.
500/2002 pľivind finanţele publice, cu modificăľile şi comp|etările
ulteľioaľe.
Prin prezentul pľoiect se instituie ľeglementăľi cu privire la tľansparenţa,
informaľe, monitoľizare' supravegheľe şi contľol înceea ce priveşte
activitatea ANDIS.
Aceste reglementări vizeazâ înprincipal următoaľele aspecte:
o ANDIS va rcaliza şi menţine o pagină de internet pľoprie care să
conţină infoľmaţii actualizatę cu priviľe la elemente importante ale
activităţii pľoprii' cum aľ fi bugetul de venituľi şi cheltuieli şi
execuţia bugetară' planul de acţiune strategică, progľamul multianual
al proiecteloľ de investiţii de impoľtanţă consideľabilă în
infrastľuctura de sănătate, planul anual şi rapoľtul anual de activitate
al şi stadiul realizárii fiecăľui proiect din poľtofoliul
obiectivelorĄroiectelor de investiţii de importanţá considerabilă în
infľastľuctuľa de sănătate;
o ANDIS aľe obligaţia de a înÍiinţaşi implementa un sistem
perfoľmant de management şi contľol intęm al
obiectiveloľ/proiecteloľ de investiţii de importanţá consideľabilă în
infľastructura de sănătate pentľu a asiguľa încea mai maľe măsură

posibilă rea|izarea obiectivelorĄroiectelor de investiţii de
impoľtanţă consideľabilă îninfľastructura de sănătate la timp,

confoľm specificaţiiloľ şi încadľul bugetului apľobat;
o modalităţile de supľaveghere şi monitorizare a activităţii ANDIS de
cătľe Ministeľul
Prin prezentul pľoiect se ľeglemęrlteazá etapele şi acţiunile necesaľe
operaţionalizăľii ANDIS.
Astfel' pľimele acţiuni ulterioľ adoptăľii şi intrării învigoaľe a ordonanţei de
uľgenţă constau înconstituiľea Consiliului de supravegheľe şi oľganizarea
concuľsului învederea ocupării funcţiei de pľeşedinte şi vicepreşedinte al
ANDIS. Până la ocuparea funcţiiloľ de pľeşedinte şi vicepľeşedinte al
ANDIS pe baza ľezultatelor concuľsului, pentľu asigurarea funcţionării
institu1iei, ministľul sănătăţii numeşte pľin ordin o persoană caľe îndeplineşte
cu caľacter temporaľ atribuţiile preşedintelui ANDIS.
Aceste acţiuni serealizează înpaľalel cu elaboraľea' promovaľea şi adoptarea
pľoiectului hotăľârii Guvemului privind organizarea şi funcţionaľea ANDIS'
stabiliľea sediului ANDIS şi aprobarea numărului maxim de posturi la
nivelul ANDIS, pľecum şi a proiectului hotărârii Guveľnului pľivind
aprobaľea noľmelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă. Până
la intľaľea învigoaľe a acestęi din urmă hotăľâľi, activităţile înlegătură cu
pľegătirea, implementaľea şi finalizarea obieçtivelor/pľoiecteloľ de investiţii
de importanţă consideľabilă îninfrastructura de sănătate având ca obiect
spitalele publice din ľeţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii se realizeazáîn
continuare de către Ministerul Sănătăţii sau spitalele publice din ľeţeaua
sanitaľă a Ministerului Sănătăţii, potľivit dispozi1iiloľ legale învigoaľe.
De asemenea, pânä|a data intľăľii învigoaľe a hotăľâľii Guvęľnului pľivind
apľobarea nonrreloľ nretodologice de aplicaľe a oľdonanţei de urgenţă,
Ministerul Sănătăţii şi ANDIS iau toate măsurile administrative şi
otganizatorice necesare, astfel încât,începândcu data intrăľii învigoaľe a
normeloľ metodologice de aplicare a oľdonanţei de urgenţă' ANDIS să fie
opeľaţională şi să_şi poată exeľcita încondiţii optime atribu1iile pľevăzute de
de
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3.

Álte infoľmaţii

După intľaľea ln v goare a hotăľâľii Guveľnului pnvind oţganlzaręa şl
funcţionarea AND IS stabil ffea sediului ANDIS s aprobarea stľucturii
organizatorice sl a numărulu maxlm de postun a nlve lul AND IS, AND I S
pľela personalul aferent activ ităţilor de pregătire' implementaľe sl final tzate
a obiectivelor/proiecteloľ de investiţi de impoľtanţă considerabi lă ln
infľastľuctura de sănătate din cadrul aparatului propnu al Mini steľului
Sănătăţii, Diľecţia monitorizaľe implementaľe spitale regionale si va pľoceda
la ľeîncadľaręaacestuia încadľul ANDIS întermenele şi cu ľespectaľea
procedurilor legale aplicabile fiecăľei categorii de peľsonal, cu ľespectarea
dľepturiloľ salariale prevázutepentľu personalul ANDIS' füráa se ajunge la
scădeľea veniturilor salaľiale ale peľsonalului vizat.
Prin hotăľâľea Guveľnului privind apľobarea normelor metodologice de
aplicaľe a oľdonanţei de urgenţă se stabilesc uľmătoaľele:
a) activităţile detaliate care vor fi realizate de ANDIS înexeľcitaľea
atribuţiiloľ prevázute de oľdonanţa de urgenţă;
b) detalieľea cľiteriiloľ pentru selectia obiectivelor/pľoiectelor de investitii
consideľabile avand ca obiect investitii in spitalele din reteaua sanitaľa a
Ministerului Sanatatii incredintate de catľe Ministerul Sanatatii ANDIS si
metodologia de aplicare a acestoľa;
c) metodologia de rca|izare a analizei multicľiteriale pentru stabilirea
obiectiveloľ/proiecteloľ de investiţii considerabile care uľmeazá a fi incluse
înprogľamul multianual a| pľoiectelor de investi1ii de impoľtanţă
consideľabilă îninfľastructura de sănătate;
d) orice alte aspecte prevăzute de dispoziţiile oľdonanţei de urgenţă a fi
stabilite pľin normelę metodologice de aplicaľe a oľdonanţei de urgenţă.
Ladataintrării învigoaľe a hotăľârii Guveľnului menţionate anterioľ, ANDIS
începesă-şi exercite activitatea. In acest sens:
a) ANDIS preia activită1ile de pľegătiľe, implementaľe şi ťlnalizarc a
obiectiveloľ/pľoiecteloľ de investiţii pľivind realizaľea spitaleloľ ľegionale de
urgenţă din laşi, Cluj şi Craiova, activităţile de asistenţă tehnică aferente
acestora şi oľice alte activită1i conexe înlegătură diľectă cu aceste pľoiecte,
pľecum şi atribuţiile corespunzătoaľe acestora din cadľul aparatului pľopľiu
al Ministerului Sănătăţii;
b) ANDIS se subľogă îndľeptuľile şi obligaçiile Ministerului Sănătăţii
rczultate din contractele şi cele|alte acte juridice încheiatęînlegătură cu
proiectele de investiţii de la lit. a) inclusiv contractele de finanţare
nerambuľsabilă şi asistenţă tehnică încheiateînlegătură cu acestea, cu
excepţia contractęloľ de finanţaľe dintre România şi Banca Europeană de
nr.11312022
Le
nr.28512021
Implementarea pľoiectęl oľ de investiţii pľivind ľea|izarea spitaleloľ ľegionale
din as i, Cluj Craiova benęťlciazá de asistenţă tehnică din partea Bănci
Europene de In vestiţi (B EI), prin intermediul Acordului de servlcl de
asistenţă tehnică pentľu implementarea pľoiecteloľ (ASATIP) semnat cu
Ministeľul Sănătăţii'

SECŢIUNEA A 3_A
IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULU DE ACT NORMATIV

L lmpactul
macroeconomlc

Nu este cazul
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Impactul asupra

T

mediului concurenţial şi

Nu este cazul

dome niului aj utoareloľ

de stat
2. Impactul asupra
mediului de afaceri

Nu este cazul

Impactul asupra
sąrcinilor administľative

Nu este cazul

Impactul asupra
intrepľindeľiloľmici si

Nu este cazul.

mţlocii

3. Impactul

sociąl

Impactul social este unul pozitiv, dat Íiind potenţia|ul de pregătiľe şi

implementare a mai multoľ proiecte.
4. Impactul asupra

mediului
5.

Alte

Nu este cazul
Nu au fost identificate

SECŢIUNEA A 4_A
IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATAT PE
TERMEN SCURT, cÂľ ŞlPE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)
Anul

Media pe
5 ani

Următoľii 4 ani

Indicatori

cuľent
2022

I

2

J

4

5

6

s00
Nu este
cazul

7s0

750

750

750

2693

4041

1.
a)
b)

c)
2.
a)
b)

Modĺficăľĺale venituľiloľ

7

bugetareo plus/minuso din caľe:
buget de stat, din acestęa:

(i)
(ii)

impozit pe pľofit
impozit pe venit
bugete locale:
(i) impozit pe profit
bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurăľi

4472

4041

4041

4041

Modificăľĺ ale cheltuielilor

bugetaľe, plus/minus, din caľe:
Bugetul de stat
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuľi şi seľvicii

l

7697

11548

6503

4486

bugete locale:

(i)
(ii)

cheltuieli de peľsonal
buntlri şi servicii

17

I 1s48
4486

11548

I 1548

4486

4486

5668

c)

3.

bugetul asiguľăriloľ sociale de stat:
cheltuięli de personal

(i)
(ii)

bunuri şi servicii

Impact financiar, plus/minus, din
caľe:

a)
b)

buget de stat
bugete locale

I

1007

1t 243

11243

ll 243

11243

I

I 96

11007

4.

Propuneľi pentru acoperirea
cľeşterilor cheltuieli lor bugetaľe

Estimaľea este Íăcută pentľu un număr de 78 de posturi,
aşa cum este pľevăzut înPNRR' număľul final urmând a Íi

stabilit prin Hotăľâľe de Guvern.
Pentľu acoperiľea paĄialá a impactului Íinanciar pe teľmen
scuľt şi lung sunt pľevăzuţi 2490 mii lei înPNRR pentľu
cheltuieli cu bunuľi şi servicii. De asemenea, l6 postuľi
aferente Direcţiei Monitorizaľe Implementaľe Spitale
Regionale din cadľul Ministeľului Sănătăţii, voľ Íi
tľansferate odată cu pľeluaľea structuľii acestei diľecţii de
cătľe ANDIS. Suma deja bugetatá aferentă acestoľ l6
posturi este aproximativ 2371mii lei, anual.
Suma totală ce va Íi absoľbită din PNRR prin înfinţaľea
ANDIS este 148.000 mii lei. Pľintre altele, din această
sumă 59.280 mii de lei voľ fi ťolosi1i pentru pľegătirea de
studii de fezabilitate pentru viitoare investiçii în
infľastructuľa de sănătate,3260 mii lei pentľu pľegătirea
peľsonalului şi 9982 pentru elaboľarea de ghiduri
metodologice(de exempluo norme, standarde, modele, ľepeľe
de calitate, baze de date şi documentaţie şi altele similaľe ),
cheltuieli ce aľ fi trebuit să fie făcute înmod normal din
bugetul de stat' Astfel, suma totală pľimită prin PNRR pentľu
înfiinţaľea ANDI S, precum ş i benefici il e r ezultate, depăşesc
cheltuielile de la bugetulde stat pentru uľmătorii 4 ani.
De asemenea' pentru acoperirea cheltuielilor cu chiľia şi
utilităţile, intenţia este de a aplica la Progľamul operaţional
de Asistenţă Tehnică 2021-2027, pentľu ľambursaľea
acestoľa.

5.

Propuneľi pentľu a compensa
ręducerea venituľiloľ bugetare

6.

Calcule detaliate privind
fundamentarea modifi cărilor

venituľilor şi/sau cheltuieliloľ

7.

