
Ordinul nr. 105/2016 privind aprobarea criteriilor de alocare a fondurilor 
pentru finanțarea serviciilor de ambulanță județene și a Serviciului de 
Ambulanță București-Ilfov

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 77 din 02 februarie 2016.
În vigoare de la 02 februarie 2016

Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 849/2016 al Compartimentului medicină de urgență
din cadrul Ministerului Sănătății,

având  în  vedere  prevederile  art.  100 alin.  (2) din  Legea  nr.  95/2006  privind  reforma  în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare,

în  temeiul  art.  7 alin.  (4) din  Hotărârea  Guvernului  nr.  144/2010  privind  organizarea  și
funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -
(1) Se aprobă criteriile  de alocare a fondurilor pentru finanțarea serviciilor de ambulanță
județene, respectiv a Serviciului de Ambulanță București- Ilfov, după cum urmează:

a) Criterii orientative:

1. populația județului, conform datelor de la Institutul Național de Statistică;

2. bugetul istoric per capita și execuția bugetară pentru anul 2015;

b) Criterii de modulare a bugetului:

1. suprafața județului;

2. numărul de posturi ocupate la sfârșitul anului anterior;

3. numărul de posturi vacante la sfârșitul anului anterior care pot fi ocupate în anul 2016,
conform criteriilor stabilite de Comisia Interministerială pentru Suport Tehnic;

4. numărul total de solicitări în cursul anului anterior;

5. numărul total de kilometri parcurși în anul anterior;

6. prezența unui centru de formare acreditat.

c) Criterii particulare pentru:

1. regiunea București-Ilfov, unde există o populație suplimentară în tranzit;

2. centrele universitare regionale București,  Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș,
Iași, unde există o populație suplimentară reprezentată de studenți;

3. județul Constanța, unde există o populație suplimentară reprezentată de turiști în sezonul
estival.
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Art. 2. -
Sumele necesare pentru finanțarea serviciilor de ambulanță județene, respectiv a Serviciului
de Ambulanță București-Ilfov pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și investiții,
stabilite conform criteriilor menționate la art. 1, se alocă conform unui referat întocmit de
către  Serviciul  de  medicină  de  urgență  din  cadrul  Ministerului  Sănătății  avizat  de  către
secretarul de stat - coordonator al Departamentului de medicină de urgență și aprobat de
către ordonatorul principal de credite.

Art. 3. -
În cazul  în  care prin acte normative sunt acordate sau diminuate sumele globale pentru
finanțarea serviciilor de ambulanță județene, respectiv a Serviciului de Ambulanță București-
Ilfov,  Ministerul  Sănătății  va  stabili  distribuirea  lor  conform  cererilor  formulate  de  către
aceste servicii luând în considerare prevederile art. 1 și 2.

Art. 4. -
În urma analizei execuției bugetare, Ministerul Sănătății poate realoca sume de la serviciile
de ambulanță județene, respectiv de la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov cu excedent al
execuției la cele cu deficit conform art. 2.

Art. 5. -
Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății duc la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.

Art. 6. -
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu

București, 29 ianuarie 2016.

Nr. 105.
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