
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul actului normativ

LEGE
privind aprobarea Ordonante de urgenta a Guvernului pentru asigurarea de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii a sumelor necesare acoperirii platii 
TVA aferente bunurilor §i serviciilor achizitionate in cadrul Programului ROU-T- 

MOH “Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei
in Romania”

Secfiunea a 2-a
Motivui emiterii actului normativ (*)

Tuberculoza reprezinta inc^ o importanta problema de sanatate 
publica m Romania, care a fost traditional zona endemica pentru 
tuberculoza in ciuda progreselor realizate in ultimele decenii, ramane 
tara cu cele mai multe cazuri de tuberculoza din UE. Astfel, in anul 2018, 
Romania a avut peste 20% din cazurile de tuberculoza din UE §i o rata de 
notificare de peste 6 ori mai mare decat media UE.

Incidenta tuberculozei a scazut constant din anul 2002, ca urmare a 
eforturilor financiare conjugate ale Guvernului Romaniei si a unor 
finantatori internationali, intre care rolul cel mai important 1-a avut Fondul 
Global de lupta impotriva HIV/SIDA, tuberculozei §i malariei. Fonful 
Global (FG) a contribuit din anul 2003 cu peste 80 milioane EUR la 
ameliorarea situatiei HIV/SIDA §i tuberculozei, printr-o serie de proiecte 
care au flimizat infrastructura §i tehnologii modeme de diagnostic §i 
tratament, au asigurat training pentru numeroase categorii de personal 
medical §i mai ales au finantat servicii preventive §i noi modele de ingrijiri 
medico-sociale integrate pentru populatii vulnerabile. Ultima finantare 
posibilS pentru Romania din partea Fondului Global este Programul 
„ Abordarea provocarilor sistemului de s&iatate privind controlul 
tuberculozei in Romania”, program finantat ca grant de tranzijie (trecere la 
finanjarea si controlul bolii exclusive prin resurse nationale).

Pentru implementarea acestui program, la data de 30 ianuarie 2019 
Guvernul Romaniei a aprobat in §edinta de Guvem “Memorandumul 
pentru aprobarea desemn^ii Ministerului Sanatatii ca institutie 
responsabiia cu incheierea in numele Guvernului Romaniei a Acordului de 
finantare nerambursabil cu Fondul Global de lupta impotriva HIV/SIDA, 
tuberculozei §i malariei, Memorandum avizat de Ministerul Finantelor 
Publice. De asemenea, la data de 14 februarie 2019 a fost semnat Acordul 
de grant intre Fondul Global de lupta impotriva HIV/SIDA, tuberculozei §i 
malariei §i Ministerul S^atatii din Romania, in calitate de^rimitor 
Principal, pentru implementarea Programului „ Abordarea,:^o;vpcki:ildr. 
sistemului de statute privind controlul tuberculozei in Romani^_dCTumiU

1. Descrierea 
situatiei actuale
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in continuare programul, in valoare de 3.590.075 euro.
Tot la data de 14 februarie 2019 a lost semnat Acordul de colaborare 

nr. inreg. RAA 79i/14.02.2019, nr. inreg. MS SP1800/14.02.2019 de catre 
Ministerul Sanatatii din Romania, in calitate de Primitor Principal §i 
Fundatia Romanian Angel Appeal, in calitate de Sub-primitor principal, in 
cadrul Programului „Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind 
controlul tuberculozei in Romania”. Pentru implementarea prevederilor 
documentelor menjionate anterior s-a incheiat la data de 1 martie 2019 
Acordul de sub-subfinantare cu nr. 1051/42/01.03.2019 intre Fundatia 
Romanian Angel Appeal, in calitate de Sub-recipient §i Asociatia Romana 
Anti-SIDA (ARAS) in calitate de Sub-sub-primitor in cadrul Programului 
„Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind controlul 
tuberculozei in Romania.

A

In conformitate cu Acordul de grant sus-mentionat, primitorul 
principal este obligat sa adopte toate masurile pentru a se conforma 
Ghidului Fondului Global de bugetare a granturilor, iar in acest ghid se 
prevede ca principiu general ca ”achizilia sau importul de bunuri ^i 
serviciifin fondurile aferente graturilor trebuie exceptate de la taxarea din 
t3rile gazda, incusiv taxa pe valoarea adaugata” (pet. 3.5.(1)).

