INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ
15 octombrie 2021
√ Ordinul nr. 2144/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.
905/2009 privind înființarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se
asigură de către unitățile sanitare publice pentru internarea pacienților proveniți din
unitățile de primire a urgențelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgențelor (CPU),
publicat în M.Of. nr. 988 din 15 octombrie 2021
→ Ordinul ministrului sănătății nr. 905/2009 privind înființarea Dispeceratului unic
pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către unitățile sanitare publice pentru
internarea pacienților proveniți din unitățile de primire a urgențelor (UPU) sau
compartimentele de primire a urgențelor (CPU), publicat în M.Of. nr. 527 din 30 iulie 2009, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. în tot cuprinsul ordinului, precum și în titlul acestuia, sintagmele „unitățile de
primire a urgențelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgențelor (CPU)”, „UPU/CPU”
și „UPU sau CPU” se înlocuiesc cu sintagma „toate unitățile de primire a urgențelor (UPU) sau
compartimentele de primire a urgențelor (CPU) sau camerele de gardă”, sintagma „Serviciul
de Ambulanță al Municipiului București” se înlocuiește cu sintagma „Serviciul de Ambulanță
București-Ilfov”, acronimul „SAMB” se înlocuiește cu acronimul „SABIF” și sintagma „SMURD
București” se înlocuiește cu sintagma „SMURD București-Ilfov”.
2. la art. 1, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Dispeceratul unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către
unitățile sanitare publice pentru internarea pacienților proveniți din toate unitățile de primire
a urgențelor (UPU), compartimentele de primire a urgențelor (CPU) sau camerele de gardă,
denumit în continuare Dispecerat, este o structură fără personalitate juridică aflată în
coordonarea Centrului Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății și
operează virtual în cadrul unei platforme informatice, cu participarea unităților sanitare
publice care au în structură unități de primire a urgențelor (UPU), compartimente de primire
a urgențelor (CPU) sau camere de gardă.
3. Anexa nr. 1 se abrogă.
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4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă
din prezentul ordin.
5. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă
din prezentul ordin.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 905/2009)
REGULAMENT
de organizare și funcționare al Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor
libere care se asigură de către unitățile sanitare publice pentru internarea pacienților
proveniți din toate unitățile de primire a urgențelor (UPU) sau compartimentele de primire a
urgențelor (CPU) sau camerele de gardă
CAPITOLUL I
Organizare
Art. 1. În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următorul înțeles:
1. platformă informatică - suportul tehnic și programele informatice prin care se
realizează procesul de dispecerizare;
2. coordonator - Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului
Sănătății, având rolul de coordonare operativă, supraveghere și control al procesului de
dispecerizare. Accesul în cadrul platformei informatice de dispecerizare se face utilizându-se
drept de administrator;
3. administrator - Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF) prin Dispeceratul
SABIF, și Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) București-Ilfov, prin
Dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” - SMURD București,
ambele din cadrul Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență București-Ilfov.
Aceștia, în calitate de administratori ai platformei informatice, beneficiază de dreptul de
administrare asupra platformei informatice, precum și de toate drepturile conferite de
prezentul regulament, scopul principal fiind acela de a putea vizualiza locurile libere din toate
unitățile sanitare publice din București, în scopul direcționării ambulanțelor cu medic către
spitalele care au locuri libere;
4. utilizator:
a) toate unitățile sanitare publice care au în structură unități de primire a urgențelor
(UPU) sau compartimente de primire a urgențelor (CPU) sau camere de gardă și care au acces
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în cadrul platformei informatice pentru a putea introduce numărul paturilor libere din cadrul
fiecărei secții a spitalului și de a le elimina pe măsura ocupării lor;
b) dispeceratele integrate județene ISU-serviciile de ambulanță județene (SAJ) - scopul
principal fiind acela de a putea vizualiza locurile libere din toate unitățile sanitare publice din
județ, în scopul direcționării echipajelor medicale către spitalele care au locuri libere.
Art. 2. (1) Toate UPU/CPU/camerele de gardă ale spitalelor care au fost dotate cu stații
radio în rețeaua TETRA au obligația să mențină în stare de funcționare aceste stații, în
UPU/CPU/camera de gardă (în „Grupul Spitale”, subgrupul „Spital Buc”), pentru a putea
comunica cu cei care au acces în sistemul TETRA. Stația va fi montată în proximitatea
operatoarei de la registratură sau triaj, care va avea sarcina să o supravegheze și să răspundă
cu promptitudine.
