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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

 10 februarie 2020 

 √ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6396/2021 
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Seini, judeţul Maramureş, publicat in 
Monitorul Oficial 135/09.02.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 10.02.2021, ora 12,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până la data de 24.02.2021, ora 12,00, pentru localitatea Seini, judeţul 
Maramureş. 

 

√ ORDINUL ministrului justiției nr. 543/C/2021 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei 
penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.415/C/2018, publicat în 
Monitorul Oficial 136/10.02.2021 

 

→Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

1. La articolul 17, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"b) Administraţia Naţională a Penitenciarelor: 

Nr. 
crt. 

Funcţia 
Cuantumul salariului 
de comandă 

1. Director general 25% 

2. Director general adjunct 25% 

3. Director 25% 

4. Director adjunct 23% 
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5. Şef serviciu 20% 

6. Şef birou, şef secţie 18% 

7. Şef formaţiune (nivelul I) 10% 

c) Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor: 

Nr. 
crt. 

Funcţia 
Cuantumul salariului 
de comandă 

1. Director penitenciar, director penitenciar spital, director 
centru de detenţie, director centru educativ 

25% 

2. Director şcoală de pregătire, director B.A.G.R., director 
adjunct (siguranţa deţinerii şi regim penitenciar) 

24% 

3. Director adjunct, şef centru de formare, şef centru de 
pregătire, odihnă şi recuperare 

23% 

4. Şef serviciu, şef secţie deţinere exterioară, şef catedră 20% 

5. Şef secţie deţinere interioară, şef birou, şef tură, medic-şef, 
farmacist-şef, şef atelier, şef garaj, adjunct şef secţie deţinere 
exterioară, şef secţie, şef grupă de intervenţie 

18% 

6. Şef formaţiune (nivelul I) 10% 

" 

2. După capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII1, cu următorul cuprins: 

"CAPITOLUL VII1: Condiţiile de acordare a sporului prevăzut de art. 151 din capitolul II al 

anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice 

Art. 361 
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(1) Poliţiştii de penitenciare, precum şi personalul civil din sistemul administraţiei 

penitenciare care ocupă o funcţie cu acces la informaţii clasificate din clasa secret de stat 

beneficiază de un spor lunar la salariul de funcţie/salariul de bază de până la 25%. 

(2) În funcţie de certificatul de securitate deţinut sau, după caz, autorizaţia de acces deţinută, 

personalul menţionat la alin. (1) beneficiază de un spor, în cote procentuale, după cum 

urmează: 

a) nivel SECRET - 20%; 

b) nivel STRICT SECRET - 22%; 

c) nivel STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ - 25%. 

(3) Sporurile se acordă de la data accesului la informaţii clasificate prevăzută în certificatul de 

securitate sau, după caz, în autorizaţia de acces. 

(4) Dreptul la plata sporului încetează de la data retragerii sau expirării 

certificatului/autorizaţiei de acces, precum şi în situaţia în care persoana în cauză nu mai 

beneficiază de salariul de funcţie/salariul de bază. 

(5) Sporul se acordă/se retrage prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune 

a resurselor umane pentru stabilirea drepturilor de natură salarială." 

 

√ ORDINUL ministrului sănătăţii 138/2021 pentru modificarea 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 în Monitorul Oficial 139/10.02.2021 

→Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

1. În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistenţă medicală pacienţilor testaţi pozitiv 

cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, în tabelul "SPITALE - FAZA I", poziţia 10 va 

avea următorul cuprins: 

"10. Timiş Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Victor Babeş» 
Timişoara" 
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2. În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistenţă medicală pacienţilor testaţi pozitiv 

cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, în tabelul "SPITALE - FAZA a II-a", poziţia 56 

se abrogă. 

3. În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi 

cu virusul SARS-CoV-2, poziţiile 3, 10, 14, 22, 24 şi 37 vor avea următorul cuprins: 

"3 ARGEŞ Spitalul Orăşenesc «Sf. 
Spiridon» Mioveni 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Piteşti - Secţia de boli 
infecţioase 

Spitalul Municipal 
Câmpulung - Secţia de boli 
infecţioase, Secţia de 
pediatrie, Corp central 
(patologii asociate 
pacienţilor suspecţi sau 
pozitivi COVID-19) şi 
Compartimentul de 
psihiatrie 

Spitalul de Pediatrie Piteşti - 
urgenţe chirurgie pediatrică 

Spitalul Militar de Urgenţă 
«Dr. Ion Jianu» Piteşti - 14 
paturi (7 paturi pentru cazuri 
medii cu suport oxigen şi 7 
paturi pentru cazuri medii 
fără suport oxigen) 

Spitalul 
Municipal 
Câmpulung 

Toate centrele - 
tură suplimentară 

Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Piteşti - 
cazuri grave şi 
critice 