Ca urmare, Ministerul Sanata^ii trebuie sa des^^oare demersurile 
necesare pentru asigurare a finant^ii de la bugetul de stat pentru plata 
TVA aferent tuturor bunurilor §i serviciilor achizitionate cu finanlarea din 
grant, de catre Primitorul principal (Ministerul SanMatii, in nume propriu 
sau prin Institutl National de Sanatate Public^) sau de catre subprimitorul 
principal (Fundatia Romanian Angel Appeal) §i subcontractorul acesteia 
(Asociatia Romana Anti-SIDA, ARAS).

Grantul in derulare reprezinta una dintre sursele de fman^are 
importante ale Strategic! Na|ionale pentru Controlul Tuberculozei 2015- 
2020 aprobata prin Hotar^rea Guvernului nr. 121/2015 si varful de lance al 
reformei in controlul tuberculozei in Romania, prin extinderea 
tratamentului ambulatoriu precum §i prin investijia in detectarea precoce a 
cazurilor de tuberculozS sensibila ^i rezistenta la tratament. Totodata, prin 
reorientarea de la ingrijirile spitalice§ti catre cele ambulatorii §i susjinerea 
dezvoltarii serviciilor comunitare, grantul actual are rol esenfial in 
implementarea Strategic! nationale de sanatate 2014-2020 (aprobata prin 
Hot^area Guvernului nr 1028/2014), dar raspunde §i necesitatilor de 
urgent^ de creare de capacitate spitaliceasca pentru ingrijirea §i controlul 
COVID-19.

Neadoptarea acestei masuri poate conduce la intreruperea 
implementarii Programului, cu consecinte directe asupra indeplinirii 
obiectivelor din Strategia Nafionala pentru controlul tuberculozei in 
Romania, dar asupra furnizarii elective de servicii preventive si curative 
catre populatiei §i in special catre popula^ia vuInerabila^Tptbjdat^ 
neadoptarea masurii poate conduce la intreruperea tratam^^iu|.l|eniru- 
pacien(ii cu MDR-TB, respectiv la aparijia de noi cazuri/de^ber.cSloza 
extrem de rezistenta la tratament, $i avand in vedere contagl^itate extrefn
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de inalta (un pacient activ infecteaza anual in medie alte 10-15 persoane), 
se va crea astfel o grava problema de sanitate publica, fapt ce constituie o 
situajie extraordinary, a carei reglementare nu poate fi amanata, care 
impune adoptarea prezentei ordonante de urgenta.____________________

Prezenta ordonanfa de urgenta are in vedere constituirea cadrului 
legal specific prin care sa se puna in aplicare principiul de baza al 
finanfatorului ca "achizitia sau importul de bunuri §i servicii din 
fondurile aferente granturilor sa fie exceptata de la taxarea din tarile 
gazda, inclusiv taxa pe valoarea adaugata” (pet. 3.5.(1)). Acest principiu 
deriva din faptul ca granturile acordate de Fondul Global nu sunt 
conditionate de o co-finantare specifica na^ionala (cum, de exemplu, se 
intampla in cazul fondurilor europene).

Ca urmare, este imperios necesara acoperirea de la bugetul de stat a 
TVA pentru bunurile §i serviciile achizifionate in cadrul grantului, in 
caz contrar suma respectiva fiind considerata neeligibila la fmanjare de 
catre Fondul Global.

Suma estimata pentru acoperirea TVA este in valoare totala de 
568.433 lei, din care:

a) Suma de 126.974 lei reprezinta TVA aferent cheltuielilor 
elective efectuate in cadrul Programului in anul 2019, de sub- 
primitorul principal, Fundatia Romanian Angel Appeal §i 
subcontractorul acestuia - Asociaiia Romana AntiSIDA (ARAS) §i va 
fi platibila din bugetul aprobat pe anul 2020;

b) Suma de 428.054 lei reprezinta TVA aferent cheltuielilor 
programate a se efectua in cadrul Programului de catre Ministerul 
Sanatafii (direct si prin Institutul Na|ional de Sanatate Publica) §i 
Fundatia Romanian Angeal Appeal (direct §i prin subcontractorul 
acesteia - Asociatia Romana AntiSIDA (ARAS)) in anul 2020 §i va fi 
platita din bugetul aprobat pe anul 2020;

c) Suma de 13.405 lei reprezinta TVA aferent cheltuielilor 
programate a se efectua in cadrul Programului de catre Ministerul 
Sanatatii §i Funda|ia Romanian Angeal Appeal in anul 2021 §i va fi 
platita din bugetul aprobat pe anul 2021.