(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, toate instituțiile
participante la procedura de dispecerizare vor instala câte un terminal în rețeaua de cooperare
„I. C.” a Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) în UPU/CPU/camera de gardă, în
proximitatea terminalului PC, pentru a putea avea o legătură operativă securizată cu toți
utilizatorii și administratorii.
CAPITOLUL II
Funcționare
Art. 3. (1) În UPU/CPU/camera de gardă a/al fiecărui utilizator se va înființa un registru
de dispecerizare, care va fi înregistrat la registratura instituției, va avea toate filele numerotate
și ștampilate cu ștampila UPU/CPU/camerei de gardă, iar pe ultima filă va avea inscripționat:
„Acest registru conține un nr. de ............ file numerotate și ștampilate”, cuvinte urmate de
semnătura și parafa medicului-șef al UPU/CPU/camerei de gardă.
(2) În registrul prevăzut la alin. (1) se vor introduce zilnic următoarele date: data și ora
la care au fost introduse locurile libere și orele la care au fost eliminate, precum și numele
complet și funcția celui care a făcut aceste operații. De asemenea, vor fi consemnate
eventualele disfuncționalități în operarea platformei informatice, ora la care a fost sesizată
disfuncționalitatea, persoana sesizată și ora remedierii.
(3) La începutul fiecărei gărzi/ture, medicul-șef al UPU/CPU/camerei de gardă sau
medicul responsabil de gardă va nominaliza persoanele care vor avea dreptul de a opera în
cadrul dispecerizării.
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Art. 4. Administratorii vor consemna datele legate de dispecerizarea locurilor libere în
registrele proprii ale dispeceratelor SABIF și, respectiv, ale ISU - Serviciului Mobil de Urgență,
Reanimare și Descarcerare (SMURD) București.
Art. 5. Fiecare administrator și fiecare utilizator vor primi conturi și parole inițiale de
acces în cadrul platformei informatice de dispecerizare. După activarea contului, fiecare
administrator și fiecare utilizator își vor modifica parolele, introducând o parolă proprie pentru
a nu permite intrări neautorizate în sistem. Periodic, la maximum 6 luni, aceste parole vor fi
modificate din motive de securitate.
Art. 6. (1) În fiecare zi, în intervalul orar 7,00-13,00, fiecare secție a unităților sanitare
publice care au în structură unități de primire a urgențelor (UPU) sau compartimente de
primire a urgențelor (CPU) sau cameră de gardă va elibera un număr de locuri pentru a putea
fi folosite pentru internarea urgențelor, astfel încât la nivelul întregii unități sanitare acestea
să reprezinte între 5% și 10% din totalul locurilor spitalului.
(2) Locurile menționate la alin. (1) vor fi comunicate de către personalul desemnat de
la nivelul secțiilor către UPU/CPU/camera de gardă până cel mai târziu la ora 13,00 a aceleiași
zile, pentru a putea fi introduse în sistem până cel mai târziu la ora 13,30.
(3) Vor fi comunicate ca locuri libere atât cele existente fizic libere la ora 13,00, cât și
cele care urmează a fi eliberate în orele următoare (de exemplu: externări, transferuri intrași interspitalicești etc.).
(4) Locurile libere cu posibilitate de ventilație mecanică din secțiile de anestezieterapie intensivă vor fi comunicate separat, din totalul locurilor libere din secțiile de anestezieterapie intensivă.
(5) Persoanele desemnate la art. 3 alin. (3) vor introduce în sistem datele transmise de
secții și le vor consemna în registru.
(6) Pe măsura ocupării locurilor, secțiile vor transmite datele către UPU/CPU/camera
de gardă, iar cei responsabili vor face modificările în sistem și vor consemna în registru.
(7) Sunt interzise internările programate pe locurile asigurate pentru urgență și
raportate în sistem ca atare.
Art. 7. Procedura de dispecerizare a locurilor libere se aplică pentru urgențele
cotidiene. În cazul unor evenimente cu victime multiple sau de activare parțială ori totală a
Planului roșu vor fi direcționați pacienți către spitale, indiferent dacă au sau nu locuri libere.
