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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Ordonanță de Urgență  

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind 

stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea 

situației actuale 

Având în vedere contagiozitatea extrem de înaltă a virusului, care nu poate fi 

ținută sub control în lipsa unor echipamente specializate de protecție, depistarea 

timpurie și gestionarea eficientă a fiecărui caz de infecție cu noul coronavirus pot 

constitui măsuri de prevenire la răspândirii virusului. 

 

Unitățile sanitare publice sunt suprasolicitate, resursa umană este nevoită să facă 

față unui număr considerabil de cazuri grave în secțiile ATI, înregistrându-se un 

deficit inclusiv la nivelul dotării cu aparatură medicală la unitățile de primiri 

urgențe, secțiile de boli infecțioase, pneumoftiziologie, radiologie imagistică 

medicală, anestezie terapie intensivă. 

 

Produsele și echipamentele medicale care constituie stocuri de urgență, 

achiziționate în temeiul OUG nr. 11/2020 necesită și servicii de mentenanță,  în 

vederea verificării funcționalității acestora, pentru a putea fi utilizate imediat, la 

nevoie.  

 

Triajul epidemiologic este o metodă activă de supraveghere a stării de sănătate, 

practicată în colectivitățile, care se realizează prin anamneză succintă, 

termometrizare. 

 

Pentru a răspunde în continuare nevoilor reale de sănătate ale populației din 

comunități, dar și pentru gestionarea eficientă a resurselor umane și financiare din 

domeniul sănătății, este necesară completarea categoriilor de produse care 

reprezintă stocuri de urgență medicală, de strictă necesitate, prevăzute în anexa la 

OUG nr.11/2020, prin introducerea unor noi produse folosite în procesul de 

vaccinare, precum și servicii de strictă necesitate, cum sunt serviciile de 

mentenanță a echipamentelor medicale. 

 

Prin Decizia primului ministru nr 385 din 20 noiembrie 2020 a fost înființat 

Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva 

SARS-CoV-2.  

 

De asemenea a fost adoptat Memorandumul referitor la înființarea Comitetului 

național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, 

organism interministerial care va fi condus de un președinte desemnat prin decizie 

a premierului. 

 

La solicitarea președintelui Comitetului național de coordonare a activităților 

privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, s-a constatat că este necesară 

achiziționarea unor categorii de produse  obligatorii pentru buna desfășurare a 

campaniei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2.  
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Vaccinarea în vederea imunizării populației reprezintă o prioritate în vederea 

asigurării sănătății publice.  

2.2. Schimbări 

preconizate 

Prezenta ordonanță de urgență este necesară și justificată în contextul situației de 

risc epidemiologic, adoptarea ei va fi benefică în asigurarea necesarului de 

echipamente și materiale sanitare care vor fi folosite inclusiv în procesul de 

vaccinare a populației în scopul imunizării la virusul SARS-CoV-2.  

 

De asemenea, produsele și echipamentele medicale care constituie stocuri de 

urgență, achiziționate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență vor beneficia de 

servicii de mentenanță (echipamentele medicale, achiziționate prin Acord – cadru 

semnat de către ONAC și contractele subsecvente semnate de IGSU, sunt 

echipamente noi, din care, cea mai mare parte nu au existat în dotarea IGSU și  

este necesar ca pentru aceste echipamente să se achiziționeze servicii de 

mentenanță pentru a se punea asigura buna lor funcționare și posibilitatea de 

utilizare a acestora oricând este nevoie). 

 

Având în vedere că nevoia operativă este în directă corelare cu situația operativă 

mereu în schimbare, se propune modificarea mecanismului de actualizare a 

necesarului, astfel încât adăugarea de noi categorii de produse, materiale și 

echipamente sanitare, inclusiv majorarea cantităților prevăzute în anexă, se 

efectuează la propunerea vice-președintelui Comitetului Național pentru Situații 

de Urgență, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, prin hotărâre a 

Comitetului Național pentru Situații de Urgență.  

 

De asemenea, pentru finanțarea cantităților de produse, materiale și echipamente 

sanitare,  stocuri de urgență medicală, de strictă necesitate, adăugate prin hotărâre 

a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, se pot aloca Ministerului 

Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin 

hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului. 

