Catre:
Doamna Gabriela Firea
Primar General al Municipiului Bucuresti
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti
Doamna Zamfir Georgiana
Secretar General al Municipiului Bucuresti
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti
Bucuresti,

08.04.2020

Stimata Doamna Secretar General,
Stimata Doamna Primar General,

In temeiul dispozitiilor art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind adoptarea Codului
administrativ, subsemnata Ana Maria Ciceala, in calitate de consilier general in cadrul Consiliului
General al Municipiului Bucuresti, va inaintam atasat prezentei Proiectul de hotarare privind
raportarea de date medicale la nivelul Municipiul Bucuresti, in raport de raspandirea
coronavirusului SARS-CoV-2, impreuna cu referatul de aprobare, in vederea adoptarii acestui
proiect de hotarare de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
Totodata, in temeiul prev. art. 134 alin. (4) raportat la prev. art. 133 alin. (2) lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind adoptarea Codului administrativ, va rugam sa dispuneti convocarea consilierilor
in sedinta extraordinara, de indata si sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei prezentul proiect,
avand in vedere necesitatea monitorizarii evolutiei raspandirii coronavirusului SARS-CoV la
nivelul municipiului Bucuresti.
Cu deosebita consideratie,
Ana Maria Ciceala

______
Consilier general

___________

HOTARARE
Privind raportarea de date medicale la nivelul Municipiul Bucuresti, in raport de raspandirea
coronavirusului SARS-CoV-2
Avand in vedere referatul de aprobare semnat de doamna Ana Maria Ciceala, in calitate de
consilier general;
Avand in vedere rapoartele compartimentelor de resort si avizele comisiilor de specialitate;
Tinand cont de prevederile HCGMB nr. 81/2020 privind aprobarea organigramei,
numarului de posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale
Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti;
In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari ;
Pentru realizarea unui management eficient al activitatii unitatilor sanitare aflate in
administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si totodata pentru asigurarea
previzibilitatii politicilor publice la nivelul Municipiului Bucuresti in contextul pandemiei
generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2
In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), art. 134 alin. (4), art. 139 alin. (3) si 166 alin. (1) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE:
Art. 1. Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti va colecta si inregistra datele
medicale la nivelul Municipiul Bucuresti in raport de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,
cu privire la urmatorii indicatori:
- rezultatul al testelor RTPCR efectuate pentru depistarea cazurilor de coronavirus SARSCoV-2 impartit pe rezultate pozitive si negative
- totalul la zi al cazurilor depistate pozitiv
- numarul total al testelor trimise spre procesare
- numarul de pacienti vindecati dupa confirmarea infectarii cu noul coronavirus
- numarul pacientilor internati
- numarul pacientilor internati si diagnosticati ca fiind infectati cu noul coronavirus

-

numarul pacientilor internati la terapie intensiva, confirmati / presupus infectati
numarul pacientilor diagnosticati pozitiv, intubati
numarul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus
numarul de persoane decedate confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus
numarul persoanelor decedate in urma diagnosticului de pneumonie, dar care nu au fost
testate pentru depistarea infectiei cu noul coronavirus
numarul total al persoanelor decedate, dar care nu au fost testate pentru depistarea infectiei
cu noul coronavirus
numarul total al persoanelor aflate in carantina institutionalizata

Art. 2. Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti va pune la dispozitia
unitatilor sanitare publice aflate pe raza Municipiului Bucuresti personalul angajat pe posturile de
”inspector de specialitate” si ”referent” pentru toate nevoile administrative suplimentare generate
de epidemia cu SARS-CoV-2. Aceste nevoi vor fi colectate si centralizate in prelabil de la
unitatile sanitare publice anterior mentionate tot in cadrul Administratiei Spitalelor si Serviciilor
Medicale Bucuresti.
Art 3. Pentru realizarea masurilor prevazute la art. 1, Administratia Spitalelor si Serviciilor
Medicale Bucuresti va avea in vedere datele furnizate de unitatile si structurile pe care le are in
administrare si totodata, va colecta si va inregistra datele de la celelalte unitati sanitare publice
sau private aflate pe raza Municipiului Bucuresti.
Art. 4. Datele colectate si inregistrate vor fi transmise Primarului General al Municipiului
Bucuresti care, prin grija aparatului propriu, le va publica pe site-ul oficial al Primariei
Municipiului Bucuresti, www.pmb.ro, pe prima pagina.
Art. 5. Datele medicale prevazute la art. 1 vor fi actualizate, raportate si publicate la intervale
de 24 de ore, pana la incheierea pandemiei generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV2.
Art. 6. In perioada starii de urgenta generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,
Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se va asigura de colectarea si
inregistrarea datelor prevazute la art. 1 si de informarea cu privire la aceste date a Consiliul
General al Municipiului Bucuresti, la intervale de 24 ore.
Art. 7. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucuresti si Primarul General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta … a Consiliului General al Municipiului Bucuresti
din data de…
Presedinte de sedinta