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Art. 8. (1) Dispeceratele integrate județene ISU-SAJ/SABIF-SMURD din cadrul Centrului
Municipal Integrat pentru Situații de Urgență București vor direcționa ambulanțele cu medic,
în funcție de locurile libere pe fiecare specialitate și de gravitatea cazului, către cel mai
apropiat spital competent.
(2) Dacă pacientul este stabil, ambulanțele cu medic pot fi direcționate și către un alt
spital competent care are locuri libere, cu condiția ca ambulanța să poată reveni în timp util
la stația/unitatea de bază.
(3) În cazul pacienților critici, aceștia pot fi transportați la cel mai apropiat spital
competent, chiar dacă nu are locuri libere, cu acordul dispeceratului serviciului public de
urgență prespitalicesc, în vederea stabilizării lor. Ulterior, spitalul în cauză îi poate transfera la
un alt spital care are locuri libere, cu sprijinul dispeceratelor integrate județene ISU-SAJ/SABIFSMURD din cadrul Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență București, care îi va
furniza date despre spitalele care au locuri libere, în vederea organizării transferului interclinic,
conform Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.091/2006 privind aprobarea
protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.
(4) Prevederile prezentului regulament nu se aplică echipajelor de prim ajutor ale
SMURD sau ambulanțelor tip B2 cu asistent ale SAJ/SABIF, care vor transporta pacientul la cel
mai apropiat spital competent.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), pentru pacienții stabili, cu aprobarea
medicului coordonator al dispeceratelor integrate județene ISU-SAJ/SABIF-SMURD din cadrul
Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență București, ambulanțele tip B2 cu
asistent ale SAJ/SABIF pot fi direcționate și către un alt spital competent care are locuri libere.
(6) În cazul pacienților critici dispeceratele integrate județene ISU-SAJ/SABIF-SMURD
din cadrul Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență București au obligația să
anunțe prin radio (în rețeaua TETRA) sau telefonic (în rețeaua „I. C.”) UPU/CPU/camera de
gardă de destinație despre momentul estimat al sosirii echipajului și o scurtă prezentare a
cazului.
Art. 9. În cazul unor disfuncționalități în utilizarea platformei informatice se va proceda
astfel:
a) utilizatorul va informa Dispeceratul SABIF despre disfuncționalitatea în cauză, în
scopul remedierii acesteia, aspect care se va consemna în registrul propriu, cu respectarea
prevederilor art. 3 alin. (2);
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b) Dispeceratul SABIF, ca administrator și responsabil al întreținerii platformei
informatice a dispeceratului, va întreprinde toate măsurile

pentru remedierea

disfuncționalității;
c) Dispeceratul SABIF va comunica utilizatorului care a sesizat disfuncționalitatea
momentul remedierii acesteia;
d) în cazul în care disfuncționalitatea este identificată ca fiind locală, a utilizatorului, în
sensul unei disfuncționalități la terminalul PC sau la legătura internet, utilizatorul va fi informat
și va remedia disfuncționalitatea în cel mai scurt timp;
e) în cazul în care Dispeceratul SABIF nu poate fi contactat, va fi informat despre
disfuncționalitate al doilea administrator, Dispeceratul ISU-SMURD București, care va informa
pe canale specifice Dispeceratul SABIF în scopul remedierii disfuncționalității.
Art. 10. În cazul în care platforma informatică a Dispeceratului unic pentru
centralizarea paturilor libere care se asigură de către unitățile sanitare publice pentru
internarea pacienților proveniți din toate unitățile de primire a urgențelor (UPU) sau
compartimentele de primire a urgențelor (CPU) sau camere de gardă care nu poate fi accesată,
utilizatorul în cauză va comunica telefonic (în rețeaua „I. C.”) dispeceratelor integrate județene
ISU-SAJ/SABIF-SMURD din cadrul Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență
București lista paturilor libere, pentru ca acestea să își desfășoare în bune condiții procesul de
direcționare a cazurilor către spitale.
CAPITOLUL III
Coordonare și monitorizare
Art. 11. Ministerul Sănătății, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență,
desfășoară activitatea de coordonare și monitorizare a activității de dispecerizare a paturilor
libere raportate de toate unitățile sanitare publice care au în structură unități de primire a
urgențelor (UPU), compartimente de primire a urgențelor (CPU) sau camere de gardă.
Art. 12. (1) Centrul Operativ pentru Situații de Urgență dispune organizarea unor
ședințe de analiză a activității de dispecerizare în scopul îmbunătățirii acesteia, cu participarea
reprezentanților administratorilor și utilizatorilor.
