INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

19 octombrie 2020
√ORDINUL ministrului sănătăţii nr. 1791 din 19 octombrie 2020 pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri
pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care
asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi
a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2,
publicat in Monitorul Oficial 960/19.10.2020
→Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020 se modifică şi se completează după cum urmează:
1.În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, în tabelul "Spitale - Faza I", poziţiile 3 şi 10 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"3. Bucureşti

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase «Dr. Victor Babeş» (inclusiv secţia externă
modulară Pipera)

......................................................................................................................................................
10. Timiş

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Victor Babeş» Timişoara
(inclusiv secţia exterioară: Secţia clinică de recuperare cardiovasculară - 48 de
paturi, din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara)"

2.În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistenţă medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul
SARSCoV-2 în faza I şi în faza a II-a, în tabelul "Spitale - Faza a II-a", după poziţia 48 se introduce o nouă
poziţie, poziţia 49, cu următorul cuprins:
"49. Cluj

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca (parţial) pentru pacienţi COVID-19 pozitivi"

3.În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul
SARS-CoV-2, poziţiile 24, 31 şi 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
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"24

IAŞI

Spitalul Clinic de
Neurochirurgie «Nicolae
Oblu»
Spitalul Clinic CF Iaşi
Spitalul Clinic Militar de
Urgenţă «Dr. Iacob Czihac»
Iaşi
Spitalul Clinic de
Recuperare Iaşi - 20 de
paturi suport COVID-19
Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţe «Sf. Spiridon» Iaşi
- Clinica a II-a medicală: 65
de paturi, din care 55 de
paturi medicină internă şi
10 paturi neurologie
Spitalul General Căi Ferate
Paşcani - 145 de paturi, din
care 10 paturi ATI
Spitalul Orăşenesc Hârlău Secţia medicină internă,
compartiment
balneologie-medicină
fizică recuperare medicală,
Secţia de boli infecţioase

Spitalul Clinic de
Obstetrică şi
Ginecologie «Elena
Doamna» Iaşi

Spitalul Clinic «Dr.
C. I. Parhon» centru de dializă
dedicat COVID-19
S.C. Fresenius
Nephrocare
România - S.R.L. punct de lucru Iaşi
- tură suplimentară
(la nevoie)
Spitalul Clinic de
Urgenţă pentru
Copii «Sf. Maria»
Iaşi - staţia de
hemodializă
S.C. Nefrocare MS
- S.R.L. cu punctul
de lucru în laşi
S.C. Vital Medical
Center Memory S.R.L. Iaşi - centru
de dializă

Spitalul Clinic de
Recuperare Iaşi - Secţia
clinică ORL-ATI
Spitalul de Psihiatrie şi
pentru Măsuri de
Siguranţă PădureniGrajduri
Spitalul Municipal Paşcani
- Secţia ATI
..........
31

PRAHOVA

Spitalul Municipal
Câmpina
Spitalul Judeţean de
Urgenţă Ploieşti Compartiment ATI - cazuri
2

Spitalul Municipal Toate centrele de
Câmpina
dializă - tură
suplimentară
Spitalul de
distinctă
Obstetrică

severe, cu circuite şi linie
de gardă separate

Ginecologie
Ploieşti

Spitalul Clinic
Judeţean de
Urgenţă Ploieşti cazuri grave şi
critice

Spitalul Caritas
Roşiori de Vede Secţia de
maternitate

Toate centrele tură suplimentară

Spitalul CF Ploieşti
Spitalul de Boli Pulmonare
Breaza - Secţie
pneumologie,
compartiment adulţi
Spitalul de Psihiatrie Voila
- pavilion COVID-19
Spitalul de
Pneumoftiziologie Drajna
S.C. PATRIK MEDICAL
CENTER - S.R.L.
S.C. Dentirad Hospital S.R.L.
S.C. Sfânta Sofia Hospital
Med - S.R.L.
..........
36

TELEORMAN

Spitalul Caritas Municipal
Roşiori de Vede
Spitalul Municipal Turnu
Măgurele

Spitalul Judeţean
de Urgenţă
Alexandria - cazuri
grave şi critice"

20 octombrie 2020
√ORDINUL ministrului sănătăţii nr. 1760 din 14 octombrie 2020 privind modificarea şi
completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicat in Monitorul Oficial
961/20.09.2020
→Ordinul ministrului sănătăţii nr. 153/2003 se modifică şi se completează după cum urmează:
1.În "Lista specialităţilor compatibile care pot funcţiona în acelaşi cabinet", anexată la anexa nr. 1
"Norme metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale", grupa 2
se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Grupa 2
- reumatologie
3

