INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ
8 ianuarie 2021
√ Ordinul nr. 9/2021 pentru modificarea 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. 22 din 8
ianuarie 2021
→ Anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți
cu virusul SARS-CoV-2, pozițiile 4, 10 și 34 se modifică și vor avea următorul cuprins:
- 4. Bacău: Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești; Spitalul «Prof. Dr. Eduard
Apetrei» Buhuși - Secția de boli infecțioase, Structura de terapie intensivă și Unitate cu
dependență ridicată; S.C. Elytis Care - S.R.L. Bacău; S.C. CIN MED - S.R.L. Agăș; Spitalul
Orășenesc «Ioan Lascăr» Comănești - Secția medicină internă - Compartiment tip izolator
Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești

Toate centrele - tură suplimentară

Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești - cazuri grave și critice.
- 10. Brașov: Spitalul Județean de Urgență «Fogolyán Kristóf» Sfântu Gheorghe; Spitalul
Clinic Județean de Urgență Brașov: unitatea de primiri urgențe cu 10 posturi de lucru și
Pavilion Tractorul; Secția ATI modular cu 28 de paturi; UPU cu 10 posturi de lucru; Secția
suspiciuni interne III cu 19 paturi; Pavilionul Tractorul (19 saloane); Sectorul suspiciuni
chirurgicale din Pavilionul central cu 12 paturi (12 rezerve); Sanatoriul de Nevroze Predeal;
Spitalul Municipal Săcele; Spitalul Orășenesc Rupea; Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
Brașov; Asociația Centrul Rezidențial pentru Vârstnici «Maria» Sânpetru; Spitalul Orășenesc
«Dr. C. T. Spârchez» Zărnești; Spitalul Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș: 20 de paturi
Compartiment boli infecțioase, 2 paturi ATI; Spitalul Municipal Codlea - zona-tampon
suspiciuni COVID-19 cu 7 paturi în containere; Spitalul Județean de Urgență «Fogolyán Kristóf»
Sfântu Gheorghe; Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. A. I. Sbârcea» Brașov (secția
cu circuite separate); Toate centrele - tură suplimentară; Centrul de dializă Spitalul Municipal
Făgăraș; Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici.
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- 34. Sibiu: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu - 5 pavilioane externe suport, 2
structuri modulare ATI COVID-19 și structura mobilă temporară UPU; Spitalul de
Pneumoftiziologie Sibiu; Spitalul General Căi Ferate Sibiu - 47 de paturi; Spitalul Municipal
Mediaș - 50 de paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii; Spitalul Orășenesc Cisnădie 50 de paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii; Spitalul Orășenesc Agnita - 42 de paturi
Spitalul Militar de Urgență «Dr. Alexandru Augustin» Sibiu - 6 paturi și 5 paturi ATI; Spitalul de
Psihiatrie «Dr. Gheorghe Preda» Sibiu - 23 de paturi.
√ Ordinul nr. 3.090 din 8 ianuarie 2021 pentru suspendarea activităților care
presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar,
publicat în M.Of. nr. 23 din 8 ianuarie 2021
→ activitățile didactice care impun prezența fizică în unitățile de învățământ preșcolar,
primar, gimnazial, liceal și postliceal a preșcolarilor și elevilor se suspendă pentru perioada
11.01.2021-29.01.2021;
→ activitățile didactice vor fi desfășurate în sistem on-line, conform Metodologieicadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului,
precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului
educației și cercetării nr. 5.545/2020. În cazul în care activitățile nu pot fi desfășurate în sistem
on-line, inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București și
unitățile de învățământ preuniversitar au obligația să asigure resursele educaționale pentru
elevii care nu au acces la tehnologie informațională și internet;
→ activitățile didactice vor fi reluate cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță
epidemiologică și igienă sanitară;
→ Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și
Cercetării, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și
unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire dispozițiile Ordinului.
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