(2) Ședințele se vor organiza trimestrial, precum și ori de câte ori va fi nevoie.
Art. 13. Centrul Operativ pentru Situații de Urgență poate solicita, în baza propriilor
constatări sau la sesizarea unuia dintre administratori, efectuarea de controale la utilizatorii
care nu comunică sau comunică eronat numărul locurilor libere.
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CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 14. Toate unitățile sanitare au obligația anunțării administratorului platformei
referitor la modificarea structurii unității și actualizarea informațiilor în aplicație.
Art. 15. Raportarea eronată sau neraportarea locurilor libere atrage răspunderea
administrativă, civilă sau penală, după caz.
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 905/2009)
GHID
de utilizare a platformei informatice
1. Descriere generală
Aplicația de monitorizare a numărului de paturi disponibile din spitale este o
componentă a Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere, scopul aplicației fiind
asistarea personalului coordonator din cadrul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF),
al Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), al Ministerului Sănătății
(MS) și al dispeceratelor integrate ISU-SAJ, respectiv a operatorilor din dispeceratul spitalelor
în procesul de îndrumare a echipajelor cu pacient în ambulanță către spitalele care dispun de
paturi pentru primirea pacientului/pacienților. În acest fel se urmăresc eliminarea situațiilor
în care pacientul trebuie transportat de la un spital la altul din lipsă de locuri și optimizarea
activității de tratare a urgențelor medicale.
2. Detalii tehnice
a) Post utilizator: MS, SMURD București și spital din municipiul București:
- un PC cu acces la internet (sau orice dispozitiv cu acces la internet: tabletă, telefon);
- un browser web;
- adresa site-ului este http://paturi-spitale.sabif.ro:53053/Ambulance/.
b) Post utilizator în cadrul SABIF:
- un PC în rețeaua internă a SABIF (nu este necesar să aibă acces la internet);
- un browser web;
- adresa site-ului este http://89.0.0.86:8080/Ambulance.
3. Fluxul informațional
Spitalele accesează prin intermediul internetului site-ul web pus la dispoziție de SABIF
pentru înregistrarea numărului de paturi. Fiecare spital va completa numărul de paturi libere
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pe secții. Aceste informații sunt înregistrate într-o bază de date. Utilizatorii cu profil de
coordonator din cadrul MS, SABIF, SMURD București-Ilfov și dispeceratele integrate ISU-SAJ
vizualizează cu ajutorul unui browser web numărul de paturi pe spitale și secții. Actualizarea
informațiilor din pagina de vizualizare a numărului de paturi se va face în mod automat, pe
măsură ce acestea sunt modificate în sistem de către operatorii de la spitale.
4. Descrierea aplicației
Aplicația își propune să ofere personalului cu rol de coordonator aparținând SABIF,
SMURD Bucureștii-Ilfov, MS și dispeceratelor integrate ISU-SAJ, precum și operatorilor din
spitale accesul în timp real la informațiile privind numărul de paturi libere din spitale, cu
separare pe secții. Aceste informații sunt utile pentru îndrumarea eficientă a echipajelor aflate
pe teren, în misiune.
Există 3 entități cu drept de administrare (MS, SABIF și SMURD București-Ilfov) a
sistemului, fiecare dintre entități având mai mulți utilizatori definiți pentru întreținerea și
monitorizarea funcționării sistemului.
Pentru fiecare instituție (MS, SABIF și SMURD București-Ilfov, spitale) se definesc mai
mulți utilizatori cu parolă distinctă și drepturi specifice profilului de utilizator. Toți utilizatorii,
atât administratorii, cât și utilizatorii obișnuiți, vor folosi un browser pentru realizarea
sarcinilor specifice.
Administrarea nomenclatoarelor care asigură suportul pentru buna funcționare a
aplicației, precum și administrarea conturilor de utilizator revin utilizatorilor cu drept de
administrare din cele 3 entități: MS, SABIF și SMURD București—Ilfov. În acest sens se vor
folosi funcționalitățile puse la dispoziție de aplicație.
Zone sau arii de lucru:
A. MS, SABIF și SMURD București-Ilfov (cu rol de administrare și coordonare)
La nivelul acestor arii vor fi două tipuri de operare: administratori și coordonatori.