Secretar General al Municipiului Bucuresti

REFERAT DE APROBARE
Privind raportarea de date medicale la nivelul Municipiul Bucuresti, in raport de raspandirea
coronavirusului SARS-CoV-2
Prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 din data de 16 martie 2020 a fost institutita
stare de urgenta pe teritoriul Romaniei, avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice
internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de
tari, in care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate si peste 5.800 au decedat, precum
si declararea „Pandemiei” de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, la data de 11.03.2020.
La nivelul Municipiului Bucuresti s-au luat mai multe masuri pentru prevenirea raspandirii
infectarii populatiei cu noul coronavirus.
In acest context, se impune informarea comunitatii locale cat si a Consiliului General al
Municipiului Bucuresti cu date medicale despre nivelul de raspandire a virusului. O astfel de
masura este necesara atat pentru constientizarea cetatenilor despre masurile de preventie pe care
acestia trebuie sa le respecte si totodata, pentru a permite Consiliului General al Municipiului
Bucuresti sa realizeze o prognoza cat mai fidela a politicilor publice locale care vor fi direct
influentate de evolutia datelor medicale furnizate. Pentru a putea lua decizii de politică publică în
viitorul an, de închidere temporară mai strictă sau mai laxă în funcție de posibilele valuri de
epidemie, de numărul acestora, de cum încep și cum progresează, decizii fundamentate pe date,
avem nevoie de raportari zilnice mentionate pe cel puțin următorii indicatori updatați zilnic:
-

rezultatul testelor RTPCR efectuate pentru depistarea cazurilor de coronavirus SARSCoV-2 impartit pe rezultate pozitive si negative

-

totalul la zi al cazurilor depistate pozitiv

-

numarul total al testelor trimise spre procesare

-

numarul de pacienti vindecati dupa confirmarea infectarii cu noul coronavirus

-

numarul pacientilor internati

-

numarul pacientilor internati si diagnosticati ca fiind infectati cu noul coronavirus

-

numarul pacientilor internati la terapie intensiva, confirmati / presupus infectati

-

numarul pacientilor diagnosticati pozitiv, intubati

-

numarul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus

-

numarul de persoane decedate confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus

-

numarul persoanelor decedate in urma diagnosticului de pneumonie, dar care nu au fost
testate pentru depistarea infectiei cu noul coronavirus

-

numarul total al persoanelor decedate, dar care nu au fost testate pentru depistarea infectiei
cu noul coronavirus

-

numarul total al persoanelor aflate in carantina institutionalizata

Conform Regulamentului de Organizare si Functionare ale Administratiei Spitalelor si
Serviciilor Medicale Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 81/2020:
art. 8. Pentru realizarea obiectului sau de activitate, A. S. S.M.B. are urmatoarele atributii
generale:
(3) Asigura managementul asistentei medicale prin structurile cu atributii specifice in
acest domeniu;
(7) Asigura prin bugetul aprobat de C.G.M.B., realizarea proiectelor/programelor de
promovare a sanatatii populatiei confomi indicatorilor solicitati prin aceste proiecte;
art. 10 Managementul asistentei medicale se realizeaza prin:
(1). Evaluarea indicatorilor privind activitatea desfasurata in unitatile sanitare publice cu
paturi si din alte structuri, aflate in domeniul sau de competenta, stabilite prin ordin al
Ministrului Sanatatii si a contractului de management;
(7) Colectarea si inregistrarea datelor privind sanatatea populatiei, utilizand informatiile
in scopul identificarii problemelor de sanatate ale acesteia;
(8) Identificarea problemelor de sanatate publica sau a ameninarilor la adresa sanatatii
comunitatii; 9. Realizarea de studii asupra problemelor de sanatate ale populatiei din teritoriul
Municipiului Bucuresti;
(10) Stabilirea de relatii de colaborare cu institutii si organizatii, in vederea desfasurarii
unor actiuni comune in domeniul sanatatii publice;
(11) Colaborarea cu autoritatile locale in aplicarea reglementarilor din domeniul
sanatatii publice; (12) Organizarea culegerii si prelucrarii informatiilor statistice
medicale de la unitatile sanitare publice;
Totodata, conform prevederilor art. 23 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de Urgenta,
Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta are urmatoarele
atributiiprincipale:
e) informeaza Comitetul National si Consiliul General al Municipiului Bucuresti asupra
activitatii desfasurate;

f) îndeplineste orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de organismele si organele
abilitate.
In raport de prevederile de mai sus, apreciem ca ASSMB trebuie se realizeze colectarea si
inregistrarea datelor medicale cu privire la evolutia raspandirii infectarii cu noul coronavirus in
randul locuitorilor municipiului Bucuresti si totodata, Comitetul de Urgenta trebuie sa urmareasca
colectarea acestor date si sa asigure informarea consilierilor generali cu privire la acestea.
La nivelul anului 2018 organigrama ASSMB a fost suplimentata cu un numar de aproxim 400 de
posturi de inspector de specialitate si referent (HCGMB 199/28.03.2018) pentru - citat din nota de
fundamentare ASSMB pentru acestă suplimentare a organigramei nr 4162/ 09.03.2018 - ”buna
desfasurare a activitatilor conexe actului medical desfasurat in spitalele si ambulatoriile spitalelor
administrate de ASSMB si in proprietatea Municipiului Bucuresti”.
Pentru motivele de mai sus, va supunem dezbaterii, Proiectul de Hotarare privind raportarea de
date medicale la nivelul Municipiul Bucuresti, in raport de raspandirea coronavirusului SARSCoV-2.

Cu deosebita consideratie,
Ana Maria Ciceala