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

10 BRAŞOV Spitalul Judeţean de Urgenţă 
«Fogolyan Kristof» Sfântu 
Gheorghe 

Spitalul 
Judeţean de 
Urgenţă 
«Fogolyan 

Toate centrele - 
tură suplimentară 
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Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Braşov: 

Unitatea de primiri urgenţe 
cu 10 posturi de lucru şi 
Pavilion Tractorul 

- Secţia ATI modular cu 28 
de paturi 

- UPU cu 10 posturi de lucru 

- Secţia suspiciuni interne III 
cu 19 paturi 

- Sectorul suspiciuni 
chirurgicale din Pavilionul 
central cu 12 paturi (12 
rezerve) 

Sanatoriul de Nevroze 
Predeal 

Spitalul Municipal Săcele 

Spitalul Orăşenesc Rupea 

Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii Braşov 

Asociaţia Centrul Rezidenţial 
pentru Vârstnici «Maria» 
Sânpetru 

Spitalul Orăşenesc «Dr. C. T. 
Spârchez» Zărneşti 

Spitalul Municipal «Dr. Aurel 
Tulbure» Făgăraş: 

- 20 de paturi - 
Compartiment boli 
infecţioase 

- 2 paturi ATI 

Kristof» 
Sfântu 
Gheorghe 

Spitalul Clinic 
de Obstetrică 
Ginecologie 
«Dr. A. I. 
Sbârcea» 
Braşov (secţia 
cu circuite 
separate) 

Centrul de dializă 
Spitalul Municipal 
Făgăraş 

Spitalul Clinic 
Judeţean de 
Urgenţă Braşov - 
Centrul de dializă - 
pacienţi gravi şi 
critici 
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Spitalul Municipal Codlea - 
zona tampon suspiciuni 
COVID-19 cu 7 paturi în 
containere 

Spitalul Militar de Urgenţă 
«Regina Maria» Braşov 

- 10 paturi (5 paturi ATI 
pentru cazuri critice şi 5 
paturi pentru forme uşoare 
cu factori de risc prezenţi) 

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

14 CONSTANŢA Spitalul Municipal Medgidia 
S.C. DIAGNOST - S.R.L. 
Constanţa - 40 de paturi 

Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă «Sf. Apostol 
Andrei» Constanţa, cu 
următoarele structuri: 

- etaj II, pe Secţia medicală I 
- Compartiment 25 de paturi 
COVID-19 

- etaj III, pe Cardiologie - 
Compartiment 19 paturi 
COVID-19 

- etaj IV, pe Secţia ortopedie 
- Compartiment terapie 
intensivă COVID-19 de 23 de 
paturi 

- etaj V, pe Secţia chirurgie I 
- Compartiment 24 de paturi 
COVID-19 

Toate 
centrele - tură 
suplimentară 

Spitalul Clinic 
Judeţean de 
Urgenţă Constanţa 
- Centrul de dializă 
- pacienţi gravi şi 
critici 
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............................ 

22 HUNEDOARA Spitalul Municipal Orăştie 

Spitalul Municipal Lupeni 

Spitalul Municipal Vulcan 

Spitalul Orăşenesc Haţeg 

Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu 

Spitalul General CF Simeria 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva - Secţia ATI, Secţia boli 
infecţioase şi Secţia 
pneumologie 

Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad 

Spitalul de Psihiatrie Zam 

Spitalul de Urgenţă 
Petroşani - Secţia 
pneumologie 

Spitalul Municipal «Dr. A. 
Simionescu» Hunedoara 

Spitalul 
Municipal 
Lupeni 

 

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

24 IAŞI Spitalul Clinic de 
Neurochirurgie «Nicolae 
Oblu»Spitalul Clinic CF Iaşi 

Spitalul Clinic Militar de 
Urgenţă «Dr. Iacob Czihac» 
Iaşi 

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 - 
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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 Recuperare 
Iaşi - Secţia clinică ORL - ATI 

Spitalul de Psihiatrie şi 
pentru Măsuri de Siguranţă 
Pădureni-Grajduri 

Spitalul Municipal Paşcani - 
Secţia ATI 

Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii «Sf. Maria» 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 Iaşi 

S.C. Vital Medical 
Center Memory - 
S.R.L. Iaşi - centru 
de dializă 

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

37 TIMIŞ Spitalul CF 2 Timişoara 

Spitalul Municipal Timişoara 

Maternitatea 
Bega 
Timişoara 
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Spitalul Municipal «Teodor 
Andrei» Lugoj 

Spitalul Orăşenesc Făget 
(izolarea cazurilor 
asimptomatice şi uşoare) 

Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă «Pius Brînzeu» 
Timişoara 

Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii «Louis 
Ţurcanu» Timişoara 

Spitalul Orăşenesc «Dr. Karl 
Diel» Jimbolia 

Institutul de Boli 
Cardiovasculare Timişoara 
(Secţia clinică de recuperare 
cardiovasculară - 48 de 
paturi) 

 

 