Administratorul are la dispoziție următoarele funcționalități:
- gestionarea conturilor utilizatorilor:
• adăugare utilizator;
• schimbare parolă și nume utilizator;
• ștergere utilizator;
- vizualizarea secțiilor spitalelor cu paturile disponibile ale acestora.
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Coordonatorul are acces la o pagină care arată mereu numărul de paturi libere din
secții pentru fiecare spital. Aceste informații vor fi afișate împreună pe o singură pagină care
va fi reactualizată automat, pe măsură ce informațiile în sistem sunt modificate.
Coordonatorul are la dispoziție următoarele funcționalități:
- modificarea contului propriu;
- monitorizarea și filtrarea avansată a secțiilor și spitalelor.
În cadrul aplicației, coordonatorul are la dispoziție posibilitatea de filtrare a secțiilor și
spitalelor, căutarea/filtrarea fiind de mai multe tipuri:
- filtrare în funcție de tipurile de secții;
- filtrare în funcție de numele spitalului;
- filtrare în funcție de tipul spitalului;
- filtrare în funcție de gradul de ocupare.
Coordonatorul are posibilitatea de a identifica în aplicație gradul de actualitate al
informațiilor, aplicația precizând intervalul de timp de când o anumită informație nu a mai fost
actualizată (de exemplu: nr. de paturi transmise de spitalul X nu a fost actualizat de 2 zile, 3
ore și 10 minute).
B. Spitale (cu rol de introducere/actualizare a informațiilor)
Utilizatorul asociat unui spital (operator) poate să actualizeze numărul de paturi din
fiecare secție a spitalului respectiv și nu are posibilitatea de vizualizare sau modificare a
datelor aparținând unui alt spital.
Toți utilizatorii își pot schimba parola; se recomandă ca modificarea ei să fie efectuată
periodic din motive de securitate.
Reactualizarea paginii se face automat. În funcție de informațiile afișate în această
fereastră, personalul coordonator din cadrul SABIF, SMURD București-Ilfov și dispeceratelor
integrate ISU- SAJ va îndruma echipajul cu pacient în mașină către spitalul care poate asigura
asistență medicală adecvată.
N O T Ă:
Lista cu spitalele, secțiile și numărul total de paturi disponibile la nivelul fiecărei secții
reprezintă informații care vor fi transmise de către direcțiile de sănătate publică județene sau
a municipiului București. Actualizarea ei conduce și la actualizarea listei în cadrul aplicației;
administratorii sau operatorii din spitale nu au dreptul de modificare a listei cu spitale sau
secții decât în condițiile precizate în regulamentul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
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5. Utilizarea aplicației
Aplicația este structurată în două zone de lucru aferente MS/SMURD/SABIF și,
respectiv, spitalelor, utilizatorii încadrânduse în 3 categorii: administratori, coordonatori și
operatori.
Acest capitol are drept scop prezentarea funcționalităților și interfeței grafice pentru
utilizatorii folosind cele 3 profiluri.
5.1. Profilul administrator
Pentru accesarea aplicației se utilizează un browser web unde se introduce adresa:
http://paturi-spitale.sabif.ro:53053/ Ambulance sau http://89.0.0.86:8080/Ambulance (link
intern SABIF). La apariția paginii web se introduc pentru autentificare nume utilizator și parolă.
După introducerea acestor date se accesează butonul „Autentificare” și, în cazul în care
utilizatorul este autentificat cu succes, aplicația afișează interfața de utilizare a aplicației. Dacă
utilizatorul și parola nu sunt acceptate de sistem, aplicația afișează un ecran de informare
(Utilizator sau parolă incorectă).
Pe fiecare ecran al aplicației se afișează utilizatorul conectat în zona din dreapta sus a
paginii. Pentru administratorul aplicației sunt disponibile următoarele funcționalități/ecrane:
- Vizualizare - pentru vizualizarea numărului de paturi libere pe spitale și secții;
- Utilizatori - pentru gestionarea utilizatorilor;
- Audit - pentru urmărirea evoluției în timp a numărului de paturi libere pe spitale și
secții;
- Cont - pentru schimbarea datelor de identificare sau a parolei utilizatorului;
- Ieșire - pentru ieșirea din aplicație.
Vizualizare
În această pagină utilizatorul are posibilitatea să vadă numărul de paturi libere pe
spitale și secții, fără posibilitatea de a efectua modificări ale informațiilor afișate. Această
pagină îi dă administratorului posibilitatea să gestioneze utilizatorii care au acces la aplicație.