Alte

SECŢIUNEA A 5-A

EFECTELE PRoIECTULUI DE AcT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎNVIGoARE
]. Măsuľi normative

necesare pentru
aplic aľe a pľevederiloľ

proiectului de act
normativ:

a) acte noľmative învigoare ce voľ fi modificate sau abľogate' ca uľTnare a
intľării învigoare a pľoiectului de act normativ:

Hotăľârea Guveľnului nr
Ministerului
l8

l44l20l0 pľivind otganizarea
cu modificăľile

şi
e

a) acte normative în
vigoaľe ce vor fi
modiÍicate sau abrogate'
ca uľmare a intľării în
vigoare a pľoiectului de

ulteľioare' pentľu a opera modificările necesare
ANDIS.
înfîinţării
l

b) acte normativę ce urmeazá a fi elaborate învederea implementării noilor
dispoziçii:

-

act noľmativ;
b) acte normative ce

utmęazáafielaborateîn

-

vedeľea implementăľii

noilor dispozilii

Aprobaľea unei hotăľâľi a Guvernului privind organizarca şi
funcţionaľea ANDIS, stabilirea sediului ANDIS şi stabilirea
număľului maxim de postuľi la nivęlulANDIS.
Aprobaľea unei hotăľâri a Guvęrnuluiprivind noľmele metodologice
de aplicaľe a pľezentului act normativ caľe să stabilească:

o

o

o

o
CompatibiIitątea
Nu este cazul
proiectului de act
noľmativ cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor

2' Confoľmitateą
proiectului de act
noľmativ cu legislaţia
comunitară încazul
pľoiectelor ce tľanspun
pľevedeľi comunitare

Nu este cazul.

j. Măsuľi normative
neceSare aplicării

Nu este cazul

activită1ile detaliate realizate de ANDIS înexeľcitarea
atľibuţiiloľptevázute de oľdonanţa de uľgenţă;
detalierea cľiteľiilor pentľu selectia obiectiveloľ/proiecteloľ
dę investitii considęrabile avand ca obiect investitii in
spitalele din reteaua sanitaľa a Ministęrului Sanatatii
incredintate de catľe Ministeľul Sanatatii cătľe ANDIS si
metodologia de aplicaľe a acestora;
metodologia de realizare a analizei multicriteľiale pentru
stabilirea obiectivelor/pľoiectelor de investiţii considerabile
caľe urTneazá a ťl incluse înpľogramul multianual al
pľoiecteloľ de investi1ii de impoľtanţă consideľabilă în
infľastructura de sănătate;

orice alte aspecte prevázute de dispozi1iile ordonanţei de
uľgenţă a fi stabilite prin normele metodologice de aplicaľe a
ide

directe a actelor
normative comunitare

4' Hotăľâri ale Curtrii de
Justţie a Uniunii

Nu este cazul.

Euľopene
5.

Alte acte normative

Nu este cazul.

şi/sau documente

internaţionale din cąre
decuľg angajamente
6.

Alte informaţii

ca urmaľe a

Nu

au fost identificate.

A 6-A
t9

CONSULT

EFECTUATE

1' Informaţii pľivind
pľocesul de consultaľe
cu oľganizaţii
nonguvernąmentale,
institute de cercetare şi
alte oľganisme implicate

Nu este cazul.

2. Fundąmentaľea

Nu este cazul.

ale geľii organizaţiilor

VEDEREA ELABO
NORMATIV

PROIECTULUI DE ACT

cu caľe a avut loc
consultaľea precum şi a
modului încare
activitątea aceStoľ

organizaţii este legată
de obie ctul proiectului
de act normątiv
3' Consultări organizate
cu autorităţile
admi ni s tľ aţ ie i pub l i c e
IocąIe, însituaţia în
caľe pľoiectul de act

normativ ąre ca obiect
activităţi ąle acestoľ
autorităţi, înconditriile
Hotărârii Guvernului
nr. 521/2005 privind
proce duľa de consultaľe
a structurilor asociative
ale autoľităţilor
administľaţie i publice
locąle la elaborąľea
proiectelor de ącte
noľmative
4' Consultăľile
desJăşurate încadrul

Stľuctuľile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale vor fi

consultate conform pľevedeľilor art.3 alin. (1) din Hotărârea Guveľnului nr.

s2t/2005.

Nu este cazul.

consiliiĺoľ

interministeriale, în
confoľmitate cu

prevederile Hotăľârii
Guveľnului nľ' 7 5 0/2005
privind constituireą

consiliilor

interministeriale
permanente
5' Informaţii

privind

aviząrea de către:
a) Proiectul vaťl avizat de Consiliul Legislativ.
a) Consiliul Legislativ ;
b) Consiliul Suprem de
b) Nu estę cazul
Apărare a Ţării;
c) Consiĺiul Ecorumic şi c) Pľoieĺ;tul vaťlavizat dę ConsiliulEconomic şi Social
Social;
d) Consiliul
d) Pľoiectul va fi avizat de Consiliul Concurenţei
Concurenţei,'
e) Curtea de Conturi
e) Pľoiectul va fi avizat de Cuľtea de Conturi
20

6.

Alte

SECŢIUNEA A7-A
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLIcĂ ľnrvrND ELABORAREA ŞI
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1' Infoľmare a societăţii

privire la
ne ce sitąte a elaboľării
proiectului de act
civile

cu

Pľoięctul de act noľmativ se adoptă, înconfoľmitate cu prevedeľile art.7 alin.
(l3) din Legea nr. 5212003 privind tľanspaľenţaînadministraţia publică,
ľepublicată.

normativ
2' Informare a socie tăţii Nu este cazul
civile cu privire lą
eventualul impact
ąsupľa mediului înurmą
implementării
proiectului de act
normativ, precum şi
efectele ąSupľa sănătăţii
şi securităţii cetăţenilor
sau diveľs
3. Alte informaţii
Nu au fost identificate

SECŢILINEA A 8-A
MĂsURI DE IMPLEMENTARE
]. Măsurile de punere în Nu este cazul.
aplicare a proiectului de
ąct normątiv de către
autoľităţile
admini stľaţie i publice
centrale şi/sau locąle ffiinţarea unor noi
organisme sau
extindeľea
competenţelor
institĄiilor existente
2.

Alte infoľmaţii

Nu au fost identificate

2t

Având îllvedere cele de mai sus' am elaborat prezentul proiect de ordonanţă de uľgen1ă privind înfiinţarea
organizarea şi func1ionaľea Agenţiei Na1ionale pentru Dezvoltarea Infľastľuctuľiiîn Sbnătate. p.
ii
"ä."
supunem spre adoptaľe.
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cÂcĺt-l

oľganiza,ľea şĺfuncţĺonarea
Oľdonanţă de uľgenţă pľivĺnd înÍiinţaľea,
Agenţieĺ Naçioňale póntru Dezvoltaľea InfľastructuľiĺînSănătate
mod expľes' potrivit
Având învedeľe că dľeptul peľsoanei la ocľotiľea sănătăţii este gaľantat în
prevederilor art.34 alin. (l) din Constituţia României, ľepublicată,
a sănătăţii publice
Având învedere obligaţia statului dę a lua măsuľi pentľu asiguraľea igienei şi
ľepublicată'
instituită potrivit pľevedeľiloľart.34 a|in. (2) din Constituţia României,
a sănătăţii publice
Având învedere că una dintre măsurilę necesare pentru asiguľaľea igienei şi
dreptului la ocľotirea sănătăţii constă încreaľea,
şi, pe cale de consecinţă, pentru pľotejaľea
caľe să corespundă
menţineľea şi dezvoltaľea unei infľastľuctuľinaţionale de sănătate modeme,
intemaţional,
specificaţiilor şi standaľdelor de perfoľmanţă aplicabile la nivel european şi
a infľastľucturii
Având învedeľe starea geneľală precará,învechită, inadecvată şi insuficientá
aceasta,
de sănătate existente, precum şi numeroasele incidente generate de

SARSAvând învędeľe situaţia epidemiologică deteľminată de ľăspândirea coronavirusului
existentă este
CoY-2,precum şi faptul că, întľ-unastfel de context, infrastructura dę sănătate
pentru tľatamentul
uti|izatá înprincipal pentľu asiguľarea serviciilor medicale necesaľe
pacienţiloľ diagnosticaţi cu COVID- 1 9'
inclusiv
Având învedeľe numeroasele situaţii încare infrastľuctura de sănătate existentă,
al pacienţiloľ
dotările existente înunită1ile sanitare, nu pot asiguľa un tľatament coľespuluătoľ
la unită1i sanitare din
cu diferite afecţiuni specifice, ceea ce face necęsaľ transferul acestora
înRomânia,
străinătate, fiind astfel afectataccesul peľsoanelor la seľvicii medicale

a unoľ spitale
Având învedeľe că, pentľu realizarea obiectivului stľategic de constľucţie
de investitii pľivind
regionale modeľne, înpľezent, Ministeľul Sănătăţii gestionează pľoiectele
din fonduri
realizarea a trei spitale regionale de uľgenţă, Iaşi, Cluj şi Craiova, finanţate
pľin Progľamul opeľaţional
stľuctuľale încadrul perioadei de pľogľamaľe financiará2O14'2O20
financiaľă
Regional, pentru fazaI, şi pľopuse a fi finanţate încadrul perioadei de pľogramare
2021-2027 prin Pľogľamul opeľaţional Sănătate, pentru fazaaĺI-a,
o va aduce la
Având învedeľe contľibuţia semnificativä pe care ťlnalizaľea acestor proiecte
dem oltarca infľastľucturii de sănătate din România,

în
Având învedeľe impoľtanţa deosebită a fondurilor europene pentru sectorul sănătăţii şi
de dezvoltare
ansamblul economięi naţionale, pľecum şi efectele negative asupra potenţialu|ui
euľopene'
a economiei naţionale geneľate de un nivel ľedus al absoľbţiei fondurilor

Având învedeľe că pľoiectele de investitii pľivind realizarea celoľ trei spitale regionale de
publice
urgenţă sunt gestionate de Ministerul Sănătăţii, organ de specialitate al administľaţiei
printre caľe se
centrale îndomeniul sănătăţii caľę are numeľoase atribuţii înacest domeniu,
numără şi cele legate dę demoltarea infľastructurii de sănătate,

Având învedeľe că, pentru eťlcientizarea implementării pľoiecteloľ de investitii pľivind
entitate
realizarea celoľ trei spitale ľegionale, este necesaľă gestionarea acestoľa de către o
specializată exc|usiv îndezvoltaľea infrastructurii de sănătate, cu personal corespunzător şi
pentru
expertizá înaltá,un centru de excelenţă îndomeniu, având capacitatea necesară
gestionaľea de pľoiecte complexe f,rnanţate din fonduľi europene'

Întľucâtin cupľinsul Componentei ClZ, Sănătate, a Pilonului V, Sănătate şi rezilienţá
de
economică, socială şi instituţională' din Planul Naţional de Redresaľe şi Rezilienţă apľobat
Europene
către Comisia Europeanálađatade27 septembrie 2021şi de către Consiliul Uniunii
prin Decizia de puneľe înaplicaľe din data de 3 noiemŕľie2O2l, înfiinţareaşi opeľaţionalizarea
unei agenţii specializate îninvestiţiile îndomeniul sănătăţii este prevăzută ca una dintľe
principalele măsuľi caľe vor fi luate încadľul ľeformei din domeniul sănătăţii, ňcând obiectul
Refoľmei R2, Dezvoltarea capacităţii de investiçii îninfľastructura sanitară,

Întrucâtîncuprinsul Componentei ClZ, Sănătate, a Pilonului V' Sänătate şi rezilienţá
de
economică, socială şi instituţională, din Planul Naţional de Redľesare şi Rezilienţă apľobat
către Comisia Euľopeanáladatade 27 septembrie 202l şi de către Consiliul Uniunii Euľopene
prin Decizia de puneľe înaplicare din data de 3 noiembrie2021,sunt prevŁute o serie de etape
în
necesaľe a fi îndepliniteîncuľsul anului 2022 pentru operaţionalizarea agenţiei specializate
investiţiile îndomeniul sănătăţii, caľe pľesupun, pľintre altele, înfiintareaacesteia cel târziu în
pľima parte a anului 2022, numirea conducerii agenţiei, angajarea de peľsonal şi deschiderea
(opeľaţionalizarea) agenţiei, până la data de 30 iunie 2022,
Având învedeľe că pentru paľcuľgeľeatutuľor acestor etape încuľsul anului 2022 este necesaľă
înfiinţaľeaagenţiei specializate îninvestiţiile îndomeniul sănătăţii încel mai scuľt timp, cu
în
ľespectaľea teľmenelor stabilite înconformitate cu pľevedeľile anexei laDecizia de punere
aplicaľe a Consiliului din 3 noiembľi e 2O2l de aprobaľe a evaluării planului de ľedľesare şi
rezilienţă al Romaniei prin ComponentaCl2, Sănătate' a Pilonului V, Sănătate şi ľezilienţă
economică, socială şi instituţională' din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, astfel încât
implementaľea Planu|ui Naţional de Redľesaľe şi Rezilienţă să poată fi realizatá conform
termeneloľ asumate, neimplementaľea la termen a unui jalon sau a unei ţinte ducând la
consecinţe negative pentľu România încalitate de Stat Membru a| Uniunii Europene, inclusiv
suspendarea plă1iloľ de la Comisia Europeană pentru implementaľea Planului Naţional de
Redresaľe şi Rezilienţă,

