
NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

Hotărâre privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea 

persoanelor la domiciliul acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare 

sau în locaţii alternative ataşate acestora, precum și a Listei unităţilor sanitare de bază în care se 

tratează persoanele bolnave 

SECŢIUNEA A 2-A 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV 

1. Descrierea situaţiei actuale        Legea  Nr. 136 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic a fost aprobată de 

Parlamentul Romaniei în 18 iulie 2020.  

Având în vedere impactul negativ asupra stării de sănătate a 

populației generale care poate fi generat de agenții patogeni, prin 

prezenta lege au fost definite și reglementate unele măsuri necesare 

în domeniul sănătăţii publice cu caracter temporar, în situaţii de risc 

epidemiologic şi biologic, pentru prevenirea introducerii şi limitarea 

răspândirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul României.  

Măsurile prevăzute de lege se dispun şi se aplică în situaţiile de risc 

iminent asupra sanatatii publice,  exclusiv pentru apărarea sănătăţii 

publice, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor şi a ordinii publice. Toate măsurile dispuse în baza 

prezentei legi vor fi proporţionale cu situaţia care le-a determinat, 

limitate în timp la aceasta şi aplicate în mod nediscriminatoriu. 

In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 

se stabileste faptul ca masura de izolare se instituie pentru persoanele 

bolnave cu semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, 

precum şi pentru persoanele purtătoare ale agentului înalt patogen, 

chiar dacă acestea nu prezintă semne şi simptome sugestive. 

Totodata, se precizează faptul că prin hotărâre a Guvernului se 

stabilește Lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie 

izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locaţia declarată de 

acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative 

ataşate acestora, precum şi lista unităţilor sanitare de bază în care se 

tratează persoanele bolnave.  

Izolarea persoanelor se instituie cu acordul persoanelor supuse 

examinării, iar în lipsa acestuia,  atunci când medicul constată riscul 

iminent de transmitere comunitară a unei boli infectocontagioasă, 

solicită izolarea într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locaţie 

alternativă ataşată unităţii sanitare, în scopul efectuării examinărilor 

clinice, paraclinice şi a evaluărilor biologice, până la primirea 

rezultatelor acestora, dar nu mai mult de 48 de ore. 

Izolarea la domiciliu sau la locaţia declarată se instituie dacă riscul 

contaminării altor persoane sau al răspândirii bolii 

infectocontagioase este redus. Izolarea la domiciliu sau la locaţia 

declarată nu poate fi dispusă în situaţiile în care informaţiile 

ştiinţifice oficiale referitoare la tipul agentului înalt patogen, calea de 

transmitere şi rata de transmisibilitate impun izolarea persoanelor 

exclusiv într-o unitate sanitară sau o locaţie alternativă ataşată 

acesteia. 

2. Schimbări preconizate                Astfel, in vederea punerii in aplicare a prevederilor articolului 8 alin. 

(2) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în W
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domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și 

biologic, a fost elaborata prezenta hotărîre de guvern prin care : 

- se stabilește lista bolilor infectocontagioase pentru care se 

instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locaţia 

declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în 

locaţii alternative ataşate acestora, prevăzută în Anexa nr. 1 

la hotărâre.  

- se stabilește lista unităților sanitare de bază în care se tratează 

persoanele bolnave cu afecțiunile prevăzute în lista bolilor 

infectocontagioase pentru care se instituie izolarea 

persoanelor la domiciliul acestora, la locaţia declarată de 

acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii 

alternative ataşate acestora, prevăzută în anexa 2 la hotărâre. 

Lista de boli infectocontagioase pentru care se instituie izolarea 

persoanelor bolnave cu semne şi simptome sugestive specifice 

definiţiei de caz, a fost propusa de Institutul National de Sanatate 

Publica si cuprinde acele tipuri de boli determinate de agenti 

patogeni care determina un impact rapid si major asupra starii de 

sanatate a persoanei bolnave dar poate determina rapid aparitia de 

focare de boli transmisibile sau declansarea de epidemii extinse la 

nivel national sau international, si care necesita identificare rapida, 

declarare si insituire de masuri imediate in scopul limitarii extinderii 

bolii in populatia generala.   

Având în vedere faptul că bolile infectocontagioase sunt tratate in 

primul rand in spitalele si sectiile de boli infectioase de pe teritoriul 

tarii, lista unitatilor sanitare de bază in care persoanele bolnave vor fi 

izolate in scopul evaluarii clinico-biologice si acordarii serviciilor 

medicale necesare, cuprinde in primul rand aceste tipuri de unitati 

sanitare.  