Administratorul are dreptul de a defini noi utilizatori pentru spitale și pentru entitatea proprie
pe care o reprezintă. Spre exemplu, utilizatorii cu drept de administrator din SABIF nu pot
efectua modificări (adăugare, modificare, ștergere) pentru alți utilizatori decât cei definiți în
SABIF sau spitale.
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Această limitare este impusă pentru ca administratorii din entitățile SABIF, SMURD
București-Ilfov sau MS să nu efectueze modificări asupra altor conturi de administrator decât
cele proprii.
Pentru introducerea unui nou utilizator se accesează „Utilizator Nou” din partea de sus
a paginii. În acest fel aplicația deschide o nouă interfață pentru definirea unui nou utilizator.
În câmpul „Nume” se introduce numele persoanei utilizator în clar. Câmpul
„Vizualizare” este un check-box care, dacă este bifat, specifică faptul că noul utilizator are doar
drepturi de vizualizare (asociate cu un coordonator). Bifarea acestui check-box duce la
inactivarea câmpului „Nume Spital”, pentru că utilizatorii din cadrul spitalelor nu au acces la
profilul coordonator, putând fi definiți doar ca operatori.
Pentru utilizatorii din cadrul unui spital se lasă nebifat check-boxul „Vizualizare” și se
selectează spitalul de care aparține utilizatorul. În câmpul „UtilizatorID” se introduce codul
utilizatorului cu care se intră în aplicație. După introducerea tuturor datelor se apasă butonul
„Salvează”. Parola implicită a unui utilizator nou este user. După prima conectare se
recomandă ca utilizatorul să își schimbe parola cu una personală, de preferință mai mare de 5
caractere.
Pentru modificarea informațiilor despre un utilizator, administratorul accesează
opțiunea de editare din dreptul utilizatorului de pe pagina cu utilizatori. Aplicația va afișa
pagina de modificare a datelor despre utilizator.
Se pot modifica câmpurile: „Nume” (numele în clar al persoanei utilizator),
„Vizualizare” (faptul că utilizatorul are doar drepturi de vizualizare) și „Nume Spital” (spitalul
de care aparține utilizatorul).
După modificări se apasă butonul „Salvează”.
Pentru ștergerea unui utilizator se apasă butonul de ștergere din partea dreaptă a liniei
descriptive pentru un utilizator din lista de utilizatori afișați.
În cazul în care un utilizator are dificultăți pentru conectarea în aplicație pentru că a
uitat parola de conectare, este necesară resetarea parolei la cea inițială (user). Pentru
revenirea la parola implicită „user” se accesează linkul „reset” din dreptul utilizatorului de pe
pagina cu utilizatori, linkul „reset” apărând în dreptul parolei unui anumit utilizator care și-a
modificat parola implicită. După resetarea parolei, utilizatorul poate să se conecteze în sistem
și să stabilească o nouă parolă proprie.
Audit
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Pagina „Audit” permite administratorului să urmărească evoluția în timp a numărului
de paturi libere, pe spitale și secții. Informația afișată administratorului poate fi filtrată după
numele spitalului sau al unei secții (se pot monitoriza astfel modificările efectuate la nivelul
fiecărei secții dintr-un spital specific).
Cont
În acest ecran utilizatorul își poate schimba parola sau informațiile personale.
5.2. Profilul coordonator
Pentru accesarea aplicației se utilizează un browser web unde se introduce adresa:
http://paturi-spitale.sabif.ro:53053/Ambulance sau http://89.0.0.86: 8080/Ambulance. La
apariția paginii web se introduc pentru autentificare nume utilizator și parolă.
După introducerea acestor date se accesează butonul „Autentificare” și în cazul în care
utilizatorul este autentificat cu succes, aplicația afișează ecranul de utilizare a aplicației. Dacă
utilizatorul și parola nu sunt acceptate de sistem, aplicația afișează un ecran de informare
(Utilizator sau parolă incorectă).
În condițiile în care utilizatorul cu rol de coordonator (aparținând MS, SABIF și SMURD
București-Ilfov) s-a autentificat cu succes, aplicația afișează un ecran corespunzător.
Pentru coordonator sunt disponibile următoarele funcționalități:
- Secții - pentru vizualizarea numărului de paturi libere grupate pe spitale și secții
(incluzând subsecții);
- Cont - pentru schimbarea parolei utilizatorului;
- Ieșire - pentru ieșirea din aplicație.