Având învedere impoľtanţa îndepliniľiijalonului M 355 Intraľea învigoare a cadrului legislativ
de instituire a Agenţiei Naţionale pentľu Dezvoltarea Infrastructuľii înSănătate (ANDIS) cu
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anexei la
termen de ľealizareal doilea tľimestru al anului ŻO22, înconformitate cu pľevedeľile

Deciziade puneľe înaplicare a Consiliului din 3 noiembrię 2O2l de aprobare a evaluării

planului de ľedľesare şi rezilienţă al României,

Având învęderę că pentľu înfiinţaľeaşi opeľaţion alizareaagenţiei specializate îninvesti1iile în
domeniul sănătăţii este necesaľă adoptarea unor măsuri de oľdin legislativ, astfel încâtReforma
R2, Dezvol tarea capacităţii de investiţii îninfľastructura sanitară, din cadrul Componentei Cl2'
Planul
Sănătate, a Pilonului V, Sănătate şi rezilienţă economică, socială şi institu1ională, din
Naţional de Redresare şi Rezilienţă să poată fi implementată întermenele asumate,
privind ręalizarea spitalelor regionale ar
Ţinând seama cánercalizarea pľoiecteloľ de investitii
de
duce la pierderea unei impoľtante oportunităţi înceea ce pľiveşte dezvoltaľea infľastructuľii
negative
sănătate, ar adânci deficitul de infľastructuľă existent însistemul sanitaľ, cu consecinţe
semnificative asupľa accesului la serviciile medicale şi dľeptului la ocrotiľea sănătăţii şi aľ
conduce la pieľdeľea finanţăľii euľopene nerambuľsabile alocate acestoľ pľoiecte, cu impact
negativ asupra dezvoltăľii economiei naţionale,

investitii pľivind ľealizarea spitalelor
Ţinând cont de faptul cá nerealizaľea pľoiectelor de
poate
ľegionale poate ľepľe zentaunexemplu negativ şi, având învedere dimensiunea acestora,
conduce la afectaľea finanţării din fonduľi euľopene a unoľ proiecte de inteľes public şi la
coľecţii ftnanciare, fiind astfel afectatá înmod semnificativ îndeplinireaobiectivelor de
absorb1ie a fonduľilor euľopene'

Înconsideľaľea faptului că aspectele sus_menţionate vizează inteľesul general public şi
constituie situa1ii extraoľdinaľe a căroľ ľeglementaľe nu poate fi amânată, încaz contraľ fiind
afectat înmod semnificativ dľeptul la ocrotiľea sănătă1ii prevăzut şi garantat potľivit
pľevederilor art.34 alin. (l) din Constituţia României, republicată,
întemeiul art. l15 alin. (4) din Constituţia României, ľepublicată,

Guveľnul României adoptă prezerÍa ordonanţă de uľgenţă.

Capitolul I
Dĺspoziţiigeneľale
Aľt. 1.

(l) Se înfiinţeazáAgenţiaNaţională pentľu Dezvoltaľea Infrastructuľii înSănătate, denumită în
continuaľel NDIS,organ de specialitate al administľaţiei publice centľale îndomeniul sănătă1ii,
având dľept rol principal dezvo|tareainfrastructuľii de sănătate.
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(2)

ANDIS

Sănătăţii,
ęste instituţie publică cu peľsonalitate juridică, însuboľdinea Ministerului

finanţatáintegľal din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii'

(3) Sediul

ANDIS

este înMunicipiul Bucureşti'

Art.2

jos au următoarele
Înînţelesulpľezentei oľdonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai
semnificaţii
pregătiľe şi
a) agenţie de implementare -entitatea carc ręalizeazátoate etapele de planificaľe,
implementaľe a unui obiectiv/pľoiect

de investiţii de impoľtanţă consideľabilă în

care nu aľe
infrastructuľa de sănătate până la aduceľea obiectivului înstarę de exploataľe şi
din Hotărâľea
calitatea de beneficiaľ al investiţiei potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. h)

Guvernului nr.90712016, cu modificările şi completăľile ulterioare;
publice
b) beneficiari externi- ministerele şi instituţiile cu reţele sanitaľe proprii sau spitalele
din ľeţeaua sanitaľă a acestoľa care implementeazá pľoiecte de investiţii consideľabile,
Ż |it' 11)
precum şi ľesponsabilii de implementaľe a investiţiilor specifice locale însensul art.
institu1ional
din ordonanţa de uľgenţă a Guvernului nľ. l24l20Ż1pľivind stabilirea cadľului
României prin Mecanismul de
şi f,lnanciar pentru gestionaľea fonduľilor euľopene alocate
de urgenţă a
ľedresaľe şi ľezilienţă' pľecum şi pentru modiťlcarea şi completarea oľdonanţei
Guvernului nr. l55/2O20 pľivind unele măsuri pentľu ęlaboľaľeaPlanului naţional de
ľambuľsabile şi
ľedľesaľeşi ľezilienţă necesaľ României pentru accesaľea de fonduri exteľne
proiectelor de
neľambuľsabile încadrul Mecanismului de ľedľesare şi rezilienţă, încazul
investi1ii din categoriile descrise încadrul Investiţiei |.2, Demoltarea infľastructurii
spitaliceşti publice, din cadrul Componentei C72, Sănătate, a Pilonului V, Sănătate şi
rczilieĄáeconomică, socială şi instituţională, din PlanulNaţional de Redľesaľe şi Rezilienţă
Consiliul
apľobat de către Comisia Euľopeană la data de 27 septembrie 2021 şi de cătľe
Uniunii Europene prin Decizia de punere înaplicare din data de 3 noiembrie 202l, denumit
încontinuare PNRR1'
(3)
c) infľastľuctura de sănătate - infrastructura spitalelor publice prevŁute |a art. ló9 alin'
lit. a) şi c) din Legeanr.9512006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
_
4 aliĺ' (2) din
d) ministeľe şi instituţii cu ľeţele sąnitare proprii aľe înţelesulpľevăzut la art.
Legea nr. 9 5 /200fl ľepublicată, cu modiftcăľile şi completăľile ulteľioaľe;
sănătate sau
e) obiectiv/proiecîde investiţii de importanţă considerabilă îninfrastructura de
obiectiv/proiect de investiţii considerąbil _ un obiectiv/pľoiect de investiţii îninfľastľuctura
(l) lit.
de sănătate cu o valoare mai mare decât limita prevázutáde dispoziţiile art. 42 alin.
cum aceasta poate
a) din Legea nľ. 50O12OO2,cu modifllcăľile şi completăľile ulterioare' astfel
fi modificată potľivit dispoziçiilor art.42 alin. (4) din Legea nr.50012002:'
în
Í) programul multianuąl al proiectelor de investiţii de impoľtanţă considerąbilă
pentru
infrastľuctuľa de sănătąte - pÍo4ţamul multianual aprobat prin hotăľâre a Guveľnului
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Uniunii
considerabilă în
Europene, pľin care se stabilesc proiectele de investiţii de impoľtanţá
atľibuţiile pľevăzute
infrastľuctura de sănătate pľioritaľe înlegatura cu care ANDIS exercită
financiaľă aplicabile la nivelul
o peľioadă echivalentă cu perioadele de pľogľamaÎe

de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Capĺtolul II
Scopul, obiectivele şi atrĺbuţiĺleANDIS

Aľt.3.
infľastľucturii de sănătate, prin pregătiľea,
de sănătate'
implementarea şi finalizarea obiectiveloľ/pľoiecteloľ de investiţii îninfľastructura
ANDIS
(2)Prezenta oľdonanţă de uľgenţă stabileşte domeniul de reglementare şi competenţa
pentľu realizarea obiectiveloľ/pľoiecteloľ de investi1ii de importanţă considerabilă în

(l)

Scopul ANDIS constă

îndezvo|taręa

infrastľuctura de sănătate.
(3) Înactivitatea sa,

ANDIS urmăreşte îndepliniľeauľmătoareloľ obiective generale:

caz, demoltaręa unei infrastructuľi de sănătate apte să asigure accesul unui
mai bune condi1ii
număľ cât mai maľe de persoane la asistenţă medicalä de specialitate încele
a) creaľea şi, după

de calitate;
de sănătate şi
b) asiguľarea unoľ cerinţe înaltede calitate şi peľformanţă privind infľastructura
de investitii
tľansformarea sa într-uncentľu de excelenţă îngestionarea obiectiveloľ/pľoiectelor

îninfľastľuctuľade sănătate;
c) pľegătiľea şi implementaľęa obiectivelor/proiectelor

îninfrastructuľa de

sănătate, astfel încâtacestea
speciÍicaçiilor şi încadrul bugetului apľobat;

de investiţii de impoľtanţă considerabilă

să fie finalizate la termen, conform

îndomeniul
d) atrageľea fonduľilor europene şi a altoľ surse de finanţaľe legal constituite
infrastľuctuľii de sănătate;

e) asiguľarea unui management performant al obiectivelor/pľoiectelor de investi1ii de
importanţă consideľabilă îninfrastructuľa de sănătate şi dezvoltaľea şi îmbunătăţirea
permanentă acapacitáçii administrative necesaľe pentru pľegătirea, implementareaşiťlnalizaĺea
obiectivelor/pľoiectelor de investiţii îninfľastructuľa de sănătate.

Art.4.

(l)

obiectivelor
Pentľu atingerea scopului prevăzut la Aľt. 3. alin. (1) şi învedeľea îndeplinirii

prevázute

la Art.3. alin.

(3),

ANDIS exercită următoaľele atribuţii pľincipale:
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investiţiile în
a) elaborarea de proiecte de acte normative cu impact înceea ce pľiveşte
tľansmiteľea cătľe
infľastructuľa de sănătate învedeľea adoptâriilaprobării de către Guvern şi
Ministeľul Sănătăţii învedeľea apľobării iniţieľii acestoľa;
pregătirea,
b) elaboraľea şi adoptarea de instrucţiuni, oľientări şi recomandări înlegătuľă cu
fina|izarea obiectiveloľ/proiecteloľ de investiţii îninfrastľuctura de
implementaľea

şi

sănătate, înaplicarea dispozi1iilor legale înmaterie;

c) elaboľaľea, emiteľea de instrucţiuni şi adoptarea de oľientări şi ľecomandări înceea ce

pebazá de
priveşte conţinutul documentaţiilor de atribuire şi specificaţiile tehnice standaľd
indicatori de peľformanţă cu pľiviľe la ini1ieľea, proiectaľea, construcţia, supravegheľea
puneľe în
executăľii lucľăriloľ la infrastľuctuľa de sănătate şi activită1ile de instalare şi
necesare
funcţiune a echipamenteloľ şi dotărilor medicale, precum şi oľice alte activitâ1i
pentru aduceľea infrastructuľii de sănătate înstaľe de a fi exploatată conform destinaţiei;
de
d) elaboľarea de metodologii cu pľivire la strategii de ťrnantare a obiectiveloľ/proiecteloľ
de
investiţii îninfrastructuľa de sănătate, implementaľea obiectiveloľĄroiecteloľ de investi1ii
proiectului
importanţă considęľabilă îninfľastľuctura de sănătate de la momentul conceperii
confoľm
până la punerea înfuncţiune a obiectivului de investiţii realizatîncadľul proiectului