- medicină fizică şi reabilitare
- medicină sportivă."
2.În anexa nr. 2 "Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate", punctul 11
se modifică şi va avea următorul cuprins:
"11. Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
a) Dotare cabinet:
- tensiometru, stetoscop;
- cântar de persoane şi cu tijă pentru măsurarea înălţimii;
- trusă de diagnostic pentru neuropatie periferică (diapazon, monofilament);
- seringi de unică folosinţă, seturi de perfuzii;
- panglică pentru măsurare talie/circumferinţă;
- glucometru pentru aprecierea rapidă a glicemiei;
- teste de urină cu minimum 2 parametri: corpi cetonici, glucoză.
Opţional: aparat de determinare a hemoglobinei glicozilate, aparat cu bioimpedanţă pentru aprecierea
compoziţiei corporale, instrument pentru măsurarea indicelui gleznă-braţ, electrocardiograf,
oftalmoscop.
b) Dotare aparat de urgenţă:
- fiole de glucoză 33%, flacoane ser glucozat 20% şi ser fiziologic;
- glucagon pentru administrare sc/im.iv sau intranazal;
- insulină rapidă umană;
- fiole hidrocortizon hemisuccinat;
- fiole furosemide;
- captopril sau hipotensor pentru urgenţe hipertensive."
3.În anexa nr. 2 "Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate", punctul 17
se modifică şi va avea următorul cuprins:
"17. Gastroenterologie
Dotare:
- tensiometru;
- stetoscop;
- linie de dezinfecţie pentru aparatură optică.
Opţional: gastroscop, colonoscop, truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de
anatomie patologică."
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4.În anexa nr. 2 "Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate", după
punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:
"251. Medicină de fizică şi de reabilitare
Dotare:
a) Cabinet medicină fizică şi reabilitare:
- tensiometru;
- termometru (noncontact);
- stetoscop;
- ciocan de reflexe;
- centimetru;
- cântar;
- taliometru;
- goniometru;
- canapea pentru consultaţii;
- trusă sanitară de urgenţă;
- materiale sterile pentru injecţii intraarticulare şi periarticulare: ace, seringi, comprese, mănuşi;
- materiale pentru dezinfecţia tegumentelor, suprafeţelor şi aerului;
- echipamente de protecţie.
Observaţie: Chiar dacă un cabinet de medicină fizică şi reabilitare poate funcţiona independent, cel
mai adesea este recomandat să dispună şi de o bază de medicină fizică şi de reabilitare, conform
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru
specialitatea reabilitare medicală, cu modificările ulterioare, ca spaţiu destinat aplicării procedurilor
specifice de medicină fizică şi reabilitare. Baza poate să cuprindă un spaţiu pentru aplicarea
fizioterapiei cu dotarea menţionată la lit. b) şi/sau un spaţiu pentru sala de kinetoterapie cu dotarea
menţionată la lit. c).
b) Sală pentru fizioterapie:
- aparat pentru electrostimulare neuromusculară;
- aparat pentru electroterapie antalgică;
- aparat pentru ultrasonoterapie;
- mijloace de termoterapie, parafină sau alte metode echivalente (Hotpacks).
c) Sală de kinetoterapie:
- masă de kinetoterapie;
- spalier;
- saltea;
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- oglindă de perete de dimensiuni adecvate pentru controlul posturii, mişcărilor etc.;
- echipamente diverse: mingi medicinale, gantere, benzi elastic, arcuri, scripeţi, corzi;
- bicicletă ergometrică sau bandă de mers."
5.În anexa nr. 2 "Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate", punctul 38
se modifică şi va avea următorul cuprins:
"38. Ortopedie şi traumatologie
Dotare:
- tensiometru;
- stetoscop;
- goniometru;
- negatoscop;
- ciocan de reflexe;
- centimetru/instrument de măsurare a lungimii.
Opţional (pentru efectuarea de manopere chirurgicale/ortopedice): pense anatomice, pense
chirurgicale, pense hemostatice Pean şi Kocher, foarfeci chirurgicale, bisturiu, portac, fire de
sutură/ace chirurgicale, ace de puncţie, seringi de unică folosinţă, chiurete de diferite mărimi, tăviţe
renale, gipsotom (manual sau motorizat), foarfeci de pansamente, feşi gipsate, pansamente sterile,
feşi de diferite mărimi, mănuşi chirurgicale sterile şi nesterile."
6.În anexa nr. 2 "Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate", punctul 39
se modifică şi va avea următorul cuprins:
"39. Otorinolaringologie
Dotare:
- scaun ORL reglabil în înălţime şi rabatabil;
- set instrumentar ORL necesar examenului clinic (speculi nazali, speculi auriculari, otoscop, apăsător
de limbă, oglinzi laringiene şi pentru rinofaringe, lampă clar);
- endoscop - tijă rigidă sau flexibilă şi sursă de lumină;
- sursă de aspiraţie (aspirator chirurgical);
- canule de aspiraţie nazală şi auriculară;
- pense de diverse tipuri (pensă baionetă, tip Pean, pense de drenaj colecţii faringiene);
- bisturiu, foarfeci de diverse dimensiuni;
- pipă şi balon Ruben (eventual sursă de oxigen);
- audiometru de screening;
- lampă de spirt;
- termometru;
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- substanţe anestezice, vasoconstrictoare;
- sterilizator;
- aparat de măsurat tensiunea arterială."
7.În anexa nr. 2 "Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate", punctul 45
se abrogă.
8.În anexa nr. 2 "Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate", punctul 49
se modifică şi va avea următorul cuprins:
"49. Sală de fizioterapie (activitate conexă actului medical):
Dotare:
Condiţii de spaţiu:
- suprafaţa utilă a sălii va asigura cel puţin 4,5-5 m2 pentru fiecare pacient;
- sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;
- pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;
- cabină de duş (cu apă caldă permanentă) şi WC;
- spaţiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat.
Dotări specifice:
- 1 spalier;
- 2 saltele;
- 1 oglindă de perete;
- 1 masă kineto simplă;
- 1 bancă;
- 2 instalaţii-montaje scripete cu contragreutăţi;
- greutăţi de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;
- minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare funcţională din grupa «dispozitive ajutătoare» (de
exemplu: pedalier, planşetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată şi scăriţă pentru
umăr, placă canadiană, placă pentru abilităţile mâinii etc.);
- cântar pentru persoane;
- aparat de măsurat tensiunea arterială;
- trusă de urgenţă."
→ Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
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√ ORDINUL ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1818 din 2 octombrie 2020 privind
aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru
informarea publicului privind calitatea aerului√, publicat in Monitorul Oficial 962/20.10.2020
→Se aprobă indicii de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru
informarea publicului privind calitatea aerului.
→Datele de calitate a aerului pentru calcularea indicilor sunt furnizate de staţiile automate din cadrul
Reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, denumită în continuare RNMCA.
→Indicele de calitate a aerului reprezintă un număr de la 1 (bun) la 6 (extrem de rău), care arată
calitatea aerului în aria de reprezentativitate a staţiilor automate din cadrul RNMCA şi poate fi indice
specific de calitate a aerului şi indice general de calitate a aerului. Indicele specific şi indicele general
se actualizează orar. Sistemul calificativelor şi codul culorilor asociate celor şase valori ale indicilor
generali şi ale indicilor specifici sunt prevăzute în anexa nr. 1.
→ (1)Indicele specific de calitate a aerului, denumit în continuare indice specific, se calculează pe baza
datelor brute din RNMCA pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:
a)dioxid de sulf (SO2) - medii orare;
b)dioxid de azot (NO2) - medii orare;
c)ozon (O3) - medii orare;
d)particule în suspensie (fracţiile PM10 şi PM2,5) - medie mobilă pe 24 de ore.
(2)Indicele general de calitate a aerului, denumit în continuare indice general, reprezintă un instrument
de comunicare către public, ce permite descrierea periodică sub o formă simplă a informaţiilor privind
starea globală a calităţii aerului.
→ (1)Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul RNMCA ca fiind
cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.
(2)Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibil cel puţin 1 indice specific
corespunzător poluanţilor monitorizaţi.
→Indicii specifici corespunzători următorilor poluanţi sunt stabiliţi după cum urmează:
a)pentru dioxidul de sulf, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;
b)pentru dioxidul de azot, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3;
c)pentru ozon, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4;
d)pentru particulele în suspensie (fracţiile PM10 şi PM2,5) în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.
→ (1)La stabilirea indicelui general în cazul staţiilor de tip trafic se utilizează indicii specifici pentru
indicatorii PM10 şi NO2.
(2)La stabilirea indicelui general în cazul staţiilor de tip industrial amplasate în arii urbane se utilizează
indicii specifici pentru indicatorii PM10, PM2,5, NO2 şi SO2.
(3)La stabilirea indicelui general în cazul staţiilor de fond şi de tip industrial, altele decât cele de la alin.
(2), se utilizează indicii specifici pentru indicatorii PM10, PM2,5, NO2, SO2 şi O3.
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→Informările zilnice/lunare postate pe pagina de internet a agenţiilor judeţene pentru protecţia
mediului se elaborează de către acestea pe baza datelor validate de calitatea aerului provenite de la
staţiile automate din cadrul RNMCA.
→Monitorizarea poluanţilor luaţi în calcul pentru stabilirea indicilor specifici este efectuată conform
prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare.
→ (1)Informaţiile privind indicii specifici, stabiliţi pentru aria de reprezentativitate a staţiei automate
de monitorizare a calităţii aerului, sunt prezentate publicului prin afişarea orară pe pagina de internet
www.calitateaer.ro
(2)Informaţiile privind indicele general, stabilit pentru aria de reprezentativitate a staţiei automate de
monitorizare a calităţii aerului, sunt prezentate publicului prin afişarea orară pe panourile exterioare
de informare a publicului cu date privind calitatea aerului, precum şi pe pagina de internet
www.calitateaer.ro
→La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării
durabile nr. 1.095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a
aerului în vederea facilitării informării publicului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 513 din 31 iulie 2007, se abrogă.
ANEXA nr. 1: Sistemul calificativelor şi codul culorilor asociate celor şase valori ale indicilor generali
şi ale indicilor specifici
Indice general/
Indice specific
1

