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 INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

4 septembrie 2020 

 √  Ordinul nr. 1511/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului 

sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în 

contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală 

pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de 

suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, publicat în M.Of. nr. 

815 din 4 septembrie 2020 

→ în anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv 

cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, în tabelul „SPITALE - FAZA a II-a“, după poziția 45 

se introduce poziția 46, cu următorul cuprins: 

46. ALBA: Spitalul Municipal Sebeș (8 paturi pediatrie, din care 3 paturi ATI pediatrie); 

→ în anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți 

cu virusul SARS-CoV-2, pozițiile 3, 5, 31, 34 și 37 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

3. ARGEȘ: Spitalul Orășenesc «Sf. Spiridon Mioveni» - corp vechi; Spitalul Județean de 

Urgență Pitești - Secția de boli infecțioase; Spitalul Municipal Câmpulung - Secția de boli 

infecțioase, Secția de pediatrie, Corp central (patologii asociate pacienților suspecți sau pozitivi 

COVID-19) și Compartimentul de Psihiatrie; Spitalul de Pediatrie Pitești - urgențe chirurgie 

pediatrică; Spitalul Municipal Câmpulung; Toate centrele - tură suplimentară; Spitalul Județean 

de Urgență Pitești - cazuri grave și critice; 

5. BIHOR: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea; Spitalul Clinic de Recuperare 

Medicală Băile Felix; Spitalul Municipal Beiuș - compartiment Boli infecțioase (secție exterioară a 

Spitalului Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea pentru pacienți pozitivi asimptomatici); 

Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;  

31. PRAHOVA: Spitalul Municipal Câmpina; Spitalul Județean de Urgență Ploiești - 

Compartiment ATI - cazuri severe, cu circuite și linie de gardă separate; Spitalul CF Ploiești; 

Spitalul de boli pulmonare Breaza - Secție pneumologie, compartiment adulți; Spitalul de 
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Psihiatrie Voila - pavilion COVID-19; Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna; Spitalul Municipal 

Câmpina; Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești ; Toate centrele de dializă - tură 

suplimentară distinctă; Spitalul Clinic Județean de Urgență Ploiești - cazuri grave și critice; 

34. SIBIU: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu - 5 pavilioane externe suport; Spitalul 

de Pneumoftiziologie Sibiu; Spitalul General Căi Ferate Sibiu; Spitalul Municipal Mediaș - 10 paturi 

pentru izolarea cazurilor ușoare și medii; Spitalul Orășenesc Cisnădie - 50 de paturi pentru 

izolarea cazurilor ușoare și medii; Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu - 1 pavilion organizat 

maternitate; Toate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă; Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Sibiu; 

37. TIMIȘ: Spitalul CF 2 Timișoara; Spitalul Municipal Timișoara; Spitalul Municipal 

«Teodor Andrei» Lugoj; Spitalul Orășenesc Făget (izolarea cazurilor asimptomatice și ușoare). 

 

√ Hotărârea nr. 732/2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor 

produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru 

protecția populației împotriva COVID-19, prin amenajarea Centrului de urgență amplasat la 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sfânta Cuvioasa Parascheva" Galați, publicată în M.Of. nr. 

816 din 4 septembrie 2020 

→ se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse, în valoare de 

27.280,75 lei, inclusiv TVA, și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu 

titlu gratuit, pentru protecția populației împotriva COVID-19, prin amenajarea Centrului de 

urgență amplasat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva“ Galați; 

Lista produselor scoase din rezervele de stat și acordate ca ajutoare umanitare interne de 

urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației împotriva COVID-19, prin amenajarea 

Centrului de urgență amplasat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva“ 

Galați: 

- paturi – 35 buc. 

- pături – 35 buc. 

- saltele pat  - 35 buc. 

- cearșafuri pat – 140 buc. 

- fețe pernă - 70 buc. 
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√ Ordin nr. 3146/1544/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii și 

al ministrului sănătății nr. 3.142/1.495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării 

cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de 

siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în M.Of. nr. 817 din 4 septembrie 2020 

→ în anexa la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3142/1495/2020 

privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru 

asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 1 septembrie 2020, la capitolul IX - Măsuri 

și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, 

pentru prevenirea răspândirii COVID-19, la punctul 5 - Măsuri legate de organizarea locației, 

partea introductivă a literei h) se modifică și va avea următorul cuprins: 

h) organizarea spațiului astfel încât să permită menținerea distanței fizice între persoane; 