în
destinaţiei, pľioľitizaľea obiectivelor/pľoiectelor de investi1ii de importanţă consideľabilă
infľastľuctuľade sănătate, gestionarea' supravegheľea şi puneľea înfuncţiune a obiectiveloľ
de investiţii de impoľtanţă considerabilă îninfľastľuctuľade sănătate conform destinaţiei;
de
e) gestionarea, monito rizaľeaşi evaluaľea poľtofoliu|ui obiectivelor/proiectelor de investiţii
importanţă considerabilă îninfrastľuctuľa de sănătate;
f) identificarea, definiľea şi planificarea obiectiveloľiproiectelor de investiţii de impoľtanţă
de
considerabilă îninfľastructura de sănătate' pľecum şi stabilirea obiectiveloľ şi a strategiei
implementaľe a acestora;
g) elaborarea programului multianual al obiectiveloľ/pľoiectelor de investiţii de importanţă
consideľabilă îninfrastructura de sănătate şi supuneľea acestuia, pľin intermediul
Ministerului Sănătăţii, spľe aprobare Guveľnului ;
h) monitoľizarea implementării obiectiveloľĄroiecteloľ de investiţii de impoľtanţă
considerabilă îninfľastructuľa de sănătate , furnizarca şi publicarea de date, infoľmaţii şi
rapoarte înlegătură cu implementarea acestora;
i) stabiliľea de paľteneriate şi încheieľeade contľacte de finanţare a obiectivelor/pľoiecteloľ de
de impoľtanţă considerabilă îninfrastľuctuľa de sănătate, inclusiv a

investiţii

obiectiveloľ/pľoiecteloľ de investiţii consideľabile incluse înPNRR;
j) stabilirea specificaţiiloľ tehnice, financiare şijuridice , organizarea de pľoceduľi de atľibuire,
de
încheierea şi executarea de contracte de achiziţiipublice înlegătuľă cu obiective/pľoiecte
investiţii de impoľtanţă considerabilă îninfrastructuľa de sănătate;
k) elaboľarea si tľansmiteľea către Ministeľul Sănătăţii a proiectelor hotărâľilor Guvernului
pľivind aprobarea indicatoľilor tehnico-economici ai obiectiveloľ de investiţii de impoľtanţă
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l)

spitalele publice din
consideľabilă îninfrastructuľa de sănătate având ca obiect investiţii în
reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii;
de investiţii în
furruzarea de asistenţă special izatá, înlegătură cu obiectivele/pľoiectele
pľin paľticiparea la
infrastľuctura de sănătate implementate de beneficiari extemi, inclusiv

rcalizarea acestora;
calitate
m)realizarea, încalitate de beneficiaľ, individual sau înpaľteneriat, şi implemerrtarea,în
îndomeniul
de agenţie de implementaľe, de pľoiecte finanţate din fonduri europene
dezvoltării infľastructuľii de sănătate;
2 lit' l) din
n) impleme ntarea şi deľulaľea, încalitate de beneficiaľ însensul dispoziţiilor art.
paľteneľiat, a
ordonanţa de urgenţă a Guvernului nľ. |2412021, individual sau în
obiectivelor/pľoiectelor de investiţii considerabile incluse înPNRR;
o) colaborarea cu instituţii publice şi entităţi private înlegătură cu gestionaľea şi implementarea
încheieľeade
obiectiveloľ/proiecteloľ de investiţii îninfľastructura de sănătate, pľin
pľevăzute de
protocoale de colaboľare, acorduri de paľteneriat sau pľin orice alte modalităţi
lege;

de
p) coopeľaľea cu organisme similare din alte ţăľi, pľecum şi cu alte oľganisme internaţionale
specialitate îndomeniul său de activitate;
q) organizarea de programe de foľmaľe şi de perfecţionare, pľecum şi alte evenimente de
îninfľastructuľa
specialitate, conferinţe sau schimburi de experienţă îndomeniul investiţiiloľ
de sănătate.

în
(2) Activităţile de asistenţă specializatâ îndomeniul obiectiveloľ/pľoiectelor de investiţii
în:
infľastľuctuľade sănătate prevázute la alin. (1) lit. m) realizate de ANDIS pot consta
a) activităţi de îndľumaľeînlegătuľă cu oportunităţile de ťlnanţare a obiectiveloľ/pľoiecteloľ,

activá' a
activităţi de pregătiľe a obiectivelor/pľoiecteloľ, inclusiv activită1i de pľomovare
europene'
obiectiveloľ/proiectelor, elaborarea cereriloľ de ťrnanţare a pľoiecteloľ din fonduľi
realizareadę studii şi cercetăľi de piaţă, organizareade consultări cu piaţa;
a
b) activităţi de îndľumaľeînlegătură cu strategia de contľactaţe, modul de organizaÎe
pľoceduľiloľde atribuire, conţinutul documentaţiiloľ de atribuiľe, inclusiv a| speciťrcaţiiloľ

tehnice, clauzeloľ contľactuale şi modifi căriloľ contľactuale;
implementăľii
c) activităţi de management şi implementare a proiectelor, inclusiv monitorizarea

cu implementarea
acestoľa şi oferirea de ľecomandăľi cu privire la diveľse aspecte înlegătuľă
acestoľa;
infrastructuľa de
d) participaľea ANDIS |a realizarea obiectiveloľ/proiectelor de investiţii în
de achizi1ie publică
sănătate pľin efectuarea de activităţi înlegătuľă cu organizarea pľoceduľilor
având ca
pentľu atribuiľea de contľacte de achiziţie publică sau încheierea de acorduľi-cadru
pentľu
obiect prestarea serviciilor pľevăzute la alin. (3), acoľdaľea dę asistenţă tehnică necesară
pentľu sau în
implementarea obiectiveloľ/proiectęloľ de investiţii îninfľastľuctura de sănătate,
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la bugetul de stat'
comun cu beneficiaľii exteľni' precum şi înasiguraľea, integral sau paţial, de

inclusiv prin utilizaľea fonduľilor exteme ľambursabile sau nerambursabile, a finanţării

necesare plăţii contractanţilor desemnaţi să pľesteze aceste servicii.

la alin.
(3) Contľactele de achizi1iepublică de servicii şi acoľduľile-cadru de seľvicii pľevăzute

(2) lit. d) au ca obiect ęlaboľarea de studii de prefezabilitate, studii de fezabillitatQ proiecte
a
tehnice sau alte documentaţii tehnico-economice necesaľe înprocesul de implementare
de sănătate.
obiectiveloľ/proiectelor de investiţii de importanţáconsideľabilă îninfľastructura
(4) Activităţile de asistenţă speciďrizatá realizate de ANDIS, inclusiv condiçiile paľticipării
ANDIS |arealizarea unui anumit proiect de investi1ii îninfľastructuľa de sănătate, sunt stabilite
prin acoľd sau contľact încheiatîntreANDIS şi beneficiarul extern.

ANDIS realizeazástudii, strategii, prognoze' pľecum şi alte documente strategice necesaľe'
caľe să fundamenteze deciziile înlegătură cu ini1ierea, gestionaľea şi implementaľea
(5)

obiectiveloľ/pľoiecteloľde investiţii de importanţáconsideľabilă îninfrastructura de sănătate'
(6) Învederea exeľcitării atľibuţiiloľsale,

ANDIS administreazĂ,încondi1iile legii, patľimoniul

pľopľiu.

pľin
(7) Prin normele metodologice de aplicaľe a prezerftei ordonanţe de urgenţă, aprobate
atribuţiilor
hotărâľe a Guveľnului, sunt detaliate activităţile realizate de ANDIS înexeľcitaľea
celelalte
cu
sale prevăzute de ptezentaoľdonanţă de urgenţă, pľecum şi condiţiile de colaborare
de sănătate'
entitaçi implicate înrea|izareaobiectivelor/pľoiecteloľ de investiţii îninfľastructuľa

Äľt.5.

(l) ANDIS îşiexeľcită atľibuţiile prevăzute de prezenta oľdonanţă de uľgenţă înlegătură cu
pľegătiľea, implementarea şi finalizaľea obiectivelor/proiecteloľ de investiţii de importanţá
considerabilă îninfľastľuctuľade sănătate:

încazul obiectivelor/pľoiecteloľ de investitii pľivind realizaręa spitaleloľ
în
regionale de uľgenţă laşi, Cluj şi Cľaiova, precum şi, la solicitaľea Ministerului Sănătăţii'
de
cazul a|tor obiective/proiecte de investiçii de importanţá consideľabilă îninfrastructuľa
Sanatatii,
sănătate având ca obiect investiţii înspitalele din ľeţeaua sanitaľă a Ministeľului
selectate potrivit dispozitiilor alin. (2), dacá finanţaľea acestoľa este asigurată înintegľalitate
ľambursabile
sau înmajoritate de la bugetul de stat, inclusiv prin utilizarea fonduľilor exteme
a) înmod obligatoriu'

sau neľambursabile;
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tehnică
b) la solicitaľea benef,lciariloľ externi, exclusiv prin rea|izarea de activităţi de asistenţă
dintre cele pľevăzute la Art.4. alin (1) lit. l) şi alin. (2) şi (3), încazu|obiectiveloľ/pľoiecteloľ
investiţii
de investiţii de importanţă considerabilă îninfrastľuctuľa de sănătate având ca obiect
înspitalele din ľeţeaua sanitară a ministeľeloľ şi instituţiilor cu reţele sanitaľe pľoprii.
(2) obiectivele/proiectele de investitii de importanţă considerabilă îninfľastructuľa de sănătate

ptevazute la alin. (1)

lit. a) in legatura cu caľe ANDIS isi exeľcita atributiile prevazute de

prezentaordonanta de uľgenta, altele decat obiectivele/proiectele de investitii pľivind realizarea
pe
spitalelor ľegionale de uľgenţă laşi, Cluj şi Cľaiova, sunt selectate de Ministerul Sanatatii
baza urmatoareloľ cľiteľi i :

a) necesitatea indeplinirii masuľiloľ prevazute in PNRR sau in alte documente aprobate de
instituţiile Uniunii Europene ori încupľinsul documentelor stľategice natíonale îndomeniul
sănătăţii;

capacitatii administľative a ANDIS caľe sa permita
pregătirea şi impleme ntareaobiectivului/pľoiectului de investiţii de importanţă considerabilă în
infrastructuľa de sănătate astfel încâtacesta să fie finalizat|atermen, confoľm specificaţiiloľ şi

b) existenta, la momentul selectiei,

a

încadrul bugetului apľobat.
(3) Ministeľele şi instituţiile cu ľeţea sanitară pľoprie sau spitalele publice din ľeţeaua sanitaľă
a acestoľa, precum şi ľesponsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale, încazul

obiectiveloľ/pľoiecteloľ de investiçii consideľabilę incluse înPNRR, au dreptul de a pľegăti,
implementa şi finaliza obiectivele/pľoiectele de investiţii de importan,tá consideľabilă în
infľastľuctuľade sănătate pentľu care sunt responsabili ftră implicaľea ANDIS şi nu au nici o
obligaţie cu pľivire la tľansmiterea către ANDIS a unei solicităľi potrivit alin. (1) lit. b).

(l) lit. a) şi b),

obiectivele/proiectele de investiţii de
impoľtanţă considerabilă îninfľastľuctura de sănătate sunt pregatite, implementate şi finalizate
(a)

Înaplicarea dispoziçiiloľ alin.

astfel:

încazul

obiectivęlorĄroiecteloľ de investiţii
consideľabile pľevăzute la alin. (1) lit. a) caľe nu sunt implementate de spitalele din ľeţeaua
sanitară a Ministeľului Sănătăţii;

a) de cătľe ANDIS înmod individual,

b) de cătľe ANDIS înpaľteneriat cu spitalul public din ľeţeaua sanitară a Ministeľului Sănătăţii

sau ca agenţie de implementaľe, încazu| obiectiveloľ/proiectelor de investi1ii considerabile
prevázute la alin. (l) lit. a) implementate de spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului
Sănătăţii;

c) de

încolaboľare cu ANDIS, înceea ce

pľiveşte
obiectivele/proiectele de investiţii considerabile prevăzute la alin. ( 1) lit. b), ANDIS paľticipând
prinrealizarea de activităţi de asistenţă tehnică dintľe cele pľevăzute la Aľt. 4. alin. (1)

çátre beneficiaľii exteľni

exclusiv
lit. l) şi alin. (2) şi (3).
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stabilesc
(5) Condiţiile de ľealizaľę a obiectiveloľĄroiecteloľ pľevázute la alin. (4) lit. b) si c) se

pľin acord încheiatîntľeANDIS şi:

a) spitalele din reţeaua sanitară a Ministeľului Sănătăţii,

încazul

obiectiveloľ/pľoiectelor

prevăzute la alin. (a) lit. b);
b) benef,rciaľii externi,

încazulobiectivelor/proiecteloľ prevăzute la alin.

