
 

Guvernul României 
 

H O T Ă R Â R E  
 

privind aprobarea metodologiei de raportare și a circuitului informațional pentru 

supravegherea bolilor transmisibile precum și pentru abrogarea unor acte normative 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 78 alin. (1) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. În vederea implementării sistemului de raportare, a circuitului informațional, precum și a 

sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid privind prevenirea şi controlul bolilor 

transmisibile, se aprobă fişa unică de raportare a cazului de boala transmisibilă prevăzută în 

Anexa 1.  

Art.2. Pentru bolile transmisibile marcate cu "(T)" din fişa unică de raportare a cazului de 

boală transmisibilă prevăzută la Art. 1, toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia să 

declare telefonic cazurile depistate, imediat după depistare, la serviciul de supraveghere şi 

control al bolilor transmisibile din cadrul direcției de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti. 

Art.3. Pentru toate bolile transmisibile prevăzute în fişa unică de raportare a cazului de boală 

transmisibilă prevăzută la Art. 1, după emiterea diagnosticului de caz suspect sau confirmat, 

toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia să completeze fişa unică de raportare, care se 

înaintează direcției de sănătate publică judeţene și a municipiului Bucureşti, în termen de 

maximum 5 zile de la data depistării/confirmării, prin fax, curier rapid sau prin poştă. Fac 

excepție furnizorii de servicii medicale care pot asigura exportul datelor din softurile proprii în 

aplicația web a Registrului Unic de Boli Transmisibile, în continuare RUBT. 

Art.4. Multiplicarea şi distribuirea fişelor unice de raportare a cazului de boală transmisibilă 

către furnizorii de servicii medicale reprezintă atribuţii ale direcțiilor de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti.  

Art.5. Pentru raportarea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, tuberculoză, infecții asociate asitenței 

medicale şi alte boli transmisibile care nu sunt prevăzute în fișa unică de raportare, se 

utilizează fişele de supraveghere specifice, potrivit metodologiilor de supraveghere specifice 

elaborate de coordonatorii tehnici naționali. 

Art.6. Personalul care are acces la datele de identitate cuprinse în fişa unică de raportare 

este obligat să respecte confidenţialitatea acestora şi să aplice măsurile de protecţie a 

acestora, în conformitate cu prevederile legale.  

Art.7. Toate bolile transmisibile prevăzute în Anexa 1 fac obiectul raportărilor numerice 

statistice prevăzute în reglementările legale în vigoare. Raportarea statistică se realizează de 



 

către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în urma validării 

datelor de către medicul epidemiolog. 

Art.8. Se introduce aplicația web pentru RUBT, aflată în proprietatea și administrarea 

Institutului Național de Sănătate Publică, în continuare INSP, prin Centrul Național de 

Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, în continuare CNSCBT, coordonatorul tehnic 

național al Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare.  

Art.9. Toți furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, din sistemul public 

şi privat, aflați în subordinea Ministerului Sănătății  sau a altor ministere și instituții cu rețea 

sanitară proprie, au obligativitatea de a raporta bolile transmisibile prevăzute în aceasta 

Hotărâre. 

Art.10. În categoria furnizorilor de servicii medicale sunt incluse toate laboratoarele care 

asigură diagnosticul de boală infecţioasă. 

Art.11. INSP, prin CNSCBT, asigură instruirea tehnică a coordonatorilor județeni cu privire la 

implementarea aplicației web a RUBT. 

Art.12.Coordonatorii tehnici județeni asigură instruirea tehnică a personalului din unitățile 

prevazute la art.9 și art.10, privind operarea, actualizarea și utilizarea aplicației web a RUBT. 

Art.13. Gestionarea accesului controlat al unităților menționate la art.9 și art.10, prin cod de 

utilizator și parolă, se va face de către INSP, prin CNSCBT. 

Art.14. Circuitul informațional în raportarea bolilor transmisibile și al Fișei unice de raportare a 

cazului de boală transmisibilă este prevăzut în Anexa 2. 

Art. 15. Metodologia de Alertă precoce și răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile este 

prevăzută în Anexa 3. 

Art. 16. Lista codurilor de boală, conform Clasificării Internaționale a Maladiilor revizia 10, 

denumită în continuare  CIM 10, raportabile statistic pe grupe de vârstă, gen și medii urban / 

rural, este prevăzută în Anexa 4.  

Art.17. Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică din cadrul Ministerului 

Sănătăţii, în continuare DGAMSP-MS, INSP, prin CNSCBT, Biroul pentru Regulament Sanitar 

Internațional și Informare Toxicologică, în continuare BRSIIT și Centrele Regionale de 

Sănătate Publică, în continuare CRSP, direcțiile de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, furnizorii de servicii medicale, precum şi ministerele şi instituţiile cu 

reţea sanitară proprie, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

Art.15. Nerespectarea prevederilor din prezenta Hotărâre atrage după sine sancţionarea 

conform reglementărilor legale în vigoare. 

Art.16.  Anexele 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

             Art. 17. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă  Hotărârea de Guvern nr. 

589/2007privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru 

supravegherea bolilor transmisibile, publicată în Monitorul Oficial al României  nr. 413 din 20 

iunie 2007. 

 

 

Prim – ministru 

DACIAN JULIEN CIOLOȘ 