Calificativ

Culoare

Bun

roşu - 80%
verde - 240%
albastru - 230%

2

Acceptabil

roşu - 80%
verde - 204%
albastru - 170%

3

Moderat

roşu - 240%
verde - 230%
albastru - 65%

4

Rău

roşu - 255%
verde - 80%
albastru - 80%

5

Foarte rău

roşu - 150%
verde - 0%
albastru - 50%
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6

Extrem de rău

roşu - 125%
verde - 33%
albastru - 129%

ANEXA nr. 2: Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător dioxidului de sulf
A.Pentru fiecare staţie de monitorizare a calităţii aerului, la fiecare interval de o oră, se determină
media aritmetică a concentraţiilor de dioxid de sulf înregistrate în ora respectivă.
B.Indicele specific corespunzător dioxidului de sulf se stabileşte prin încadrarea acestei valori medii
orare a concentraţiilor în unul dintre domeniile de concentraţii înscrise în tabelul de mai jos:
Domeniu de concentraţii pentru dioxid de sulf
(micrograme/mc)

Indice specific

0-100

1

100-200

2

200-350

3

350-500

4

500-750

5

750-1.250
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ANEXA nr. 3: Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător dioxidului de azot
A.Pentru fiecare staţie de monitorizare a calităţii aerului, la fiecare interval de o oră, se determină
media aritmetică a concentraţiilor de dioxid de azot înregistrate în ora respectivă.
B.Indicele specific corespunzător dioxidului de azot se stabileşte prin încadrarea acestei valori medii
orare a concentraţiilor în unul dintre domeniile de concentraţii înscrise în tabelul de mai jos:
Domeniu de concentraţii pentru dioxid de azot

Indice specific

(micrograme/mc)
0-40

1

40-90

2

90-120

3

120-230

4

230-340

5

340-1.000

6

ANEXA nr. 4: Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător ozonului
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A.Pentru fiecare staţie de monitorizare a calităţii aerului, la fiecare interval de o oră, se determină
media aritmetică a concentraţiilor de ozon înregistrate în ora respectivă.
B.Indicele specific corespunzător ozonului se stabileşte prin încadrarea acestei valori medii orare a
concentraţiilor în unul dintre domeniile de concentraţii înscrise în tabelul de mai jos:
Domeniu de concentraţii pentru ozon

Indice specific

(micrograme /mc)
0-50

1

50-100

2

100-130

3

130-240

4

240-380

5

380-800

6

ANEXA nr. 5: Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător particulelor în suspensie (fracţiile
PM10 şi PM2,5)
A.Pentru fiecare staţie de monitorizare a calităţii aerului, la fiecare interval de o oră, se determină
media aritmetică a valorilor orare, înregistrate în ultimele 24 de ore, pentru particulele în suspensie.
B.Indicele specific corespunzător particulelor în suspensie se stabileşte prin încadrarea acestei medii
aritmetice în unul dintre domeniile de concentraţii înscrise în tabelul de mai jos:
Domeniu de concentraţii pentru
PM10