(a) lit. c)'

(O Însituaţia încare ANDIS arę calitateade beneficiaľ, individual sau înpaľteneľiat, încadľul
planuriloľ şi programeloľ finanţate din fonduri stľuctuľale, ANDIS poate încheiacontľacte de
finanţaľe cu autoľităţile competente pentru gestionarea fonduriloľ stľucturale, încondiçiile
prevázute de Ghidul solicitantului sau înalte documente de implementare ale planuľilor şi
proglamelor îndomeniul fonduľiloľ structuľale şi poate implementa înaceastă calitate
obiectivele/pľoiectele de investiţii consideľabile finanţate din fonduľi stľucturale, utilizând' în
confoľmitate cu prevedeľile legale învigoare, ľesuľsele financiare alocate.
Însituaţia încaľe ANDIS are calitatea de agenţie de implementaľe încadľul planuriloľ şi
pľogľameloľ f,tnanţate din fonduľi stľuctuľale, contractele de finanţaľe cu autorităţile competente
pentru gestionarea fonduriloľ structurale sunt încheiatede entităţile caľe au calitatęa de
beneficiaľi ai obiectiveloľ/proiectelor de investi1ii consideľabile finanţate din fonduri
structurale, încondi1iile prevázute de Ghidul solicitantului sau înalte documente de

(|

implementaľe ale planuľilor şi pľogľameloľîndomeniul fonduľiloľ structuľale, iaľ activităţile
de implementare sunt ľealizate de ANDIS, confoľm acoľdurilor încheiatecu beneficiaľii.

(8) Însituaţia încaľe ANDIS are calitatea de benef,tciaľ, potrivit dispoziţiiloľ art. 2 lit. l) din
ordonanţa de uľgenţă a Guvemul ui nr. l24l202l, individual sau înpaľteneľiat, al obiectiveloľ/
pľoiectelor de investiţii considerabile incluse înPNRR, ANDIS încheiecontractelę de ťlnanţaľe

Zlit. s) din ordonanţa de urgenţă a Guveľnul ui nr. 7241202
implementaľea şi derularea proiectelor.

însensul dispoziţiilo

r

art.

1 şi asiguľă

Aľt.6.

(l) Pentru ľealizareaobiectivelor şi pentru îndeplinirea atľibuţiiloľsale ANDIS colaboreazácu

autoľităţile administľaţiei publice centľale şi locale, cu institu1ii publice, cu structurile societăţii
civile şi ale mediului de afaceridin ţaľă şi din străinătate, pľecum şi cu orice alte entităţi publice
sau private.
(2) Învedeľea exeľcitării atribuţiilor sale, ANDIS este abilitată să solicite şi să pľimească' în
condi1iile legii, informaţiile necesaľe de la autoľită1ile administraţiei publice centrale şi locale
şi instituţiile publice.
(3) Pentľu rcalizareascopului prevázutla Aľt. 3. alin. (1) ANDIS poate colaboľa cu instituţiile
financiaľe inteľnaţionale, pľecum şi cu mediul academic şi asociaţiile profesionale îndomeniul
sănătaţii, pentru a beneficia de expeľtiză din paľtea acestora, încondi1iile legii.
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CaPitolul III

în
Gestionaľea obiectivelor/pľoĺecteloľde ĺnvestĺţiide impoľtanţă considerabilă
infľastľuctuľade sănătate
Secţiunea l: Dispozi1ii generale

łrt,7,

(l) Înexercitaľea atľibuţiilor sale' ANDIS va gestiona obiectivele/proiectele de investiţii de
impoľtanţă considerabilă îninfľastľuctuľa de sănătate prevázute la Aľt. 5. alin.

(l )

înurmătoaľea

ordine de pľioľitate:
a) obiectivele/proiectele prevăzute la

Art. 5. alin. (l) lit. a);

b) obiectivele/pľoiectel e prevázute la Aľt. 5. alin.

(l) lit. b) având

ca obiect investi1ii înspitalele

decât
din ľeţeaua sanitară a ministerelor şi a instituţiilor publice cu reţele sanitaľe pľopľii, altele
autorităţile administľĄiei publice locale;

c) obiectivele/pľoiectele prevăzute la Aľt. 5. alin.

(l) lit. b) având

ca obiect investiţii înspitalele

publice din reţeaua sanitară a autoľităţilor administratiei publice locale.
(2) Proiectele de investi1ii considerabile sunt incluse înpľogľamul multianual al pľoiectelor de
investiţii de impoľtanţă considerabilă îninfľastructura de sănătate înuľma aplicării regulilor şi

cĺiteriilor de prioľitizarc prevázute la Art.

8.

(3) Progľamul multianual aI proiectelor de investiţii de impoľtanţă consideľabilă în
infľastructuľa de sănătate prevázut la Aľt. 4 alin. (1) lit. g) se actua|izęazá oľi de câte ori este
cazul.

Secţiunea a2-a.. obiectivele/Proiectele de investiţii de impoľtanţă considerabilă în
infrastructura de sănătate având ca obiect investiţii înspitalele din reţeaua sanitará a
Ministerului Sănătăţii
Art.

8.

(l) Pľoiectele de investiţii considerabile având ca obiect investiţii înspitalele publice đin
ľeţeaua sanitaľă a Ministerului Sănătăţii aflate îndifeľite fazę de iniçiere, implementaľe şi
ťlnalizare sunt incluse înpľogramul multianual al proiectelor đeinvestiţii de importanţă
consideľabilă îninfľastructuľa de sănătate pe baza unei analize multicľiteria|e realizate de cătľe
ANDIS, caľe ţine seama de următoaľele criteľii de pľioritizare:

obligaţii expľes pľevăzute înacte normative înlegătură curcalizarea unuia sau
anumitor obiective/proiecte de investiţii de importanţá consideľabilă îninfrastructuľa de
a) existenţa unor

sănătate;
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considerabilă
b) includerea unuia sau mai multor obiective/pľoiecte de investiţii de impoľtanţă

sănătate încuprinsul Acordului de Paľteneľiat încheiatcu Comisia
sau al altoľ
Euľopeană, al progľamelor opeľaţionale aprobate de Comisia Euľopeană' al PNRR
documente apľobate de instituţiile Uniunii Euľopene;

îninfrastľuctuľa de

considerabilă
c) includeľea unuia sau mai multoľ obiective/proiecte de investiçii de impoľtanţă
îninfľastructura de sănătate încuprinsul documentelor stľategice îndomeniul sănătăţii;

d) compatibilitatea, complement ańtatęa şi alinierea obiectivelor/proiectelor de investiţii de
importanţă consideľabilă îninfľastructuľa de sănătate cu obiectivele stabilite încupľinsul
Strategiei Naţionale de Sănătate şi al altoľ documęnte strategice îndomeniul sănătăţii;

e) potenţialul de finanţaľe a obiectivelor/proiecteloľ de investiţii de impoľtanţă consideľabilă
infľastľuctuľade sănătate din punct de vedeľe al suľsei de finanţaľe şi al asiguľării finanţării;

în

f) creşterea rezilienţei sistemului de sănătate însituaţii de crizá sanitară;
g) stadiul de pľogres al pľoiecteloľ;

h) tipul infrastľucturii de

sănătate, nouă sau existentă,

şi tipul de

intervenţie asupra

infľastľucturii de sănătate existente.
la alin. (l), cupľinzând modul
de aplicare a cľiteriiloľ de pľioľitizaľepľevăzute la alin. (l), pondeľea f,tecărui criteriu,
periodicitat earealizárii ana|izei,pľecum şi alte elemente relevante pentľu realizarca analizei se
stabileşte prin normele metodologice de aplicaľe a prezentei oľdonanţe de urgenţă' aprobate
(2) Metodologia de realizare aana|izeimulticriterialeprevázute

prin hotăľârea Guvernului pľevăzutála Art.27.

Art.9.

(1) Înceea ce priveşte elaboraľea documentaţiilor tęhnico-economice pentľu rea|izarea
obiectiveloľ/pľoiecteloľde investiţii de impoľtanţă consideľabilă îninfľastructuľa de sănătate
pĺevázutela Aľt. 5. aliń. (l) lit. a), ANDIS urmeazáetapele prevăzute de Hotărâľea Guvernului

nr. 9O712016, cu modificările şi completările ulterioaľe' cu apľobarea Ministerului Sănătăţii
emisă antęrior începeľiiactivităţilor de elaboraľe a pľimei documentatii tehnico-economice
pentľu obiectivul/proiectul de inve stiţi i considerab i| încauză.

(2) Înuľma aprobării Ministerului Sănătáţiiprevâzută la alin. (1), ANDIS exeľcită atľibuţiile în
legătuľă cu aplicaľea reguliloľ şi criteľiiloľ de pľioľitizare prevázute de dispoziţiile pľezentei
de
orđonanţede urgenţă învedeľea pľopunerii includerii înpľogľamul multianual al pľoiecteloľ

investiţii de impoľtanţă considerabilă îninfrastľuctuľa de sănătate.
(3)

ANDIS asigură, pľin încheieľeade contľacte cu opeľatoľi economici specializaţi,realizarea

activităţilor de instalare şi puneľe înfuncţiune a echipamentelor şi a dotăľiloľ medicale, precum
de sănătate înstaľe de a fi
şi a oricăľor altoľ activităţi necesare pentľu aducerea infrastľucturii
exploatată conform destinaţiei, dacă şi înmăsuľa încare aceste activită1i sunt incluse încadľul
1Z

infľastľuctura de sănătate
obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţá considerabilă în
pľevăzute la Art. 5. alin. (1) lit. a).
a Guveľnului nľ'
(4) ANDIS poate dobandi, încondiţiile prevederiloľ ordonantei de uľgenta
ulteľioaľe, calitatea de
57/2O1g pľivind Codul administrativ, cu modificaľile si completaľile
constľucţii, pľopľietate
titular al dľeptului de administľaľe asupra imobilelor, teľenuri şi/sau
de
publică sau privată a statului care fac obiectul obiectivelor/proiecteloľ de investiţii
5. alin. (4) lit' a), până
impoľtanţă consideľabilă îninfrastľuctuľa de sănătate pľevăzute la Aľt.
respective se
lafinalizarea acestora. Dupä ťlnalizare,dreptul de administľaľe asupra imobileloľ
de urgenta a
tľansmite' prin hotăľâre a Guvernului' încondiţiile pľevederilor oľdonantei
ulterioaľe,
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administľativ, cu modificarile si completaľile
exploataľii
entităţii, spital public sau alta institutie publica, dupa caz, care pľeia in vedeľea
obiectivul de investiţii respectiv.

îninfľastructura

(5) Încazul obiectiveloľ/pľoiectelor de investiţii de importanţă considerabilă
ľesponsabilită1ilor,
de sănătate pľevăzute la Aľt. 5. alin. (4) lit. b) si c) repartizarearoluriloľ,

orgarizarea
drepturiloľ şi obligaţiilor înceęa ce pľiveşte implementaľea pľoiecteloľ,
de
pľoceduľiloľde atľibuiľe şi executarea contractelor înlegătură cu obiectivele/pľoiectele
potrivit dispoziţiilor
investi1ii consideľabile se stabilesc prin acoľduľileîncheiatede ANDIS
beneficieze de
Art. 5. alin. (5). Încazulîncare,potľivit acestor acoľduľi, ANDIS urmeazá să
propľietate publică sau
dľeptul de administrare asupľa imobilelor, teľenuri şi/sau construcţii,
de importanţá
privată a statului lÍilizate pentľu realizaręaobiectivelor/pľoiecteloľ de investiţii
(4) lit. b), dispozi1iile alin'
considęľabilă îninfľastľuctuľade sănătatę prevăzute la Aľt. 5' alin.
(4) sunt aplicabile înmod coľespunzătoľ.
(6) La finalizarea obiectiveloľ/proiecteloľ de investi1ii de impoľtanţă considerabilă în
ľecepţia la teľminaľea
infrastructuľa de sănătate pľevŁute la Art.5. alin. (4) lit. a) şi b), odată cu
investiţii cătľe
lucľăľilor sau recepţia punerii înfuncţiune, după caz' ANDIS pľedă obiectivul de
entitatea prevázutála alin. (4), pe bazáde protocol de transfeľ.

pľivind
(7) Conţinutul pľotocolului de tľansfer prevâzut la alin. (6), pľecum şi aspectele
recepţiei la terminaľea
repartizarea întľeANDIS şi entitatea pľevăzută la alin. (4), ulteľior
contractuale
lucľăriloľ sau recepţiei punerii înfuncţiune, după caz) adrepturilor şi obligaţiiloľ
pľestat servicii sau
caľe pot fi exercitate împotrivacontľactanţilor care au executat lucľări, au
au furnizat pľoduse înlegatură cu implementaľea obiectivului/proiectului de investiţii
ordonanţe de
consideľabil se stabilesc prin normele metodologice de aplicaľe a prezentei
ANDIS privind
uľgenţă, aprobate pľin hotărâľe a Guvernului. Contľactele încheiatede
înlegătuľă cu
executarea de lucrăľi, pľestaľea de servicii sau furnizarea de produse
c|auze care să
implementaľea obiectivului/proiectului de investiţii considerabil voľ conţine
entitatea
permită transferul dľeptuľiloľşi/sau obligaţiiloľ contractuale de la ANDIS cătľe
prevazutá la alin. (4).
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de garanţie stabilită
aľe, întoate cazurile, obligaţia de asigurare' pe toată peľioada
pľoduse în
încontľactele privind executaľea de lucľări, prestarea de servicii sau furnizarea de
(8)

ANDIS

asistenţă tehnică
legatuľă cu implementaľea obiectivului/proiectului de investiţii consideľabil,
(4).
şi consultanţă entităţilor prevázute la alin.