2.3. Alte 

informații 

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

3.1. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.1
1
. Impactul asupra 

mediului 

concurențial și 

domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.3. Impactul social Reglementarea va avea un impact social pozitiv prin îmbunătățirea răspunsului 

în situații de risc epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 . 

3.4. Impactul asupra 

mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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3.5. Alte informații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 

ani 2020 2021 2022 2023 2024 

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) contribuții 

de asigurări 

 

 
     

2. Modificări ale 

cheltuielilor 

bugetare, 

plus/minus din 

care: 

a) buget de stat, 

din acesta: 

    (i) cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri și 

servicii 

b) bugete locale: 

    (i) cheltuieli de 

personal 
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    (ii) bunuri și 

servicii 

c) bugetul 

asigurărilor 

sociale de stat : 

    (i) cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri și 

servicii 

3. Impact financiar, 

plus/ minus din 

care: 

M.A.I. (venituri – 

cheltuieli) 

buget de stat 

bugetul 

asigurărilor 

sociale 

      

4. Propuneri pentru 

acoperirea 

creșterii 

cheltuielilor 

bugetare  

 

5.   Propuneri 

pentru a 

compensa 

reducerea 

veniturilor 

bugetare  

      

6. Calcule detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor și/sau 

cheltuielilor 

bugetare 

      

7.  Alte informații Pentru o utilizare judicioasă a resurselor bugetare, este necesar ca alocarea 

acestora să se efectueze în funcție de finalizarea de către Oficiul Național 

pentru Achiziții Centralizate a procedurilor de achiziții, fapt pentru care 

Ministerul Afacerilor Interne va iniția, în mod etapizat, demersuri de 

suplimentare a bugetului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, înainte de încheierea contractelor subsecvente corespunzătoare. 

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

5.1. Măsuri normative 

necesare pentru 

aplicarea prevederilor 

prezentului act 

normativ: 

a) acte normative în 

vigoare ce vor fi 
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modificate sau 

abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a 

prezentului act 

normativ;     

b) acte normative ce 

urmează a fi elaborate 

în vederea 

implementării noilor 

dispoziții.     

 

5.2. Conformitatea prezentului 

act normativ cu legislația 

comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi 

comunitare      

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.4. Hotărâri ale Curții de 

Justiție a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.5. Alte acte normative și/sau 

documente internaționale din 

care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.6. Alte informații Măsurile propuse nu presupun modificări ale veniturilor bugetare. 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

6.1. Informații privind procesul 

de consultare cu organizații 

neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme 

implicate 

 

6.2. Fundamentarea alegerii 

organizațiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum și a 

modului în care activitatea 

acestor organizații este legată de 

prezentul act normativ 

 

6.3. Consultările organizate cu 

autoritățile administrației 

publice locale, în situația în care 

prezentul act normativ are ca 

obiect activități ale acestor 

autorități, în condițiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind 

procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităților administrației 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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6.4. Consultările desfășurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.5. Informații privind avizarea 

de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare 

a Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

 

      Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului 

Legislativ. 

 

 

 

6.6. Alte informații 

 

 

Secțiunea a 7-a                                                              

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea 

Proiectului de act normativ 

7.1. Informarea societății civile 

cu privire la necesitatea 

elaborării prezentului act 

normativ 

 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor 

Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică. 

7.2. Informarea societății civile 

cu privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării prezentului act 

normativ, precum și efectele 

asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității 

biologice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

7.3. Alte informații  

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

8.1. Măsurile de punere în 

aplicare a prezentului act 

normativ de către autoritățile 

administrației publice centrale 

și/sau locale – înființarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competențelor instituțiilor 

existente 

 

 

8.2. Alte informații  

 

Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul ordonanței de urgență a Guvernului 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind 
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stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, pe care îl 

supunem Guvernului spre adoptare. 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

 

   LUCIAN NICOLAE BODE 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII 

 

 

 

VLAD VASILE VOICULESCU 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

MINISTRUL FINANȚELOR  

 

 

ALEXANDRU NAZARE 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE OFICIULUI NAȚIONAL PENTRU ACHIZIȚII CENTRALIZATE 

 

 

CORNELIA NAGY 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 

STELIAN-CRISTIAN ION 

 

 

 

 

 

                                            