Domeniu de concentraţii pentru
PM2,5

(micrograme /mc)

(micrograme /mc)

0-20

0-10

1

20-40

10-20

2

40-50

20-25

3

50-100

25-50

4

100-150

50-75

5

150-1.200

75-800

6
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Indice specific

√ORDINUL ministrului sănătăţii nr. 1789 din 16 octombrie 2020 pentru modificarea anexei la
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea,
testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 şi utilizarea
monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID-19 din secţiile ATI, publicat in Monitorul Oficial
963/01.09.2020
→Punctul III din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 654/2020 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"III.Testarea componentelor sanguine obţinute de la donator vindecat de COVID-19
1.Pentru calificarea biologică a componentelor sanguine se aplică la nivelul centrelor de transfuzie
sanguină protocolul de testare conform legislaţiei în vigoare şi algoritmului de testare elaborat de către
Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională (INHT) pentru controlul biologic al donărilor de
sânge total şi de componente sanguine.
2.Centrele de transfuzie sanguină vor trimite către INHT eşantioane aferente donărilor efectuate de
donatorii vindecaţi de COVID-19 în vederea testării suplimentare:
a)testare PCR pentru virusurile transmisibile prin sânge: HIV, HBV, HCV;
b)testare pentru depistarea anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgG, cu exprimarea titrului de anticorpi
neutralizanţi IgG. Eligibilitatea plasmei este dată de un titru de > 1:80 pentru testul calitativ specific
pentru IgG;
c)testarea anticorpilor anti-HLA la donatorii cu antecedente de transfuzie de sânge şi donatorii de sex
feminin care au avut sarcini.
3.În urma testelor efectuate, INHT transmite centrelor de transfuzie sanguină rezultatele care confirmă
sau infirmă eligibilitatea plasmei proaspăt congelate pentru distribuţie şi administrare monitorizată
pentru pacienţi cu COVID-19.
4.Dacă testul relevă absenţa anticorpilor sau un titru al anticorpilor neutralizanţi anti-SARS-CoV-2 < 80
cu metoda EIA sau o valoare echivalentă printr-o altă metodă, dar rezultatele testelor pentru
calificarea biologică permit eliberarea din carantină, plasma va fi şi etichetată ca plasmă proaspăt
congelată (PPC), reetichetată şi pusă la dispoziţie pentru o altă utilizare. Unităţile de plasmă cu Ac antiHLA prezenţi nu se eliberează din carantină în vederea administrării terapeutice monitorizate la
pacienţi cu COVID-19. Centrele de transfuzie sanguină vor arhiva în serotecă eşantioane suplimentare
de plasmă/ser aferente donării pentru studii de referinţă, de exemplu, 10 x 0,5 ml eşantioane
congelate."