în
Secţiunea a 3-a: obiectiveleiProiectele de investiţii de impoľtanţă consideľabilă
a
infľastructura de sănătate având ca obiect investiţii înspitalele din reţeaua sanitaľă
ministereloľ şi instituţiilor cu ľeţea sanitaľă proprie
Aľt. 10.

solicitarea beneficiarilor extemi, ANDIS poate desfişuľa activităţi de asistenţă
în
specializatáîn legătuľă cu obiectivele/pľoiectele de investiţii de impoľtanţă consideľabilă
participarea la
infľastľuctuľa de sănătate prevázute la Aľt. 5. alin. (l) lit. b), inclusiv prin

(l) La

rea|izarea acestoľa.

(2) Activităţile de asistenţă specializată caľe pot fi desfişurate de ANDIS înlegătuľă cu
de sănătate
obiectivele/pľoiectele de investiţii de impoľtanţă considerabilă îninfľastľuctuľa
pľevăzute la Aľt. 5. alin. (1) lit. b), inclusiv pľin paľticiparea |a realizarea acestoľa' sunt
(4).
prevăzute la Aľt. 4. alin. (3), înconformitate cu acordul încheiatpotrivit Art. 4. alin.
(3) Pentru obiectivele/pľoiectele de investiţii de impoľtanţă consideľabilă îninfľastľuctuľade
solicitaľea
sănătate pľevŁute la Aľt. 5. alin. (1) lit' b) înlegătură cu caľe ANDIS a apľobat
prevázute
beneficiarului extern transmisă potrivit alin. (1), ANDIS aplica ľegulile şi criteriile
de dispozi1iile prezentei oľdonanţe de uľgenţă învederea includeľii acestoľa înprogramul
multianual al pľoiectelor de investiţii de importanţă consideľabilă îninfľastructura de sănătate.

Capĺtolul IV
Oľganizaľea si funcţionarea ANDIS
Sectiunea 1: Conducerea ANDIS

Aľt. 11.
organizaľea, funcţionarea, sediul şi numărul maxim de posturi
patľimoniul ANDIS se stabilesc pľin hoňľâľe a Guvernului'

al ANDIS,

precum şi

Aľt.12.
oľganele de conduceľe ale ANDIS sunt:
a) Consiliul de supľaveghere;
b) preşedintele

Art.

ANDIS şi vicepreşedintele ANDIS

13.
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(1) Consiliul de supraveghere al

ANDIS, organ colectiv de conducere al ANDIS' este foľmat

din 7 membri,reprezentanţi ai următoaľelor instituţii, astfel:
a) doi ľeprezentanti ai

Ministerului Sănătăţii;

b) un repre zentant al Ministerului Investiţiiloľ şi Proiecteloľ Euľopene;
c) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării' Lucrăľilor Publice şi Administraţiei;
d) un reprezentant al Cancelaľiei pľimului-ministľu;
e) preşedintele

ANDIS;

ţ vicepľeşedintele ANDIS.
(2) Membľii Consiliului de supľavegheľe al

ANDIS pľevŁuţi la alin. (1) lit.

a)

-

d) se propun

pentľu
prin act administľativ emis de conducătorii instituţiiloľ respective, precum şi un supleant
fiecaľe membru pľopus şi sunt numiţi pľin oľdin al ministľului sănătăţii'

(3) Membrii Consiliului de supraveghere nu beneficiazá de remuneľaţie pentľu activitatea
desfrşurată înaceastă calitate.
(4) Preşedintele ANDIS sau' înlipsa acestuia, vicepreşedintele ANDIS conduce şedinţele
Consiliului de supľaveghere.
Art.

14.

(1) Consiliul de supľaveghere are următoarele atribuţii principale:
de
a) îndeplineşteatribuţiile specificę încadľul concursului învedeľęa ocupării funcţiiloľ
la
pľeşedinte şi vicepľeşedinte al ANDIS stabilite pľin oľdinul ministľului sănätăţii prevázut
Aľt. 16 alin. (6);
b) apľobă planul de acţiune stľategică pľopus de pľeşedintele

ANDIS;

c) evalueazá,pebazaauditului peľformanţei pľevăzut la lit. i), îndeplinirea de către pľeşedintele
înplanul de acţiune
şi vicepreşedintele ANDIS a indicatoľilor de performanţá prevázuţi
strategică;

d) asigură compatibilitatea documentelor strategice ale ANDIS cu prioľită1ile şi iniţiativele
Guveľnului şi documentele strategice emise de Ministeľul Sănătăţii;
ANDIS cu
e) asigură compatibilitatea planuriloľ de investiţii îninfrastructuľa de sănătate ale
documentele strategice naţionale ;

f) avizeazárapoľtul anual de activitate al ANDIS;
g) avizeazá şi supune aprobăľii Ministeľului Sănătăţii stľuctura organizatorică a ANDIS, la
pľopunerea preşedintelui ANDIS;
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proiectelor
monitoľi zeazá modul de implementaľe a pľogramului multianual al
pľoiect de
de investiţii de importanţă consideľabilă îninfrastľuctura de sănătate şi a fiecăľui

h) avizeazâşi

asiguľaľea
investiţii consideľabil din cupľinsul acestuia şi ia măsuri coręctive înlegătuľă cu
îndeplinirii acestora;
indepliniľii de
i) decide contractarea unui audit anual al performaĺrţei avand ca obiect evaluaľea
înplanul
către pľeşedintele şi vicepľeşedintęle ANDIS a indicatorilor de perfoľmanţáprevázuţi
perfoľmanţei sde acţiune stľategică şi contractaľea unui audit de sistem dacă înurma auditului
stabileşte
a constatat neîndepliniľeaindicatoľilor de perfoľmanţă pentľu doi ani consecutivi şi
ceľinţele aplicabile misiunilor de audit caľe urmeazáaťlręalizate.

(2) Audituľile prevŁute la alin. (l) lit. i) sunt realizate de entităţi independente care au
realizează" în
capacitatea necesara pľestarii serviciilor ľelevante, iaľ contractaľea acestora se
de auđit
condi1iile Legii nĺ. g8l2}l6,cu modificările şi completările ulterioaľe. Plata seľviciiloľ
prevazute la alin. (l) lit. i) se ľealizeazadinbugetul ANDIS'
(3) Auditurile prevŁute la alin.

(l) lit. i)

sunt suplimentaľe si nu aduc atingeľe activitatiloľ de

orgalizarea
audit exeľcitatę de Cuľtea de Conturi potrivit dispozitiilor Legii nr.94l1992 pľivind
si functionarea Cuľtii de Conturi, ľepublicata, cu modificaľile si completaľile ulterioaľe'
(4) Consiliul de supravegheľe se întľuneşteînşedinţe trimestľiale sau, la intervale mai scuľte,
la solicitaľea preşedintelui ANDIS sau a ministrului sanatatii.

puţin
(5) Pentru validitatea şedinteloľ Consiliului de supraveghere este necesară prezenţa a cel

cinci membľi.

(6) Înexeľcitaľea atribuţiilor sale, Consiliul de supľaveghere decide cu votul majoľităţii
ĺnembľiloľprezenţi. Încaz de paritate, prevalează votul preşedintelui ANDIS sau, înlipsa
acestuia, al vicepreşedintelui ANDIS.
(7) Pľeşedintele ANDIS şi vicepreşedintele ANDIS nu au dľept de vot înlegătuľă cu aspectele
prevăzute la alin. (l) lit. c), Đ şi i) sau înlegătură cu orice alte aspecte caţe aţ putea constitui

situaţii dę conflict de inteľese, conform prevederilor legale'

înlegătuľă cu desfüşuraľea activităţii şi a şedinţelor Consiliului de
Supravegheľe, inclusiv pľoceduľa de vot, se stabilesc pľin ordin al preşedintelui ANDIS'

(8) Aspectele proceduľale

Aľt. 15.
(1)

ANDIS

4
este condusă de un preşedinte şi un vicepľeşedinte numi1i pentľu un mandat de

(patľu) ani, încondi1iile legii' prin ordin al ministľului sănătăţii, înurma unui concuľs oľganizat
potľivit prevedeľi|or pľezentei oľdonanţe de urgenţă, pebazaľezultatelor acestuia.
(2) Aceeaşi persoană poate ocupa, încondiţiile prevăzute la alin.
vicepreşedinte al ANDIS pentru cel mult două mandatę.

(l), funcţia de pľeşedinte sau
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(3) Preşedintele ANDIS este ordonator teţiaľ de credite şi reprezintă ANDIS înrelaţiile cu
ministeľele, cu autoľităţile administľaţiei publice, cu alte autorită1i şi instituţii publice din ţară
justiţie.
sau din străinătate, cu persoane fizice şi juridice dinţaráori din stľăinătate, pľecum şi în

(4) Preşedintelui şi vicepreşedintelui ANDIS le sunt aplicabile dispoziţiile art. 72 pľivind
conflictul de interese din Legea nľ. 161.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei înexęľcitaľea demnită1ilor publice, a funcţiiloľ publice şi înmediul de afaceľi,
pľevenirea şi sancţionaľea coľupţiei, cu modificărilę şi completăĺile ulteľioare.
(5) Functiile de preşedinte şi vicepreşedinte al ANDIS sunt incompatibile cu exeľcitareaoricăľei
(l)
alte functii publice de autoritate, pľecum si cu exercitarea functiilor pľevŁutelaart.84 alin.

lit. b)-i) din Legea nĺ. 16112003 privind unele măsuri pentru asiguraľea tľanspaľenţei în
exeľcitarea demnităçiloľ publice, a funcţiiloľ publice şi înmediul de afaceľi, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificăľile şi completăľile ulteľioaľe.
(6) Înexeľcitaľea atľibuţiiloľsale, preşedintele

ANDIS emite ordine.

(Ţ Încazul încare

îşipoate exercita atľibuţiile din oľice motiv,

preşedintele ANDIS nu

atribuţiile sale sunt exercitate de vicepreşedintele ANDIS.

