
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

 
Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 
 

Hotărâre a Guvernului 
privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor incendiului produs în data de 11 aprilie 
2018, la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iaşi  

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situaţiei actuale Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. George I.M. Georgescu" 
Iaşi, care funcţioneză la etajele 4,5 şi 6 ale clădirii în care funcţioneză şi 
Spitalului Clinic ”Dr. C.I. Parhon" Iaşi, s-a confruntat cu o situaţie de 
urgenţă apărută în data de 11 aprilie 2018, când la sediul instituţiei s-a 
produs un incendiu devastator care a cuprins staţia de Sterilizare a 
institutului. 

În vederea stingerii focarului a intervenit prompt Inspectoratul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, incendiul fiind lichidat în 
dimineaţa zilei de 11 aprilie 2018. 

În urma acestuia au fost distruse magazia de materiale sanitare şi 
compartimentul Sterilizare în totalitate şi într-o proporţie semnificativă 
Blocul Operator, Compartimentul USTACC al Secţiei Clinice de Cardiologie 
şi Secţia ATI a Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară. 

În cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Iaşi din data de 14.04.2018 s-a hotărât demararea în regim de 
urgenţă a procedurii de obţinere de fonduri necesare reabilitării spaţiilor 
afectate, precum şi pentru achiziţionarea de aparatură medicală necesară 
înlocuirii celei devenite nefuncţionale din cauza incendiului produs la 
Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi în data de 11.04.2018. 

Prin Ordinul Prefectului nr. 158/17.04.2018 a fost constituită o 
comisie mixtă pentru evaluarea şi validarea pagubelor produse de 
incendiul survenit, compusă din specialişti ai Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă Iaşi, Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi, Casei de 
Asigurări de Sănătate Iaşi, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Iaşi, 
având ca sprijin reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Iaşi şi ai 
Institutului de Boli Cardiovasculare Iaşi. 

În urma activităţii desfăşurate de această comisie a fost întocmit 



Raportul de Sinteză, nr. 13/19.04.2018, privind incendiul produs la 
Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi. 

În vederea realizării lucrărilor de reparaţii capitale pentru refacerea 
spaţiilor grav afectate de dezastrul produs şi achiziţionarea 
echipamentelor medicale, pentru reluărea activităţii medicale a 
Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi 
este necesară suma de 41.469 mii lei. 

Prin distrugerea Institutului, cetăţenii din zona de est a României 
(aprox. 5,5 milioane de locuitori) au fost afectaţi grav în dreptul lor de a 
avea acces la servicii medicale de specialitate, pentru ei şi membrii 
familiilor lor. În plus, această populaţie este, statistic, cea mai săracă din 
România şi parte din locuitori nu vor avea posibilităţi materiale reale de a 
se deplasa către centre similare din ţară sau străinătate. 

2.Schimbări preconizate  Având în vedere faptul că Ministerul Sănătăţii şi Institutul de Boli 
Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi  nu dispun de 
fondurile necesare, prin prezentul act normativ se propune alocarea 
sumei de 41.469 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, Ministerului 
Sănătății pentru Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. 
Georgescu" Iaşi în vederea executarea lucrărilor de reparaţii capitale 
pentru refacerea spaţiilor şi achiziţionării echipamentelor medicale 
necesare reluării activităţii medicale la Institutul de Boli 
Cardiovasculare ”Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi, afectat de 
incendiul produs în data de 11 aprilie 2018. 

3. Alte informaţii  
 

Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 
 

1. Impactul macroeconomic 
 

Nu este cazul. 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 
 

Nu este cazul. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative 
 

Nu este cazul. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 
 

Nu este cazul. 

3. Impactul social Ameliorarea problemelor socio-materiale şi de 
sănătate ale familiilor și persoanelor afectate. 

4. Impactul asupra mediului  Nu este cazul. 



 

5. Alte informaţii 
 

Nu este cazul. 

 
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) 
MII LEI 

 

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) bugetele locale: 
     (i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
     (i) contribuţii de asigurări 

 
 
 
 

     

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, 
din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
    (i) cheltuieli de personal 
    (ii) transferuri 
b) bugetul FNUAS, din care: 

(i)bunuri şi servicii 

 
 

     

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

 
-  
+  

     

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6.Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor  
bugetare 
a) de la bugetul de stat 

      

7. Alte informaţii 
 

Proiectul de act normativ nu generează influențe financiare 
având în vedere că Fondul intervenție la dispoziția 
Guvernului este parte a bugetului general consolidat 



 
Secţiunea a 5-a 

     Efectele prezentului 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; 
 
b. Acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii; 

 
 
 
 
 
a) Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 
b) Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

1¹. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea prezentului act normativ 
cu legislaţia comunitară în cazul actelor ce 
transpun prevederi comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

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

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 
 

Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare şi organisme implicate 

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul actului normativ 

Nu este cazul. 

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

Nu este cazul. 
 

6. Alte informaţii 
 

Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 
şi implementarea prezentului act normativ 

 

1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 
elaborării actului normativ 

Nu este cazul. 

2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma implementării actului normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 
sau diversităţii biologice 

Nu este cazul. 

3.Alte informaţii 
 

Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 

1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – 
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 

Nu este cazul. 

2.Alte informaţii 
 

Nu este cazul. 



 
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor incendiului produs în data de 11 
aprilie 2018, la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iaşi. 
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