√ORDINUL preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1073 din 13 octombrie
2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de
sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat in Monitorul Oficial 965/20.10.2020
→ Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi
2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La capitolul IV articolul 31 alineatul (14), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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"a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate,
pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi pentru formele farmaceutice cu
administrare subcutanată/intramusculară, după caz, corespunzătoare următoarelor DCI-uri:
Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor:
Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum şi Fulvestrantum şi medicamentele de tip
imunomodulator, care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A şi Interferonum alfa 2B, precum şi
Bortezomibum, Trastuzumabum (concentraţia de 600 mg/5 ml), Azacitidinum şi Rituximabum
(concentraţia de 120 mg/ml, 1.400 mg/flacon şi 1.600 mg/flacon)"
2.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive
implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)" subtitlul "Unităţi care derulează programul",
după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
"ţ) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti."
3.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament al bolilor neurologice" subtitlul "Unităţi care
derulează programul", după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:
"q) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti."
4.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei" subtitlul "Unităţi
care derulează programul", la punctul 1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul
cuprins:
"j) Spitalul Clinic Colentina Bucureşti."
5.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Unităţi care
derulează programul", la punctul 1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul
cuprins:
"ţ) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti."
6.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Unităţi care
derulează programul", la punctul 2), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul
cuprins:
"t) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti."
7.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Unităţi care
derulează programul", la punctul 20), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul
cuprins:
"k) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti."
8.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Unităţi care
derulează programul", după punctul 29) se introduce un nou punct, punctul 30), cu următorul cuprins:
"30) boli rare - medicamente incluse condiţionat utilizate în tratamentul spitalicesc pentru bolnavi
adulţi cu boala Crohn luminală nonactivă/uşor activă, cu fistule perianale complexe atunci când
fistulele prezintă un răspuns inadecvat la cel puţin un tratament convenţional sau biologic;
- Institutul Clinic Fundeni Bucureşti."
9.Anexa nr. 13 M.2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
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Prin derogare de la prevederile art. 7 de la capitolul I din Normele tehnice de realizare a programelor
naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
a)decontarea serviciilor de radioterapie, a serviciilor de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu
afecţiuni oncologice prin PET-CT, a serviciilor de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale
a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de
biologie moleculară la copii şi adulţi, a serviciilor de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne
(sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi, a serviciilor de dializă, a serviciilor de tratament prin
Gamma-Knife şi a serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate (HbA1c), acordate de unităţile
specializate aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea
programelor naţionale de sănătate curative, se efectuează la nivelul realizat, raportat şi validat în
Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate;
b)în situaţia depăşirii valorilor de contract, pentru decontarea serviciilor prevăzute la lit. a), casele de
asigurări de sănătate încheie acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, în luna următoare
lunii în care aceste servicii au fost acordate, raportate şi validate în Platforma informatică a asigurărilor
sociale de sănătate, după alocarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a sumelor necesare
în baza solicitărilor fundamentate ale caselor de asigurări de sănătate, acestea asigurându-se prin
suplimentarea bugetului Fondului naţional unic de sănătate, după caz.
c)Măsurile prevăzute la lit. a)-b) sunt aplicabile până la data de 31 decembrie 2020.
→ Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate
şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ANEXĂ:
(- Anexa nr. 13 M.2)
CHESTIONAR DE EVALUARE pentru includerea în Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei
rezistente la tratamentul medicamentos
Judeţul .................................................................................................
Localitatea ...........................................................................................
Unitatea sanitară ..................................................................................
Adresă ..................................................................................................
Telefon .................................................................................................
Fax ........................................................................................................
E-mail ...................................................................................................
Manager*:

Nume ............................ Prenume ...........................
Adresă ......................................................................
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Telefon ......................... fax ....................................
E-mail ......................................................................
Medic coordonator:

Nume ............................ Prenume ...........................
Adresă ......................................................................
Telefon ......................... fax ....................................
E-mail ......................................................................

Director medical:

Nume ............................ Prenume ...........................
Adresă ......................................................................
Telefon ......................... fax ....................................
E-mail ......................................................................

*Răspunderea

pentru completarea datelor îi revine managerului.

CAPITOLUL 1: Relaţie contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate
DA

NU

1. Unitate sanitară cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări
de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti
CAPITOLUL 2: Criterii privind structura organizatorică
DA
I

Unitate sanitară cu paturi care are în structura organizatorică aprobată:

1. - secţie de neurochirurgie
2. - secţie de neurologie
3. - secţie ATI categoria I sau II, organizată conform prevederilor Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 1500/2009, cu modificările şi completările
ulterioare (precizaţi categoria .....)
4. - structură de explorări funcţionale - explorări ale sistemului nervos
5. - structură de radiologie şi imagistică medicală - RMN
6. - structură de specialitate în prevenirea infecţiilor nosocomiale asociate
asistenţei medicale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii
nr. 1.101/2016
II

Linii de gardă 24/7 organizate la sediul unităţii sanitare, pentru
specialităţile:

1. - neurochirurgie
15

NU

2. - neurologie
3. - ATI
CAPITOLUL 3: Criterii privind structura de personal

1

Încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a secţiei de
neurochirurgie conform Normativelor de personal pentru asistenţa
medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.
1.224/2010, cu modificările ulterioare (precizaţi nr. medicilor de
specialitate şi al asistenţilor medicali .....)

2.

2 medici de specialitate neurochirurgie cu supraspecializare în
neurochirurgie funcţională şi stereotaxică

3.

Încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a secţiei de neurologie
conform Normativelor de personal pentru asistenţa medicală
spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010,
cu modificările ulterioare (precizaţi nr. medicilor de specialitate şi al
asistenţilor medicali .....)

4.

Medic de specialitatea neurologie cu atestat de studii complementare
EEG şi

DA

NU

DA

NU

medic de specialitate neurologie cu atestat de studii complementare
EMG şi
medic de specialitate neurologie cu atestat de studii complementare PEC
5.

Încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a structurii de radiologie
şi imagistică medicală conform Normativelor de personal pentru
asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1.224/2010, cu modificările ulterioare (precizaţi nr.
medicilor de specialitate şi al asistenţilor medicali .....)

