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Ministerul Finan!elor Publice B-dul.Libert !ii nr.16 sector 5,  cod 050706, Bucure"ti 

Cabinet Ministru 

Tel: +4021 319 96 93 
                 Fax: +4021 319 97 14 

Nr.60313-2/ 31.03.2020   

Doamnei Emilia ARCAN 

Senator, Parlamentul României - Senat 

Adresa: Calea 13 Septembrie nr.1-3
Sector 5  
Bucure"ti, România  

Stimat  doamn  Senator,  

Referitor la întrebarea dumneavoastr!, formulat! în "edin#a 
Senatului din data de 09.03.2020, având ca obiect �Extinderea la nivelul 
întregii $!ri a programului fertiliz!rii in vitro pentru persoanele %i familiile 
care î%i doresc un copil prin aceast! metod!�, potrivit sferei de competen! 
a Ministerului Finan!elor Publice, v  comunic m urm toarele:  

Potrivit prevederilor art.48 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul s!nat!"ii, republicat!, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare,
programele na#ionale de s n tate, respectiv subprogramele de s n tate, se 
aprob  anual, prin ordin comun al ministrului s n t #ii $i al pre$edintelui Casei 
Na#ionale de Asigur ri de S n tate. În ordin sunt precizate obiectivele, 
activit #ile, indicatorii specifici, unit #ile sanitare prin care se deruleaz 
programele $i subprogramele na#ionale de s n tate, precum $i normele 
metodologice de organizare, finan#are $i monitorizare a acestora.  

Totodat , potrivit prevederilor art.50 din Legea nr.95/2006,  
republicat , cu modific rile $i complet rile ulterioare, Ministerul S n t #ii are 
atribu#ii în aprobarea obiectivelor anuale $i a structurii programelor na#ionale 
de s n tate, a necesarului de resurse financiare pentru realizarea 
programelor na#ionale de s n tate $i a subprogramelor de s n tate.

De asemenea, potrivit prevederilor art.54 alin.(1) din Legea  
nr.95/2006, republicat , cu modific rile $i complet rile ulterioare, finan#area 
programelor na#ionale de s n tate se realizeaz  cu fonduri de la bugetul de 
stat, bugetul Fondului na#ional unic de asigur ri sociale de s n tate, precum 
$i din alte surse, inclusiv din dona#ii $i sponsoriz ri, în condi#iile legii, iar potrivit 
prevederilor alin.(2) ale aceluia$i articol, sumele alocate programelor na#ionale 
de s n tate sunt aprobate anual prin Legea bugetului de stat.  
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În contextul celor men#ionate mai sus, consider!m c! asupra 
aspectelor semnalate în întrebare este în masur! s! se pronun$e 
Ministerul S!n!t!$ii, în calitate de organ al administra#iei publice centrale, 
care elaboreaz , implementeaz  "i coordoneaz  programele na!ionale de 
s n tate, în scopul realiz rii obiectivelor politicii de s n tate public .  

  
Cu deosebit  stim ,  
  
p. MINISTRUL FINAN%ELOR PUBLICE 
semnat electronic1 de c tre  
SECRETAR DE STAT  
  

    
  

                                         
1 semn tur  electronic  calificat  în condi!iile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 "i a Legii nr.455/2001    
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