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Fişa
actului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 128 alin. (3)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Comisia Interdepartamentală pentru Asistenţă Medicală
Comunitară, denumită în continuare Comisia, se organizează şi funcţionează ca
organism fără personalitate juridică în subordinea primului-ministru.

(2) Comisia funcţionează pe lângă Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi
Management Sanitar, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31,
sectorul 2.

Art. 2. - (1) Pentru îndeplinirea funcţiei de coordonare a programelor naţionale
de asistenţă medicală comunitară, Comisia, prevăzută la art. 128 alin. (1) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, are următoarele atribuţii principale:

a) fundamentează şi elaborează, cu sprijinul Unităţii de Management al
Programelor de Asistenţă Comunitară, denumită în continuare UMPAMC,
strategia naţională în domeniul asistenţei medicale comunitare şi o supune spre
aprobare Guvernului;

b) analizează rapoartele realizate şi înaintate Comisiei de către UMPAMC şi
stabileşte priorităţile şi planurile de acţiune comune/integrate, pe termen scurt,
mediu şi lung din domeniul asistenţei medicale comunitare;

c) identifică şi propune instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale,
precum şi altor instituţii cu atribuţii în domeniu programe şi proiecte integrate
pentru dezvoltarea asistenţei medicale comunitare;



d) evaluează modalităţile de finanţare a programelor şi proiectelor prevăzute la
lit. c) şi le propune spre aprobare Guvernului sau, după caz, instituţiilor
responsabile, în condiţiile legii;

e) evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute în
strategia naţională în domeniul asistenţei medicale comunitare, precum şi
eficienţa programelor şi proiectelor din domeniu;

f) stabileşte şi propune autorităţilor competente, în baza fundamentărilor
realizate de UMPAMC, programele de formare iniţială şi continuă a personalului
care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală comunitară;

g) propune spre aprobare instituţiilor administraţiei publice centrale proiectele
de acte normative privind reglementări din domeniul asistenţei medicale
comunitare ce necesită o intervenţie comună şi integrată;

h) stabileşte grupuri de lucru pentru elaborarea strategiei naţionale şi a
programelor în domeniul asistenţei medicale comunitare;

i) acordă asistenţă autorităţilor competente pentru elaborarea programelor şi
proiectelor din domeniu;

j) propune Guvernului, în condiţiile legii, spre adoptare programele şi măsurile
ce se impun pentru dezvoltarea şi implementarea reţelei de asistenţă medicală
comunitară;

k) colaborează cu autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii, persoane
juridice şi fizice în vederea realizării rolului şi atribuţiilor sale.

(2) Comisia îndeplineşte orice alte atribuţii în vederea realizării scopului pentru
care a fost constituită, stabilite prin acte normative sau dispuse de primul-
ministru.

Art. 3. - Comisia îşi realizează atribuţiile cu suportul UMPAMC din cadrul
Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar.

Art. 4. - Principalele atribuţii ale preşedintelui sunt următoarele:
a) coordonează activitatea Comisiei, inclusiv a secretariatului tehnic al

acesteia;
b) reprezintă Comisia în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte

persoane juridice şi fizice;
c) reprezintă Comisia în relaţiile cu organismele internaţionale în domeniu;
d) urmăreşte şi controlează aplicarea recomandărilor Comisiei;
e) monitorizează respectarea prevederilor convenţiilor şi acordurilor

internaţionale în domeniu la care România este parte şi propune Guvernului
măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora, în condiţiile legii;

f) deleagă, prin recomandare, anumite atribuţii membrilor Comisiei;
g) elaborează şi înaintează Guvernului rapoarte semestriale privind activitatea

Comisiei şi stadiul implementării strategiei naţionale şi a programelor în domeniul
asistenţei comunitare.

Art. 5. - (1) Principalele atribuţii ale membrilor Comisiei sunt următoarele:
a) reprezintă instituţiile şi organismele care i-au desemnat şi asigură

comunicarea permanentă cu acestea;



b) elaborează documentaţia necesară pentru integrarea programelor de
asistenţă comunitară în politicile şi strategiile instituţiilor pe care le reprezintă;

c) asigură, în condiţiile legii, informaţiile din domeniul de competenţă al
instituţiei pe care o reprezintă în vederea elaborării strategiei naţionale şi a
programelor de asistenţă medicală comunitară;

d) participă la elaborarea strategiei naţionale şi a programelor de asistenţă
medicală comunitară şi susţin activitatea UMPAMC şi a grupurilor de lucru;

e) monitorizează şi evaluează aplicarea strategiei naţionale şi a programelor în
domeniu.

(2) Membrii Comisiei îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin acte normative,
dispuse de preşedinte sau care sunt necesare realizării funcţiilor Comisiei.

Art. 6. - (1) Comisia are următoarea componenţă:
a) un preşedinte - numit prin decizie a primului-ministru;
b) 7 membri cu funcţie de decizie - numiţi prin ordin sau, după caz, decizie de

către conducătorii instituţiilor din care fac parte, respectiv câte un reprezentant al
Ministerului Sănătăţii Publice, al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei, al Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei şi al
Federaţiei Autorităţilor Locale din România.

(2) Componenţa nominală se stabileşte în termen de 15 zile de la data intrării
în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Mandatul preşedintelui şi al membrilor Comisiei este de 4 ani şi poate fi
reînnoit o singură dată.

(4) Preşedintele poate fi revocat prin decizie a primului-ministru.
(5) Revocarea membrilor Comisiei se realizează la solicitarea preşedintelui

Comisiei sau a conducătorilor instituţiilor care i-au nominalizat.
Art. 7. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei

Interdepartamentale pentru Asistenţă Medicală Comunitară, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-

TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu



p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Cătălin-Ionel Dănilă,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Bucureşti, 25 octombrie 2006.
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ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Comisiei Interdepartamentale

pentru Asistenţă Medicală Comunitară


