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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV  

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 

 

SECŢIUNEA A 2-A 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV 

Cunoașterea epidemiologiei bolilor transmisibile în România are atât importanță națională, 

pentru stabilirea priorităților și alocarea resurselor, cât și pentru prevenirea transmiterii trans-

frontaliere a acestor boli. 

În vederea optimizării și armonizării raportarii cazurilor de boală transmisibilă, a circuitului 

informațional, a validării informațiilor aferente și o mai bună gestionare a alertelor, acest 

proiect de act normativ abrogă Hotărârea de Guvern nr. 589/2007 privind stabilirea 

metodologiei de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, 

publicată în Monitorul Oficial al României  NR. 413 din 20 iunie 2007. 

1. Descrierea situaţiei actuale        

În Hotărârea de Guvern nr. 589/2007 nu există niciun articol care să se refere la validarea 

datelor de către medicul epidemiolog din direcția de sănătate publică județeană/a municipiului 

București, existând, astfel, riscul introducerii în sistem a unor date eronate/insuficient 

verificate.   

Denumirea de „unităti sanitare” este interpretabilă și nu face neaparat referire și la 

laboratoarele de analize medicale, motiv pentru care raportarile sosite, până în prezent, de la 

acestea sunt nesemnificative. 

În Hotărârea de Guvern nr. 589/2007 nu se menționează în ce bază de date sunt colectate 

datele aferente cazurilor de boala transmisibilă. 

În Hotărârea de Guvern nr. 589/2007 nu se menționează sancțiuni aplicabile în cazul 

nerespectării prevederilor acestui act normativ. 

Din ANEXA la Hotărârea de Guvern nr. 589/2007 au fost omise câteva boli transmisibile 

prioritare, în timp ce altele care există în aceasta ANEXĂ au importanță redusă pentru 

sănătatea publică, în România. 

  

2. Schimbări preconizate 
 

 validarea datelor referitoare la bolile transmisibile va fi făcută de către medicul 
epidemiolog din direcția de sănătate publică; 

 laboratoarele de analize medicale vor fi introduse în rândul unităților care raportează 
bolile transmisibile; 

 în Fișa unică de raportare a bolilor transmisibile vor fi incluse și Infecțiile asociate 
îngrijirilor medicale și Sindromul Hemolitic Uremic; 

 în cazul neraportării bolilor transmisibile vor fi aplicate sancțiuni;  

 introducerea aplicației web pentru Registrul Unic de Boli Transmisibile, aflată în 
proprietatea și administrarea Institutului Național de Sănătate Publică prin Centrul 
Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, coordonatorul tehnic 
național al Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile 
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prioritare; 

 armonizarea legislației naționale cu legislația comunitară 

 
Prin acest proiect de hotărâre s-a realizat un act normativ unitar care include: 

 fișa unică de raportare ce cuprinde elemente noi: Sindromul Hemolitic Uremic și 
Infecțiile asociate îngrijirilor medicale; 

 circuitul informațional în raportarea bolilor transmisibile; 

 responsabilități pentru toți actorii din sistemul de sănătate; 

 revizuirea sistemului de alertă precoce în vederea gestionării situațiilor de urgență. 

3. Alte informaţii            

Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Impactul macroeconomic     

Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic. 

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.  

3. Impactul social 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact social. 

4. Impactul asupra mediului 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii                      

Adoptarea prezentului proiect de act normativ contribuie la respectarea angajamentelor 

internaţionale asumate de România în domeniul bolilor transmisibile.        

 

SECŢIUNEA A 4-A 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE 

TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii 4 ani 

Media 

pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) contribuţii de asigurări           

Nu Nu Nu Nu Nu Nu 
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2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii                

 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare                 
Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare                   
Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare                               

Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

7. Alte informaţii                        Nu este cazul 

 

SECŢIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ 

Abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 589/2007 privind 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. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii  

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare 

Prezentul proiect de act normativ nu transpune prevederi comunitare, însă respectă 

următoarele reglementări comunitare: 

1. Decizia nr.1082/2013/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 

2013 privind amenințările trans-frontaliere importante și de abrogare a Deciziei 

2119/98/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 Septembrie 1998 pentru 

crearea unei reţele de supraveghere epidemiologică şi de control a bolilor transmisibile 

în Comunitatea Europeană. 

2. Decizia (nr.5538/2012) de modificare a Deciziei 2002/253/CE de stabilire a definițiilor 

de caz pentru raportarea bolilor transmisibile rețelei comunitare în conformitate cu 

Decizia nr.2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
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3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene     

Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente   

Nu este cazul 

6. Alte informaţii                    

 

SECŢIUNEA A 6-A 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT 

NORMATIV 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate.     

Au avut loc consultări cu Institutul Național de Sănătate Publică 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 

normativ.     

Nu este cazul.         

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative.  

Nu este cazul.    

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente      

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi              

Este necesar avizul Consiliului Consultativ 

6. Alte informaţii                    

 

SECŢIUNEA A 7-A 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 

PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ   

Se respectă prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice.                         
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Nu este cazul 

3. Alte informaţii                    

 

SECŢIUNEA A 8-A 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau 

extinderea competenţelor instituţiilor existente           

Prezentul proiect de act normativ nu necesită înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente. 

2. Alte informaţii       Nu este cazul 

 
Faţă de cele prezentate, a fost elaborată prezenta Hotărâre privind aprobarea 
metodologiei de raportare și a circuitului informațional pentru supravegherea bolilor 
transmisibile precum și pentru abrogarea unor acte normative. 
 
 

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII 

Vasile Vlad Voiculescu 

 

 

Avizăm favorabil, 
 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 
 și Persoanelor Vârstnice 

Dragoș Nicolae Pîslaru 

 

 

Ministrul Afacerilor Interne, 

Ioan Dragoș Tudorache  

 

 

Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Vasile Dîncu 

 

 

Ministrul Justiției 

Raluca Alexandra Prună 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