6.

Încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a secţiei de ATI conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi
compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare,
aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.500/2009, cu modificările
şi completările ulterioare(precizaţi nr. medicilor de specialitate şi al
asistenţilor medicali .....)

7.

Personal medical încadrat în structura de specialitate în prevenirea
infecţiilor nosocomiale asociate asistenţei medicale conform prevederilor
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016

CAPITOLUL 4: Criterii privind dotarea
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1.

Aparatură complexă de stereotaxie (dispozitiv sau sistem stereotactic ce
permite implantarea electrozilor la adâncime)

2.

Electroencefalograf clasic

3.

Electroencefalograf computerizat

4.

Electromiograf

5.

Aparat de potenţiale evocate

6.

Aparat RMN

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în
declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.
Semnătura

Semnătura

Semnătura

Manager,

Medic coordonator,

Director medical,

.......................

......................

..................

CAPITOLUL 5:
CAS .....................................
Unitatea sanitară:

AVIZAT

NEAVIZAT

........................
Semnătura

Semnătura

Semnătura

Preşedinte director general,

Director relaţii contractuale,

Medic-şef,

.......................

......................

..................

√ORDINUL ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 3083 din 19 octombrie
2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru
acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri
externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul
crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicat in
Monitorul Oficial 965/20.10.2020
→Se aprobă Procedura de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMMurilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
130/2020
*)-

Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 bis, care se poate achiziţiona de
la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr.
1.
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→Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM şi agenţiile pentru IMM, atragere de investiţii şi
promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin

√ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659692 din 20 octombrie
2020 privind instituirea carantinei zonale în comuna Tarcău din judeţul Neamţ, publicat in Monitorul
Oficial 966/20.10.2020
→ (1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 21.10.2020, ora 5,00, pentru o
perioadă de 14 zile, pentru comuna Tarcău, judeţul Neamţ.
(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate
geografice:
A.46°54'52.9200", 026°11'17.8080"
B.46°45'39.8160", 026°15'22.5360"
C.46°38'27.5280", 026°09'34.0920"
D.46°45'54.9000", 025°59'12.0120"
→În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:
1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarată în zona menţionată
la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei
măsuri;
3.evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Neamţ a oportunităţii şi prioritizării de testare a
persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către
Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
4.stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a inspectoratului de poliţie judeţean, a rutelor
ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin
mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;
5.asigurarea ordinii publice se realizează de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ sau
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, după caz;
6.interzicerea desfăşurării următoarelor activităţi:
- organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
- activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice;
- organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi ale instituţiilor organizatoare de
spectacole şi/sau concerte;
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7.oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu prezenţa a maximum 20 de persoane;
8.instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate
persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţiile publice închise şi deschise;
9.suspendarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa "faţă în faţă" pentru toate unităţile de
învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online;
10.stabilirea în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a responsabilităţilor
privind:
a)asigurarea dezinfecţiei periodice a spaţiilor publice după un calendar bine stabilit de către Direcţia
de Sănătate Publică Neamţ;
b)implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de vedere medical a
persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale populaţiei din zona respectivă (femei
gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
c)colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice;
d)asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele
fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;
e)asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei
prin unitatea farmaceutică specificată în analiza de risc;
f)stabilirea limitelor de competenţă pentru instituirea normelor derogatorii de la prevederile
prezentului ordin de către Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Neamţ, cu
aprobarea prefectului sau a înlocuitorului de drept al acestuia;
g)punerea la dispoziţia persoanelor a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă
individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologic existent;
h)controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona de carantină;
i)stabilirea zonei de protecţie prin extinderea arealului menţionat la art. 1 cu o distanţă minimă de
siguranţă în care se introduc restricţii/interziceri de deplasare.
→ (1)În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare
desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;
b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în
domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei
publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic,
agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor;
c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei
carantinate;
d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie,
îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
19