Unitățile sanitare de baza sunt reprezentate de unitati spitalicesti ce 

au capacitatea tehnica, logistica si dispun de resursa umana calificata 

spre a putea trata bolile infectocontagioase ce impun izolarea 

persoanelor pentru tratament de specialitate si pentru prevenirea 

contagiunii. In functie de capabilitatile acestor unitati spitalicesti, de 

fazele evolutive si de extinderea unei epidemii sau pandemii, sunt 

spitale de Faza I si de Faza II. Unitatile sanitare de baza vor interna 

pacienţii suspecti sau confirmati pentru una din afectiunile prevazute 

in anexa 1 şi vor asigura tratamentul formelor de boală medii, severe 

şi critice. Spitalele de faza I sunt reprezentate de spitalele clinice de 

boli infecţioase. 

În situatia în care spitalele clinice de boli infecţioase de Faza I sunt 

depăşite din punctul de vedere al numărului de pacienţi internaţi, 

precum și în funcție de specificul afecțiunii,   pacienţi cu forme 

uşoare, medii, severe şi critice  se vor trata în unități sanitare care 

deţin compartiment/secţie ATI, cu capacitate de ventilaţie mecanica 

și care se  bazează pe sistemul pavilionar disponibil în majoritatea 

spitalelor/sectiilor judetene de boli infecţioase sau spitalelor/sectiilor 

judetene de pneumoftiziologie, care reprezintă Spitalele de Faza II. 

Reţeaua de spitale şi unităţi sanitare ce asigura suportul  pentru 

spitalele de Faza I şi Faza II, numite in continuare spitale suport, 

precum si nominalizarea acestora, se stabileste la nivel local, printr-

un protocol de colaborare sub coordonarea direcţiilor de sănătate 

publică judeţene şi a comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, 

si cuprinde următoarele tipuri de unitati sanitare:   W
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a)  spitalele judetene sau municipale de urgenţă ,care pot asigura 

asistenţa medicală pentru celelalte urgenţe medico-chirurgicale.  

b) spitalele municipale sau orăşeneşti,  preponderent cele cu secţii de 

boli infecţioase sau pneumologie, precum şi spitalele din alte reţele 

decât ale Ministerului Sănătăţii (Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerul Apărării Naţionale, 

unităţi sanitare private).  

În funcţie de evoluţia numărului de cazuri,in categoria spitalelor de 

Faza I , Faza II sau suport,  pot fi incluse şi alte spitale, prin hotărâre 

de guvern. 

3. Alte informaţii (**)                

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Impactul macroeconomic     Nu este cazul 

1^1. 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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

3. Impactul social                      Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

4. Impactul asupra mediului (***)       Nu este cazul 

5. Alte informaţii                       

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) 

                                                                                                             - mil lei -         

Indicatori Anul 

curent 

Urmatorii 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           

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, din 

care: 

a) buget de stat, din acesta: 

    (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

b) venituri proprii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

    (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri şi servicii                

      

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale                          
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4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare  

- disponibilităţi din venituri proprii ale anului 

precedent                

 

 

 

     

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare                   

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare                               

      

7. Alte informaţii               

SECŢIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE 

1.Masuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ (acte 

normative in vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării in vigoare a 

proiectului de act normativ): 

a) Acte normative care se modifica sau se abroga 

ca urmare a intrării in vigoare a proiectului de act 

normativ 

b) Acte normative ce urmează a fi elaborate in 

vederea implementării noilor dispoziții                    

 

 
 

 

 
 

a) Nu este cazul 

 
 
 

b) Nu este cazul 

 

1^1. Compatibilitatea proiectului de                                    

act normativ cu legislaţia în                                 

domeniul achiziţiilor publice 

Nu este cazul 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în materie             

Nu este cazul 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte 

documente        

Nu este cazul 

4. Evaluarea conformităţii:          Nu este cazul 

Denumirea actului sau documentului comunitar, 

numarul, data adoptarii si data publicarii 

Gradul de conformitate 

(se conformeaza/nu se 

conformeaza) 

Comentarii 

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                         

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 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 

Nu este cazul 
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consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative     

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 Consiliul Legislativ  

 

6. Alte informaţii                   Nu este cazul 

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       

S-au respectat prevederile Legii nr.52/2003 privind 

transparența decizională in administrația publică, 

cu modificările și completările ulterioare. 

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                         

Nu este cazul 

 

3. Alte informaţii                   Nu este cazul 

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           

Nu este cazul 

2. Alte informaţii                    

 

Faţă de cele menţionate am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea 

Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la 

locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora, 

precum și a Listei unităţilor sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave, pe care îl supunem 

spre aprobare. 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 

NELU TĂTARU 

 

 

Avizăm favorabil, 

VICEPRIM-MINISTRU, 

RALUCA TURCAN 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU W
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