Secții
În această pagină utilizatorul poate urmări în timp real numărul de paturi libere de la
spitale, pe secții. Este suficient ca această pagină să rămână deschisă, deoarece actualizarea
paginii se face automat, astfel încât persoana care vizualizează locurile disponibile la spitale
are în față ultima situație raportată de spitale.
Sunt evidențiate în mod grafic, conform legendei, tipul de spital și, respectiv, numărul
de locuri disponibile la nivelul fiecărei secții. În cazul în care numărul de pacienți internați este
mai mare decât numărul de paturi din structura aprobată a spitalului, numărul de locuri va fi
afișat cu semnul minus și evidențiat cu culoarea roșie.
Pentru fiecare secție al cărei număr de locuri este actualizat, sistemul înregistrează
momentul actualizării și acesta este afișat în lista vizibilă coordonatorului. Dacă actualizarea
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este mai veche de 24 de ore, sistemul afișează o avertizare cu privire la acuratețea
informațiilor din sistem pentru această secție.
În acest ecran există posibilitatea de filtrare a secțiilor și spitalelor, aceste filtre fiind
de mai multe tipuri:
- filtrare în funcție de tipurile de secții;
- filtrare în funcție de numele spitalului;
- filtrare în funcție de tipul spitalului;
- filtrare în funcție de gradul de ocupare.
Filtrările au drept efect restrângerea listei afișate utilizatorului, pentru a ușura
identificarea locurilor libere pentru anumite secții sau anumite spitale.
Cont
În această pagină utilizatorul își poate schimba parola și informațiile asociate.
5.3. Profilul operator
Pentru accesarea aplicației se utilizează un browser web unde se introduce adresa:
http://paturi-spitale.sabif.ro:53053/ Ambulance. La apariția paginii web se introduc pentru
autentificare nume utilizator și parolă.
După introducerea acestor date se accesează butonul „Autentificare” și în cazul în care
utilizatorul este autentificat cu succes, aplicația afișează ecranul de utilizare a aplicației. Dacă
utilizatorul și parola nu sunt acceptate de sistem, aplicația afișează un ecran de informare
(Utilizator sau parolă incorectă).
În cazul în care utilizatorul s-a autentificat cu succes, aplicația va afișa ecranul de
introducere a informațiilor privind numărul de locuri/paturi disponibile în spitalul de care
aparține utilizatorul.
Utilizatorul cu rol de operator aparținând unui spital are drept de modificare doar
asupra datelor corespunzătoare secțiilor spitalului de care aparține; utilizatorul nu are
posibilitatea de a vizualiza sau modifica informațiile aparținând altor spitale.
Pentru operator sunt disponibile următoarele funcționalități:
- Secții - pentru introducerea numărului de paturi libere pe secții;
- Cont - pentru schimbarea parolei utilizatorului;
- Ieșire - permite ieșirea din aplicație.
Secții - locuri libere
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În această pagină utilizatorul poate realiza operația de modificare a numărului de
paturi libere pentru o secție din cadrul spitalului de care aparține. Aplicația pune la dispoziție
lista cu secții aprobate pentru spitalul de care aparține utilizatorul.
Pentru modificarea numărului de paturi libere pe o secție se dă click pe acțiunea
disponibilă din zona de editare din dreptul secției de pe pagina cu secțiile spitalului. În urma
acestei acțiuni, aplicația afișează ecranul de modificare a numărului de locuri libere pentru
secția selectată.
Se completează câmpul „Nr. Locuri Libere” cu o valoare numerică și se apasă butonul
„Salvează”. În cazuri excepționale se poate introduce și o valoare negativă care va fi
evidențiată utilizatorilor cu rol de coordonator. După apăsarea butonului „Salvează”, aplicația
revine în pagină, afișând secțiile spitalului și numărul de paturi libere disponibile.
Cont
În această pagină utilizatorul poate să își modifice parola. Se recomandă schimbarea
periodică a parolei (la maximum 6 luni) pentru asigurarea confidențialității datelor introduse
în sistem, administratorii sistemului putând verifica cine este autorul fiecărei modificări
operate în aplicație.
6. Recomandări
• Se recomandă utilizatorilor să nu introducă informațiile în sistem având opțiunea
„CAPS” a calculatorului activată, urmărirea informațiilor în sistem fiind mai ușor de făcut dacă
datele sunt introduse folosind litere mici.
