NOTĂ
privind acțiunea de documentare desfășurată la Institutul Național de Sănătate Publică
Corpul de control al primului-ministru a efectuat, in perioada august-octombrie 2016, o
acțiune de documentare la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), cu privire la modul de
implementare a Proiectului RO 19.05 „Lărgirea gamei și îmbunătățirea planificării serviciilor
acordate pacientului prin registre de boli îmbunătățite” (Proiectul RO 19.05), derulat în cadrul
Programului RO 19 – „Inițiative în Sănătatea Publică”.
Prin Proiectul RO 19.05 s-a prevăzut constituirea la nivel național a unui număr de 5
registre de boli prin dezvoltarea unei platforme informatice unitare de gestionare a datelor aferente
acestora, după cum urmează: Registrul de riscuri de mediu (ReSanMed), Registrul electronic
național de vaccinări (RENV), Registrul de informare toxicologică (ReTox), Registrul regional
de cancer (RRC) și Registrul unic de boli transmisibile (RUBT).
Ca urmare a desfășurării acțiunii de documentare, s-au constatat următoarele:
 Proiectul RO 19.05 a fost realizat în baza Programului RO 19 – „Inițiative în Sănătatea
Publică” și a fost finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 al cărui cadru de
cooperare și implementare a asistenței financiare s-a stabilit prin Memorandumul de Înțelegere
pentru Implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014, încheiat între Regatul
Norvegiei și Guvernul României.
 Pentru implementarea Proiectului RO 19.05, Ministerul Sănătății a încheiat cu INSP
Contractul de finanțare nerambursabilă nr. N.B. 10607/04.12.2014 în valoare de 4.572.112,50
RON, din care 85%, respectiv suma de 3.886,295,62 RON, a reprezentat finanțarea eligibilă
nerambursabilă acordată din GRANT (finanțare norvegiană), iar restul de 15%, respectiv suma de
685.816,88 RON, a fost alocată de către Ministerul Sănătății.
 La data de 25.01.2016, părțile contractante au încheiat Actul adițional nr. 1 la
Contractul de finanțare nerambursabilă nr. N.B. 10607/04.12.2014, prin care termenul de
implementare a Proiectului RO 19.05 a fost prelungit de la 16 luni la 20 de luni, iar la data de
30.08.2016 au încheiat Actul adițional nr. 2 la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. N.B.
10607/04.12.2014 prin care valoarea acestuia a fost micșorată cu 1.244.489,26 RON, prețul
contractului modificându-se de la 4.572.112,50 RON la 3.327.623,24 RON.

 Din valoarea contractului de finanțare, respectiv de 3.327.623,24 RON, s-au efectuat
cheltuieli de 3.101.737,99 RON, rezultând o sumă neutilizată de 225.885,25 RON.
 La data implementării Proiectului, pentru două dintre aceste 5 registre de boli,
respectiv ReSanMed și ReTox, nu existau baze de date la nivel național, constituirea acestora a
necesitat atât conceperea cât și dezvoltarea lor, iar în cazul celorlalte 3, respectiv RENV, RRC și
RUBT dezvoltarea s-a realizat printr-o reactualizare și îmbunătățire a registrelor existente.
 În ceea ce privește funcționarea platformei informatice unitare de gestionare a datelor
aferente fiecărui registru în parte, echipele desemnate să constituie cele 5 registre de boli au
transmis Ministerului Sănătății propuneri de acte normative spre analiză și inițiere a
demersurilor necesare pentru aprobarea acestora.
 În prezent, datele care urmează a fi gestionate prin intermediul celor 5 registre de boli
au fost încărcate în platforma electronică, iar după intrarea în vigoare a legislației se va începe
activitatea propriu – zisă de gestionare a datelor încărcate, pentru a crea o imagine clară și de
ansamblu a situației pacienților.
***
Având în vedere aspectele constatate cu ocazia desfășurării acțiunii de documentare,
Corpul de control al primului-ministru a propus aprofundarea acțiunii de documentare prin
efectuarea unor verificări de către structura abilitată din cadrul Ministerului Sănătății
(Corpul de control al ministrului sănătății), cu informarea Corpului de control al Primului-ministru,
cu privire la circuitul propunerilor de acte normative care au fost transmise Ministerului
Sănătății.
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