(8) Peľsoana care ocupă funcţia de pľeşedinte sau vicepľeşedinte al ANDIS tľebuie să
îndeplineascaînmod cumulativ următoarele condi1ii geneľale:

a) să deţina cetăţenia română;
b) să cunoască limba ľomână, scris şi vorbit, precum şi o limbă de ciľculaţie internaţională,
nivel inteľmediar, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să aibă o staľe de sănătate corespunzătoare pentľu exercitarea funcţiei, atęstată pebazá de
examen medical conform dispozi1iilor Hotăľârii Guvemului nr. 35512007 privind
supľavegheľea sănătăţii lucrătoľilor, cu modificările şi completăľile ulteľioaľe;
e) să aibă studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, ľespectiv studii
supeľioare de lungă durată, absolvite cu diplomă, înuna dintľe uľmătoaľele specializăľi:
administľaţie publică' medicină, ingineľie, aľhitectură, economie, drept;
f) să nu fi sufeľit condamnăľi penale, cu excepţia situa1iei încare a intervenit ľeabilitarea;
g) sa nu se afle in peľioada de inteľdictie de tľei ani de a ocupa functii sau demnitati publice,
prevazuta |a art. 25 a|in. (2) din Legea nr. 17612010 pľivind integľitatea înexeľcitaľea

funcţiilor şi demnită1iloľ publice, pentľu modificaľea şi completarea Legii nr. 144/2007
privind înfiinţareąorganizareaşi funcţionaľea Agenţiei Naţionale de Integľitate, precum şi
pentľu modificarea şi completarea altoľ acte normative, cu modificaľile si completarile
ulterioaľe;
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Guvernului nľ'
h) să nu se încadľezeîndispoziţiile aľt. 2|it. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă a
cu modificări
z4lz111pľivind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Secuľită1ii, apľobată
ulteľioaľe;
şi completăľi pľin Legea nr.293l2OO8, cu modificăľile
5 ani şi expeľienţă îndomeniul
puţin
i) să aibă expeľienţă înspecialitatea studiiloľ de cel
de
gestionăľii proiectelor de investiţii finanţate din fonduľi ľambuľsabile sau nerambuľsabile
cel puţin 2 ani'
(9) Mandatulpreşedintelui şi al vicepľeşedintelui

a)
b)
c)
d)

ANDIS înceteuňînurmătoarele situaţii:

la expiraľea duratei sale;

încaz de demisie;
încaz de deces;
încaľe
înaintede termen, pľin revocare dispusă prin oľdin al ministrului sănătăţii, însituaţia
persoana care ocupă funcţia de pľeşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS nu mai îndeplineşte
înconflict
oricaľe dintre condi1iile pľevăzute la alin. (8) sau a fost declarat incompatibil sau
de inteľese, înmod definitiv, înconfoľmitate cu dispoziţiile legii;
pe baza
e) înaintede teľmen, prin revocaľe dispusă prin ordin al ministľului sănătăţii,
ręcomandării Consiliului de supľaveghere, însituaţia încare înuľma unui audit independent
auditului
efectuat de cătľe o entitate cu ľeputaţie şi competenţă ľecunoscută îndomeniul
a
ANDIS
peľfoľmanţeise constată neîndepliniľeade cătľe preşedintele sau vicepľeşedintele
indicatoľiloľ de peľfoľm anţá aactivităţii sale pentľu o perioadă de cel puţin doi ani.
(10) Pľeşedintele sau vicepreşedintele ANDIS care se află înmomentul numirii înuna dintre
de cel
situaţiile de incompatibilitate prevázutede dispoziţiile legale are la dispozi1ie un teľmen
mult 30 de zile pentru ieşiľea din situaţia de incompatibilitate.

(ll) Încazulîncare funcţia de pľeşedinte al ANDIS
ANDIS

devine vacantő, atľibuţiile pľeşedintelui

sunt exercitate de vicepľeşedintęle ANDIS.

(12) Încazul încare funcţiile de pľeşedinte şi vicepľeşedinte al ANDIS sunt vacante înmod
ANDIS,
simultan, până la numiľea unei peľsoane înfuncţia de pľeşedinte sau vicepľeşedinte al
încondiţiile pľevederilor alin. (l), ministľul sănătăţii numeşte pľin oľdin o peľsoană caľe să
maximă
îndeplinească cu caracter tempoľar atribuţiile preşedintelui ANDIS pentľu o perioadă
Perioada
de 6 luni, teľmen încaľe Ministeľul Sănătăţii are obligaţia de a organiza concuľs.
maximă de 6 luni nu poate fi pľelungită.

Aľt. 16.

(1) Concuľsul învederea ocupării funcţiei de pľeşedinte sau vicepľeşedinte al ANDIS se
poate fi
organizeazăde către Ministeľul Sănătăţii. Înpľocesul de evaluare Ministeľul Sänătăţii
asistat de un expeľt independent, persoană fizicâ sau juridică specializată înrecľutarea
legii.
resuľseloľ umane' ale căľui seľvicii sunt contractate de Ministerul Sănătăţii, încondiţiile
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(2) Anunţul pľivind concursul învedeľea ocupăľii funcţiei de preşedinte sau vicepreşedinte al
ANDIS se publică încel puţin două publicaţii cu laľgă ľăspândire şi pe pagina de internet a

Ministeľului Sănătăţii. Acesta trebuie să includă condi1iile ce tľebuie îndeplinite de candidaţi şi
criteriile de evaluare a acestoľa. Selecţia se realizeazá cu respectaľea principiiloľ
nedi scrimin őrii, tr atamentului egal şi transparenţei.

privind concuľsul învederea ocupării funcţiei de pľeşedinte sau
vicepľeşedinte al ANDIS înconformitate cu prevedeľile alin. (2) se face cu cel puţin 30 de zile
înaintede data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată înanunţ.
(3) Publicarea anunţului

(4) Paľticipanţii la concursul învedeľea ocupării funcţiei de preşedinte sau vicepľeşedinte al
ANDIS vor prezenta, caparte a dosarului de concurs, pľoiectul pľopľiu de management, care,
însituaţia încaľe paľticipantul este numit înfuncţia de preşedinte sau vicepresedinte al ANDIS'
va constitui baza pentľu stabilirea planului de acţiune strategică al ANDIS, çare va conţine
indicatorii de perform anţá ai activităţii pľeşedintelui şi a vicepreşedintelui ANDIS şi va f,l
aprobat de membľii consiliului prevánĄi la Art. 13 alin. (l) lit. a)-d).
(5) Concuľsul învederea ocupării funcţiei de preşedinte sau vicepľeşedinte al

ANDIS

are loc

în

două etape:
a) evaluaľea dosaľelor de concurs ale tutuľor paľticipanţiloľşi stabilirea clasamentului acestora

pe baza criteľiiloľ de evaluare de cătľe o comisie de evaluaľe numită prin oľdin al ministľului
sănătăţii;

b) susţinerea de către primii cinci candidaţi clasaţi înurma evaluăľii prevăzute la lit. a) de
interviuľi şi prezentaľea pľoiectelor de management ale acestoľa înfaţa comisiei de evaluare şi
a Consiliului de supľaveghere al ANDIS.
(6) Condiţiile detaliate de organizare a concursului învederea ocupării funcţiei de pľeşedinte
sau vicepľeşedinte al ANDIS, cľiteľiilecaľe trebuie îndeplinite de membrii comisiei de evaluare

la alin. (5) lit. a), condi1iile specifice care tľebuie îndeplinitede paľticipanţi,
conţinutul dosaľelor de concuľs' criteriile de evaluaľe a acestora, termenele aplicabile şi
prevázute

modelul-cadľu al contractului de management se stabilesc prin ordin al ministľului sănătăţii.

(7) Preşedintele şi vicepľeşedintele ANDIS caľe au ocupat funcţiile pľin concuľs vor încheiacu
ANDIS, reprezentată de unul dintre membľii Consiliului de supľavegheľe pľevăzuţi la Aľt. 13
alin. (l) lit. a) _ d) desemnat de cătľe aceştia, un contract de management pe o peľioadă egală

cu peľioada mandatului pľevăzută la Aľt. 15 alin. (l), cu ľespectaľea ceľinţelor specifice
ptevázute 7a art. 543 lit. a) - d) din oľdonanţa de uľgenţă a Guveľnului nľ. 57 /2019 pľivind
Codul administrativ, cu modificările şi completăńle ulterioaľe.
(s) Încazulîncaľecontractu| dę management nu se semneazáîn teľmen de 10 zilelucrâtoare
de la data validăľii concursului din motive imputabile candidatului câştigătoľ, ANDIS va semna
contľactul de management cu candidatul clasat pe locul al doilea, dacă acęsta a promovat
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concursul. încazul încare contractul de management nu se semnează nici cu candidatul clasat
pe locul al doilęa din motive imputabile acestuia întermen de 10 zile lucrátoare de la data
primiľii propuneľii de cătľe candidat, se declaľă postul vacant şi se procedează conform aľt. 15

alin. (12).

(9) Contractul de management conferă preşedintelui şi vicepľeşedintelui ANDIS vechime în
muncă şi specialitate.

Art.17.
(

1

) Pľeşedintele ANDI S îndeplineşteuľmătoarele atľibuţii pľincipale:

a) aprobă strategiile de dezvoltaľe instituţională a ANDIS, progľamele de activitate şi
pľogramele de cooperare;
b) pľopune ministrului sănătăţii spľe aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare al
ANDIS;
c) pľopune structuľa organizatorică a ANDIS, pľecum şi oľice modificare a acesteia, cu
ľespectarea cerinţeloľ prevázute la art. 391 din oľdonanţa de urgenţă a Guveľnului nľ.
57/2019 privind Codul administľativ, cu modificările şi completăľile ulterioare' o supune
avizárii Consiliului de supraveghere şi aprobăľii Ministeľului Sănătăţii;
d) elaborează' p|anu| de acţiune strategică pe care î|supune apľobăľii Consiliului dę
supľavegheľe;

e) elaboreazá" programul multianual al proiecteloľ de investiţii de impoľtanţă considerabilă în
infrastľuctura de sănătate şi îltransmite spre avizare Consiliului de supraveghere;
f) propune rapoľtul anual de activitate al ANDĺS şi îltransmite Consiliului de Supľaveghere;
g) aprobă planul anual de activitate al ANDIS pe baza planului de acţiune strategică şi a
programului multianual al proiecteloľ de investiţii de impoľtanţă considerabilă în
infrastructura de sănătate;
h) fundamentează' şi elaboľează propuneri pentru bugetul anual, pe caľe le înainteazá
Ministeľului Sănătăţii;
i) urmăreşte modul de implementare a pľoiecteloľ de investiţii de importanţă consideľabilă în
infľastľuctuľade sănătate ;
j) informează Consiliul de supravegheľe înlegătură cu implementaľea planului de acţiune
stľategică;

k) apľobă ľegulamentul intem al ANDIS şi codul de conduită al peľsonalului ANDIS;
l) pľopune ministrului sănătăţii spre apľobaľe statul de funcţii, cu ľespectarea dispoziţiilor
legale şi cu încadľaľea
înnumăľul maxim de postuľi aprobďe;
m)apľobă organizarea concuľsuľiloľ pentľu ocuparea postuľiloľ vacante, numeşte şi eliberează
din funcţie peľsonalul ANDIS, încondiçiile legii;
n) apľobă planul de formare şi peľfecţionare a peľsonalului' înconformitate cu legislaţia în
vigoaľe şi cu încadrareaînpľevedeľile bugetaľe anuale.
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(2) Pľeşedintele

ANDIS îndeplineşteşi alte atribuţii specifice, stabilite pľin prezenta oľdonanţă

de uľgenţă şi pľin alte acte normative.

(3) Vicepreşedintele ANDIS îndeplineşteatribuţiile preşedintelui ANDIS, înlipsa acestuia,
pľecum şi atribuţiile specifice stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la Aľt. 1 l.

Sectiunea a2-a: Peľsonalul

ANDIS

Aľt. 18.
(1) Peľsonalul

ANDIS

este format din funcţionaľi publici şi personal contractual.

(2) Angajarea' promovaľea înfuncţii, grade sau trepte pľofesionale eliberaľea personalului se
şi
fac potrivit pľevedeľiloľlegale învigoare, prin ordin al pľeşedintelui ANDIS.

(3) Începând cu data încadrării,dľepturile salariale ale peľsonalului ANDIS, inclusiv ale
pľeşedintelui şi vicepreşedintelui ANDIS, se stabilesc conform dispoziţiiloľ legale învigoaľe
pľivind salarizareapersonalului plătit din fonduri publice, aplicabile pentru fiecaľe categorie de

peľsonal bugetar.

(4) Peľsonalul ANDIS caľe desňşoaľă activită1i-supoľt pentru sistemul de management
şi
control al fonduľilor euľopene beneťlciazá de pľevederile aľt. 17 atin. (l) din Legea-cadľu nr.
153/2017 pľivind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificăľile şi

completăľile ulterioaľe.

