
 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 532/1991 privind 

reglementarea asistenţei medicale cu plată în unităţile sanitare publice 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

ART. 1. 

Hotărârea Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistenţei medicale cu plată în 

unităţile sanitare publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 175 din 26 august 

1991, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La art. 6, lit. e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ e) de cadre medii sanitare încadrate în policlinicile cu plata. 

    Stabilirea personalului sanitar care poate acorda asistenţa medicală ambulatorie cu plata în 

policlinicile cu plata sau la domiciliul populaţiei se face de către consiliul de administraţie al 

policlinicii cu plata, în raport cu numărul locurilor de munca din aceste unităţi, cu necesităţile 

asistenţei medicale la domiciliu şi cu solicitarea populaţiei. 

    Medicii aflaţi în stagiu de pregătire pentru dobândirea unei specialităţi medicale precum şi 

medicii cu competenţă limitată nu pot acorda asistenţa medicală cu plata. 

    Personalul sanitar aflat în concediu medical, cu program de munca redus sau aflat în 

concediu fără plata nu are dreptul să acorde asistenţa medicală ambulatorie cu plata atât timp 

cât se află în una din aceste situaţii.” 

2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“ ART. 9  (1) Activitatea policlinicilor cu plată se desfăşoară pe baza bugetului de venituri 

şi cheltuieli. 

(2) Finanţarea activităţii policlinicilor cu plată se realizează integral din venituri proprii 

care se constituie din: 

    a) încasările realizate din prestaţiile prevăzute la art.3; 

    b) donaţii şi sponsorizări; 



    c) dobânzi încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite 

din veniturile prevăzute la lit. a) şi b). 

(3) Din veniturile proprii prevăzute la alin. (2) se finanţează integral cheltuielile curente şi 

de capital ale unităţilor. 

(4) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează 

în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii.” 

3. Litera B, articolul 12, articolul 13 şi articolul 15 se abrogă. 
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