In cazul in care suma sus-mentionata se va asigura de la bugetul de 
stat, ea va fi directionata catre achizi^ia de medicamente pentru 
tratamentul tuberculozei multidrogrezistente §i respectiv pentru alte 
bunuri necesare pentru prevenirea §i controlul tuberculozei in randul 
populajiilor vulnerabile, intre care mentionam utilizatorii de droguri.

In cazul in care din bugetul de stat nu se va asigura suma respectiva, 
Fondul Global va considera cheltuiala neeligibila §i va diminua conform 
bugetul grantului, acest fapt avand implica|ii deosebit de grave in ceea

Schimbari2.
preconizate

ce prive^te asigurarea diagnosticului §i al tratamentuK^|fgenti'lor cu 
tuberculoza multidrog rezistenta.
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In perioada 2002 - 2018 au fost adoptate misuri similare pentru proiecte 
anterioare finantate de Fondul Global, dupa cum urmeaza:

a. Legea nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Sanatafii, a sumelor necesare acoperirii platii 
TVA aferente bunurilor si serviciilor achizifionate in cadrul 
Programului privind reducerea poverii tuberculozei in Romania, 
prin reformarea sistemului de control-al-tuberculozei §i consolidarea 
gestionarii tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea 
accesului universal la diagnostic §i tratament §i abordarea nevoilor 
grupurilor de populafie cu rise, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 
martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, Ordonan|a

b. Ordonanta de urgenfa nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, a sumelor necesare 
acoperirii platii TVA aferente bunurilor §i serviciilor achizi|ionate in 
cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei in 
Romania, implementate de Fundajia Romanian Angel Appeal,

c. Ordonanta de urgen^d nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice, a sumelor 
necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor §i serviciilor 
achizitionate in cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA 
si tuberculozei in Romania, implementate de Fundatia Romanian 
Angel Appeal.

3. Alte informatii

Sec^iunea a 3-a
Impactul socioeconomic al actului normativ

1. Impactul 
macroeconomic Actul normativ nu are impact macroeconomic
I'^l.
asupra mediului 
concurenfial §i 
domeniului 
ajutoarelor de stat

Impactul

Actul normativ nu se refera la acest subiect

2. Impactul 
asupra mediului 
de afaceri

Actul normativ nu se refera la acest subiect

Prezentul act normativ are un impact social major pentru pacientii cu 
tuberculoza, in special pentru cei cu tuberculoza multidrogrezistenta, 
prin facilitarea accesului gratuit la servicii preventive §i curative de 
calitate pentru asigurarea vindecarii, dar §i pentru membrii de familie ai 
acestor persoane, care sufera traume psihologice, economice si sociale 
majore, din cauza tratamentului prelungit §i a suferintei curare se 
confrunta pacienjii. Totodata, prin modelele de servicii cr^e^u-^^ml 
grantului se faciliteaza accesul populatiilor vulnerabi'l|^^^eftti|cu\ 
HIV/SIDA, utilizatori de droguri, persoane fara adaposf<etq)^6s^i^icii: 
medico-sociale integrate, care reugesc sa le amelioreze\\^litfe^^\fe4ii,/

3. Impactul social



dar sa asigure controlul tuberculozei al altor boli transmisibile la 
nivel popula^ional. De asemenea, din perspectiva popula^ionala, sunt 
beneficiari directi ai actului normativ toti membrii comunitatilor in care 
traiesc pacientii cu tuberculoza, si, practic, toti cetatenii Romaniei.

