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Ministerul S ănătății - MS 

Ordinul nr. 346/2017 privind aprobarea detalierii p e jude țe a num ărului total de paturi, pe 
anul 2017, din unit ățile sanitare publice și private pentru care casele de asigur ări de 

sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii  medicale spitalice ști 

Text publicat în M.Of. al României. 

În vigoare de la 24.03.2017 

 

Având în vedere: 

 

- Referatul Direcției management și structuri unități sanitare nr. FB 2.639 din 24 martie 2017; 

 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/2017 privind aprobarea Planului național de paturi pentru 
perioada 2017-2019, 

 

în temeiul prevederilor 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 detalierea pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2017, din unitățile sanitare 
publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de 
servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, conform anexei nr. 1. 

 

(2) Numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se referă la numărul de paturi pentru care se asigură 
finanțarea din fonduri publice, fără a îngrădi posibilitatea funcționării structurilor spitalicești cu un 
număr mai mare de paturi, care să fie finanțate din alte surse. 

 

Art. 2. - 

(1) În numărul de paturi pe județ se includ paturile din unitățile sanitare publice cu paturi din 
rețeaua Ministerului Sănătății, din unitățile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor și 
instituțiilor cu rețea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autorităților 
administrației publice locale, din subordinea Academiei Române, precum și din Institutul Național 
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de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și paturile din unitățile sanitare 
private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă. 

 

(2) În numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se includ și paturile din sanatorii și preventorii. 

 

 

 

(3) În numărul de paturi prevăzut la alin. (1) nu se includ paturile aprobate pentru pacienții care se 
află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate și nici paturile din 
penitenciarele-spital, care se contractează de casele de asigurări de sănătate, separat, fără a face 
parte din Planul național de paturi. 

 

Art. 3. - 

Structurile implicate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, casele de 
asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a 
Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Pensii Publice, precum și unitățile sanitare cu paturi 
publice și private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art. 4. - 

(1) În județele/municipiul București în care funcționează unități sanitare cu paturi aflate în 
subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie și în subordinea Academiei 
Române, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București împreună cu Casa 
Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești 
și Casa Națională de Pensii Publice vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finanțarea 
din fonduri publice, cu încadrarea în numărul de paturi aprobat la nivelul județelor/municipiului 
București. 

 

 

 

(2) Județele în care funcționează unități sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere și 
instituții cu rețea sanitară proprie și în subordinea Academiei Române sunt prevăzute în anexa nr. 
2. 

 

Art. 5. - 

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
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Art. 6. - 

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

 

 

 

Ministrul sănătății, 

Florian-Dorel Bodog  

București, 24 martie 2017. 

 

Nr. 346. 

 

ANEXA Nr. 1 

 

DETALIEREA PE JUDEȚE  

a numărului total de paturi, pe anul 2017, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele 
de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim 
de spitalizare continuă 
    

 

Nr. 

crt. 
Județul 

Planul național de paturi 

2017 

 
1 Alba 1802

 
2 Arad 2191

 
3 Argeș 2746

 
4 Bacău 3180

 
5 Bihor 3528

 
6 

Bistrița-

Năsăud 
1282

 
7 Botoșani 2062

 
8 Brașov 3438

 
9 Brăila 1777

 
10 Buzău 1843

 
11 Caraș-Severin 1471

 
12 Călărași 953

 
13 Cluj 6237

 
14 Constanța 4418
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15 Covasna 1453

 
16 Dâmbovița 2028

 
17 Dolj 4380

 
18 Galați 2838

 
19 Giurgiu 683

 
20 Gorj 1888

 
21 Harghita 1724

 
22 Hunedoara 2873

 
23 Ialomița 775

 
24 Iași 6859

 
25 Ilfov 644

 
26 Maramureș 2518

 
27 Mehedinți 1296

 
28 Mureș 3931

 
29 Neamț 2374

 
30 Olt 1830

 
31 Prahova 3649

 
32 Satu Mare 1605

 
33 Sălaj 1055

 
34 Sibiu 2527

 
35 Suceava 2880

 
36 Teleorman 1591

 
37 Timiș 4972

 
38 Tulcea 800

 
39 Vaslui 1943

 
40 Vâlcea 1946

 
41 Vrancea 1258

 
42 București 20331

  
TOTAL 119579

 

 

ANEXA Nr. 2 

JUDEȚE  

în care funcționează unități sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu 
rețea sanitară proprie și în subordinea Academiei Române 

Nr. crt. Județul 

1 Argeș 

2 Bacău 
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3 Bihor 

4 Brașov 

5 Cluj 

6 Constanța | 

7 Dolj 

8 Galați 

9 Hunedoara 

10 Iași 

11 Mehedinți 

12 Neamț 

13 Prahova 

14 Sibiu 

15 Timiș 

16 Vrancea 

17 București 