f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
g)urgenţe medicale;
h)elevii care au domiciliul în zona menţionată la art. 1 şi care urmează cursurile unor unităţi de
învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu este dispusă măsura de carantină
zonală.
(2)Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care
să rezulte calitatea de elev, legitimaţie de serviciu valabilă, adeverinţă de salariat eliberată de angajator
sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât
profesionale vor prezenta o declaraţie din care să rezulte motivul justificat al deplasării.
(3)Este permisă tranzitarea localităţilor prevăzute la art. 1 de către persoanele care nu au domiciliul pe
raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localităţi.
→Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea
unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare
şi Conducere a Intervenţiei Neamţ (telefon 0233.234.538/0758047715, e-mail: cjcci@ijsunt.ro).
→Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin, precum şi cele adoptate în aplicare vor fi
comunicate autorităţilor locale şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei inclusiv prin utilizarea sistemului
RO-ALERT.
→Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acţiune
pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe
teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
→Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de
acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi
comunale.
→Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a
Intervenţiei Neamţ, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Neamţ şi a Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, şi spre informare la Institutul Naţional de
Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică,
Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
→Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 21.10.2020, ora 5,00, pentru o perioadă
de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de
21.10.2020, ora 16,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

√ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659692 din 20 octombrie
2020 privind instituirea carantinei zonale în comuna Tașca din judeţul Neamţ, publicat in Monitorul
Oficial 966/20.10.2020
→(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 21.10.2020, ora 5,00, pentru o
perioadă de 14 zile, pentru comuna Taşca, judeţul Neamţ.
(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate
geografice:
A.46°56'34.5120", 25°56'37.3560"
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B.46°55'35.0040", 026°03'20.5920"
C.46°50'06.8280", 026°04'59.4840"
D.46°52'02.3520", 025°56'36.2040"
→În zona prevăzută se instituie următoarele măsuri obligatorii:
1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarată în zona menţionată
la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei
măsuri;
3.evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Neamţ a oportunităţii şi prioritizării de testare a
persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către
Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
4.stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a inspectoratului de poliţie judeţean, a rutelor
ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin
mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;
5.asigurarea ordinii publice se realizează de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ sau
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, după caz;
6.interzicerea desfăşurării următoarelor activităţi:
- organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
- activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice;
- organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi ale instituţiilor organizatoare de
spectacole şi/sau concerte;
7.oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu prezenţa a maximum 20 de persoane;
8.instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate
persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţiile publice închise şi deschise;
9.suspendarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa "faţă în faţă" pentru toate unităţile de
învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online;
10.stabilirea în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a responsabilităţilor
privind:
a)asigurarea dezinfecţiei periodice a spaţiilor publice după un calendar bine stabilit de către Direcţia
de Sănătate Publică Neamţ;
b)implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de vedere medical a
persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale populaţiei din zona respectivă (femei
gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
c)colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice;
d)asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele
fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;
e)asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei
prin unitatea farmaceutică specificată în analiza de risc;
f)stabilirea limitelor de competenţă pentru instituirea normelor derogatorii de la prevederile
prezentului ordin de către Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Neamţ, cu
aprobarea prefectului sau a înlocuitorului de drept al acestuia;
g)punerea la dispoziţia persoanelor a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă
individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologic existent;
h)controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona de carantină;
i)stabilirea zonei de protecţie prin extinderea arealului menţionat la art. 1 cu o distanţă minimă de
siguranţă în care se introduc restricţii/interziceri de deplasare.
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→ (1)În/Din zona menţionată este permisă intrarea/ieşirea pentru:
a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare
desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;
b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în
domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei
publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic,
agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor;
c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei
carantinate;
d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie,
îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
g)urgenţe medicale;
h)elevii care au domiciliul în zona menţionată la art. 1 şi care urmează cursurile unor unităţi de
învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu este dispusă măsura de carantină
zonală.
(2)Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care
să rezulte calitatea de elev, legitimaţie de serviciu valabilă, adeverinţă de salariat eliberată de angajator
sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât
profesionale vor prezenta o declaraţie din care să rezulte motivul justificat al deplasării.
(3)Este permisă tranzitarea localităţilor prevăzute la art. 1 de către persoanele care nu au domiciliul pe
raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localităţi.
→Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea
unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare
şi Conducere a Intervenţiei Neamţ (telefon 0233.234.538/0758047715, e-mail: cjcci@ijsunt.ro).
→Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin, precum şi cele adoptate în aplicare vor fi
comunicate autorităţilor locale şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei inclusiv prin utilizarea sistemului
RO-ALERT.
→Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acţiune
pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe
teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
→Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de
acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi
comunale.
→Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a
Intervenţiei Neamţ, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Neamţ şi a Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, şi spre informare la Institutul Naţional de
Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică,
Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
→Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 21.10.2020, ora 5,00, pentru o perioadă
de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de
21.10.2020, ora 16,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.
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→Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne,
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
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