4. Impactul asupra 
mediului ( Actul normativ nu se refera la acest subiect)* * *

5. Alte informa^ii Actul normativ nu se refera la acest subiect

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)
- mil lei -

Media pe 
5 ani

Anul
curentIndicatori Urmatorii 4 ani

1 2 3 4 5 6 7
1. Modific&'i ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) contribufij de asigurari

2. Modificari ale cheltuielilor bugetare,
plus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) transferuri

c) bugetul FNUAS, din care:
(i) bunuri $i servicii

3, Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea cre^terii 
cheltuielilor bugetare 
5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare
a) de la bugetul de stat
b) din bugetul FNUAS________



Ministerul Sanatajii va intreprinde demersurile
legale pentru asigurarea sunei prev^ute m
proiectul de ordonan^a de urgenta prin virari de
credite de la alte subdiviziuni ale clasificatiei»
bugetare, cu incadrarea m prevederile bugetare 
aprobate. 

7. Alte informa^ii

Secfiunea a 5-a
Efectele actului normativ asupra legislatiei in vigoare

Masuri normative necesare pentru 
aplicarea proiectului de act normativ
a) acte normative invigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii m vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate 
invederea implementarii noilor dispoz^ii.

1.

Actul normativ nu se refera la acest subiect

2. Conforniitatea proiectului de act 
normativ cu legisla^ia comunitara in 
cazulproiectelor ce transpun prevederi 
comunitare

Actul normativ nu se refera la acest subiect

3.Masuri normative necesare aplicM 
directe a actelor normative comunitare Actul normativ nu se refera la acest subiect

4. Hot^ari ale Curtii de Justifie a Uniunii 
Europene Actul normativ nu se refera la acest subiect

5. Alte acte normative §i/sau documente 
intemalionale din care decurg angajamente
6. Alte informatii

Sec^iunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii actului normativ

Specialist! din.organizafiile neguvemamentale 
au contribuit activ la elaborarea proiectului §1 il 
sustin, in beneficial superior al pacienfilor cu 
tuberculoza.

1. Informatii privind procesul de consultare 
cu organizatii neguvemamentale, institute 
de cercetare §i alte organisme implicate

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum si a 
modului in care activitatea acestor 
organizajii este legata de obiectul actului 
normativ

Au fost alese pentru consultare organizatiile 
neguvemamentale partenere in proiect si alte 
organizatii membre in Comitetul ^^jonal de 
coordonare,

m3. Consultarile organizate cu autoritajile 
administratiei publice locale, in situatia in



care actul normativ are ca obiect activitaji 
ale acestor autorita^i, in condi^iile Hotararii 
Guvemului nr. 521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor asociative ale 
autoritatilor administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative
4. Consultarile desfa^urate in cadrul 
consiiiilor 
conformitate 
Guvemului nr. 
constituirea consiiiilor interministeriale

interministeriale, in 
cu prevederile Hot^arii 

750/2005 privind

permanent
5. Informalii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenjei
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ a fost avizat 
favorabil de Consiliul Legislativ, prin avizul 
nr. 660/2020.

Prin adresa nr.330/2020 s-a solicitat punctul de 
vedere al Consiliului Concurentei

6. Alte informatii

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind e aborarea impiementarea actului normativ

Prezentul proiect este adoptat in conformitate 
cu prevederile art. 7 alin. 13) din Legea nr, 
52/2003 privind transparenja decizionala in 
administratia publica, republicata.

l.Informarea societajii civile cu privire la 
necesitatea elabormi actului normativ

2. Informarea societalii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii actului normativ, precum §i 
efectele asupra s^atajii §i securitatii 
cetafenilor sau diversita^ii biologice

Actul normativ nu se refera la acest subiect.

3. Alte informatii Actul normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a actului 
normativ de catre autoritalile administrajiei 
publice centrale §i/sau locale - infiin{area 
unor noi organisme sau extinderea 
competentelor instituliilor existente

Nu e cazul.

2. Alte informatii Nu e cazul.



¥a\^ de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenja a Guvemului pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin 
bugetui Ministerului Sanatatii, a sumelor necesare acoperirii pla^ii TVA aferente 
bunurilor §i serviciilor achizijionate in cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea 
provocarilor sistemului de s&iatate privind controlul tuberculozei in Romania”, pe 
care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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