(5) Însensul alin. (4), pľin activităţi-supofi pentru sistemul de management
şi contľol al
fonduriloľ europene se înţeleguľmătoaľele activităţi desňşuľate de personalul ANDIS, cu
excepţia celui care benęficiazápotľivit altor dispozi1ii legale de pľevederile aľt. 16 aľt. 17 din
şi
Legea-cadru nĺ. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare:
a) activită1i necesare învederea implementării/evaluăľii pľoiecteloľ/pľogľameloľfinanţate din

fonduri euľopene' ľespectiv activităţile desňşuľate dę personalul caľe participă la

ęlaborareďavizarea tuturoľ documentelor necesare implementării pľoiecteloľ/pľogľameloľ,
inclusiv la emitereďavizarcaacteloľ administrative pľivind constituirea şi salarizarea echipelor
de proiecte, la acoľdareavizelot de contľol financiaľ preventiv
şi contľolul activităţiloľ specifice

proi ectel oľlprogľamel oľ;

b) activităţi de asistęnţă tehnică pentru beneficiarii externi înlegătură cu realizarea de cătľe
aceştia a obiectivelorĄľoiecteloľ de investiţii considerabile îninfrastľuctura de sănătate
finanţate din fonduri euľopęne;
c) activităţi înlegătuľă cu constituiľea şi opeĘionalizareacentľului de excelenţă îndomeniul
managementului de proiecte, inclusiv activităţi pľivind tľansfeľul de cunoştinţe expeľtizáîn
şi

z1

ceea

ce pľiveşte pregătiľea şi implementarea

obiectivelor/proiectelor

de investi1ii în

infrastructuľa de sănătate Íinanţate din fonduľi euľopene;

d) activităţi înlegătură cu elaboľaľea de metodologii, instľucţiuni, ľecomandări, oľientări'
colectaľea de date, realizarea de studii, analize, rapoarte, înlegătură cu implementaľea
obiectivelor/pľoiecteloľ de investiţii îninfľastľuctura de sănătate finanţate din fonduľi euľopene;
e) alte activită1i caľe contľibuie înmod diľect la implementarea obiectivelor/pľoiectelor de
investiţii consideľabile îninfrastructuľa de sănătate finanţate din fonduri europene.
(6) Personalului ANDIS i se aplică dispoziţiile legale geneľale privind incompatibilităţile şi
conflictul de inteľese' precum şi dispozi1iile specifrce preväzute de pľezenta oľdonanţă de
uľgenţă.
(7) Salariul debazá al preşedinte|ui şi vicepľeşedintelui

ANDIS

din
Legea-cadru nľ. 153/2017 pľivind salarizarea peľsonalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulteľioare, prin asimilare cu funcţiile de conducere şi salariile de
bază.prevázute înanexa nr. II la Legea-cadrunr. 153/2017 şi aplicabile categoľiei de personal
caľe îşidesňşoară activitateaînbazaunui contract de administľaľe.
se stabileşte potrivit art.28

Capitolul V
Tľansparenţă, infoľmareo mon

it

orizare, sup ravegheľe şi contľol

Aľt. 19.

ANDIS are obligaţi a de a realiza, menţine, denłolta şi actualiza permanent o pagină de intemet
pľoprie, prin inteľmediul căręia să se asigure informaľea publicului şi a tuturoľ persoanelor
inteľesate întľ-omanieră accesibilă cu priviľe la:
a) organizareą funcţionarea' obiectivele şi atľibuţiile ANDIS, pľecum şi atribuţiile fiecăľei
stľucturi inteľne a ANDIS;
b) datele necesaľe pentľu a asiguľa comunicaľea eficientă cu structuľile interne ale ANDIS;
c) bugetul ANDIS şi execuţia bugetaľă;

d) planul de acţiune strategică;
e) pľogramul multianual al proiecteloľ de investiţii de impoľtanţăconsideľabilăîninfľastructuľa
de sănătate;
f) planul anual şi ľapoľtul anua| de activitate al ANDIS;
g) stadiul realizării fiecărui pľoiect din poľtofoliul proiectelor de investiţii de importanţă
considerabilă îninfľastructuľa de sănătate;
h) sintezele rezultatelor audituriloľ realizate conform Art. 14. alin. (l) lit. i) şi alin. (2);
i) orice alte informaţii utile informării publicului' caţę au legătură cu activitatea ANDIS.

^rt.20.
2Ż

(l) ANDIS

are obligaţia de a înfiinţaşi implementa un sistem peľfoľmant de management şi

contľol intern a| obiectiveloľ/pľoiecteloľ de investiţii de impoľtanţă considerabilă în
infrastructuľa de sănătate pentľu a asiguľa încea mai mare măsuľă posibilă realizarea acestoľa
la timp, conform specificaţiilor şi încadrul bugetului apľobat.

(2) Sistemul de management şi control inteľn al obiectiveloľ/pľoiecteloľ de investi1ii de

importanţă consideľabilă îninfrastľuctuľa dę sănătate trebuie sa asiguľe înspecial uľmătoaľele:

a) furruzarea informaţiiloľ necesaľe pentľu planificarea, organizarea,monitorizarea şi controlul
activităţiloľ desÍăşurate încadľul obiectivelor/pľoiectelor de investiţii de impoľtanţă
consideľabilă îninfrastľuctuľa de sănătate;
b) administraľea corespunzátoare a contracteloľ încheiateînlegătură cu obiectivele/proiectele
de investiţii de impoľtanţă consideľabilă îninfrastľuctuľa de sănătate;
c) identificaręa 7a timp a oportunită1iloľ şi ľiscurilor înlegatură cu realizarea, respectiv
nerealizarea obiectiveloľ pľoiecteloľ de investiţii de importanţă consideľabilă în
infrastructuľa de sănătate;
d) analiza sistematică şi determinarea cavzeloľ caľe ar putea conduce la neîndeplinirea
obiectiveloľ pľoiecteloľ de investiţii de impoľtanţă considerabilă îninfľastructuľa de sănătate
şi propunerea de soluţii şi luaľea de măsuri pentru ľemedieľea acestora.
Art. Ż1.

) Până la data de l 5 maľtie a fiecărui an pentľu anul anterior, ANDIS pregăteşte un rapoľt
anual înlegătură cu activitatea sa' care cuprinde şi gradul de realizare a indicatoľilor de
perfoľmanţá a activită1ii pľeşedintelui şi vicepľeşedintelui ANDIS, prevázuţi înplanul de
acţiune strategică.
(2) Ministerul Sănătăţii aľe dľeptul să solicite ANDIS oľice documente
şi informaţii necesaľe
înexercitaľea activităţilor de supraveghere şi control ieraľhic, iaľ ANDIS are obligaţia de a
transmite aceste documente si infoľmatii.
(

1

Art.22.
Activitatea ANDIS este supusa contľolului Cuľtii de Contuľi' exercitat potrivit dispozitiilor
Legii nľ. 94/1992 pľivind organizarea si functionaľea Cuľtii de Contuľi, ľepublicata, cU
modifi carile si completaľile ulteľioare.
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(l) ANDIS îşiexeľcită atľibuţiile prevázute de prezenta ordonanţă

de urgenţă începând cu data

intľăľii învigoaľe a hotăľâľii Guvernului prevázutela Art.27.
(2) Päná la data intľăľii învigoare a hotăľârii Guvernului prevázute la Aľt. 27. , activităţile în
legătură cu pľegătirea, implementarea şi fina|izarea obiectivelor/pľoiectelor de investiţii de
impoľtanţă consideľabilă îninfľastľuctura de sănătate având ca obiect investiţii înspitalele din
ľeţeaua sanitaľă a Ministerului Sănătăţii se realizează încontinuare de către Ministeľul Sănătăţii
sau spitalele din ľeţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, potrivit dispoziţiilor legale.

Art.24.

(l) Ministerul Sănătăţii şi ANDIS iau

toate măsuľile administľative şi organizatorice necesare'
astfel încât,începândcu data intrăľii învigoare a hotăľârii Guveľnului prevázute la Art. 27. ,
ANDIS să-şi poată exercita atribuţiile prevázute de prezenta oľdonanţă de urgenţă.

Aľt. l l. , ANDIS preia prin
protocol de pľedare_primire activitatea, stľuctura şi peľsonalul Diľecţiei Monitorizaľe
Implementaľe Spitale Regionale din cadľul apaľatului pľopľiu al Ministeľului Sănătăţii şi
procedează la reîncadľareapeľsonalului preluat încadrul ANDIS întermenele şi cu ľespectarea
(2) După intraľea învigoare a hotărârii Guvernului prevázllte la

procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

(3) Reîncadraľeapersonalului prevázut la alin. (2) încadľul ANDIS se face pe perioadă
nedeterminatápe funcţiile, gľadele/treptele profesionale, gradaţiile coľespunzătoaľe vechimii în
muncă şi vechimii înspecialitate avuteo cu stabiliľea drepturiloľ salaľiale potrivit Aľt. 18.
Art.25.
Înteľmen de 15 zile de la data intrăľii învigoaľe aprezentei oľdonanţe de urgenţă:

a) pľin excepţie de la dispoziţii|e Aľt. 15. alin. (l) ľeferitoare la organizarea concuľsului,
ministrul sănătăţii numeşte prin ordin o persoana care să îndeplinească cu caracter temporaľ
atľibuţiile preşedintelui ANDIS până la numirea pľeşedintelui sau vicepreşedintelui ANDIS,
potrivit đispoziţiilorAľt. 15. alin. (l);
b) instituţiile prevŁute la

Art.

13. alin. (1) lit. a) _ d)

îşidesemneazáreprezentanţii încadľul

Consiliului de supraveghere al ANDIS;
c) ministrul sănătăţii emite oľdinul prevázut la

Art. l6. alin.

(6).

Art.26.
(l

) Înteľmen

de 10 zile de la data intľării învigoare a hotărâľii Guvernului ptevázute |a Art.27

.

ANDIS pľeia activităţile de pregătire, implementaľe şi finalizare a obiectivelor/pľoiectelor
de investi1ii de importanţă, consideľabilă îninfľastľuctura de sănătate privind realizarca
spitalelor ľegionale de urgenţă laşi, Cluj şi Craiova şi proceduľile de atribuiľe încurs de
a)

Ż4

desfüşuľaľe, activităţile de asistenţă tehnică aferente acestoľa
şi orice alte activităţi conexe în
legătuľă directă cu aceste pľoiecte, pľecum şi atribuţiilę coľespuĺlzătoare acestora din cadrul
aparatului propľiu al Ministerului Sănătăţii;
b)

ANDIS

se subľogă îndľepturile şi obligaţiile Ministerului Sănătáçii rezultate din contľactele
şi celelalte acte juľidice încheiateînlegătuľă cu obiectivele/pľoiectele de investiţii de la lit. a),

inclusiv contľactele de finanţare nerambursabilă şi asistenţă tehnică încheiateînlegătură cu
acestea, cu excepţia contractelor de ťrnanţare dintľe România
şi Banca Euľopeană de Investiţii,
apľobate prin Legea nr.285/2021 şi pńn Legea m ll3l2O22.
Q)Înteľmende 10 zile de la data intľării învigoare a hotăľâľii Guvernului prevŁute la Art.27 .
, ANDIS încheiecu Ministerul Sănătăţii protocolul de pľedaľe-primiľe privind activităţile
şi
atribuţiile Ministerului Sănătăţii prevázute la alin. (l) lit. a)' patľimoniul afeľent acestoľ
activităţi şi atľibuţii, stabilit pebaza situaţiiloľ financiare întocmitepotľivit pľevedeľilor art.28
alin. (1') din Legea contabilităţii nr.8211991, ľepublicată,, cu modificăľile completările
şi
ulterioare, precum şi finanţaľea aferentă' activită1iloľ pľevăzute la alin. (1) lit. a) pľeluate de la
Ministerul Sănătăţii, încondi1iile legii.
Aţt.27.

la data intľării învigoaľe aprezentei ordonanţe de uľgenţă Guvemul
apľobă prin hotăľâre normele metodologice de aplicaľe a acesteia pľin caľe se stabilesc
In termen de 60 de zile de

următoarele:

a) activită1ile detaliate pe caľe le va realiza ANDIS înexeľcitaľea atribuţiilor pľevăzute de
prezenta oľdonanţă de urgenţă;

b) detalieľea criteľiilor prevazute la Art. 5 alin. (2) pentru selectia obiectivelor/proiectelor de
investitii consideľabile avand ca obiect investitii in spitalele din ľeteaua sanitaľa a
Ministerului Sanatatii incľedintate de catre Ministeľul Sanatatii ANDIS si metodologia de
aplicaľe a acestoľa;
c) metodologia de rca|izare a analizęi multicriteľiale pentru stabiliľea obiectiveloľ/pľoiectelor
de investiţii consideľabile care urmeazá a fi incluse înprogramul multianual al proiecteloľ
de investiţii de importanţă considerabilă îninfrastľuctura de sănătate;
d) orice alte aspecte pľevăzute de dispoziţiile prezentei oľdonanţe de uľgenţă a fi stabilite prin
normele metodologice de aplicare aprezentei oľdonanţe de uľgenţă.

Art.28.
In termen de 45 de zil'ę de la data intľării învigoaľe aprezentei ordonanţe de urgenţă Guvemul

apľobă hotărârea prevázutá la

Aľt.l 1.
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