• Se recomandă utilizatorilor să nu utilizeze în exces opțiunile „Back”, „Forward”,
„Refresh” ale browserului web, pentru a nu perturba funcționarea aplicației web.
• Se recomandă pentru o mai bună experiență de utilizare a aplicației folosirea
browserului web Internet Explorer versiunea 6 sau Mozilla Firefox versiunea 3.
√ Ordinul nr. 7797/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru satul Vima Mică
din comuna Vima Mică, județul Maramureș, publicat în M.Of. nr. 988 din 15 octombrie 2021
→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 15.10.2021, ora 16,00,
pentru o perioadă de 14 zile, pentru comuna Vima Mică (satul Vima Mică), județul Maramureș.
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√ Hotărârea nr. 1114/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor
cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu
gratuit, pentru organizarea unor centre de vaccinare la punctele de trecere a frontierei în
județul Suceava, în vederea operaționalizării unor centre mobile de vaccinare împotriva
COVID-19 la nivelul autorității publice locale din sectorul 2 al municipiului București și
pentru organizarea corespunzătoare a punctelor de vaccinare și triaj în cadrul unor unități
sanitare din județul Mureș, publicată în M.Of. 989 din 15 octombrie 2021
→ se aprobă scoaterea din rezervele de stat și acordarea imediată ca ajutoare
umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, a unor cantități de produse, în valoare de
131.050 lei, exclusiv TVA, pentru organizarea unor centre de vaccinare la punctele de trecere
a frontierei în județul Suceava, în vederea operaționalizării unor centre mobile de vaccinare
împotriva COVID-19 la nivelul autorității publice locale din sectorul 2 al municipiului București
și pentru organizarea corespunzătoare a punctelor de vaccinare și triaj în cadrul unor unități
sanitare din județul Mureș, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
→ transportul produselor până la locul de destinație indicat de Instituția Prefectului Județul Suceava, Instituția Prefectului - Municipiul București și Instituția Prefectului - Județul
Mureș se efectuează cu mijloace de transport puse la dispoziție de Administrația Națională a
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.
→ Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale scade din
gestiune, la prețul de înregistrare, prin debitarea contului 68901 „Cheltuieli privind rezerva de
stat”, cantitățile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei
hotărâri, cu datele din avizele de expediție și procesele-verbale de predare-primire semnate
de persoanele împuternicite desemnate de Instituția Prefectului – Județul Suceava, Instituția
Prefectului - Municipiul București și Instituția Prefectului - Județul Mureș.
→ cheltuielile pentru intervenția operativă privind transportul, precum și orice alte
cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acțiunii de livrare a produselor se suportă din veniturile
proprii ale Activității pentru intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, înființată
pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare
unitate teritorială, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 privind
înființarea pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe
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lângă fiecare unitate teritorială a unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu
modificările și completările ulterioare.
→ distribuirea construcțiilor ușoare din elemente modulate se face de comitetul
județean pentru situații de urgență, prin grija Instituției Prefectului - Județul Suceava,
Instituției Prefectului - Municipiul București și Instituției Prefectului - Județul Mureș. După
încetarea efectelor epidemiei determinate de coronavirusul SARS-CoV-2, cantitățile de
produse preluate, în măsura în care nu trebuie supuse dezinfectării sau decontaminării, rămân
la dispoziția Instituției Prefectului - Județul Suceava, Instituției Prefectului - Municipiul
București și unităților sanitare beneficiare și urmează a fi folosite pentru protecția populației
afectate, în cazul apariției altor situații de urgență pe raza județelor ori în proximitatea
acestora, cu menținerea destinației produselor acordate ca ajutor umanitar intern de urgență,
cu titlu gratuit, din rezervele de stat.
→ documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la Instituția
Prefectului - Județul Suceava, Instituția Prefectului - Municipiul București și Instituția
Prefectului - Județul Mureș, în vederea punerii lor la dispoziția organelor de control abilitate.
Schimbarea, sub orice formă, a destinației produselor acordate ca ajutoare umanitare interne
de urgență, cu titlu gratuit, din rezervele de stat este interzisă și atrage, după caz, răspunderea
civilă, administrativă, disciplinară sau penală.
→ finanțarea reîntregirii stocului rezervă de stat se efectuează în limita sumei de
155.952 lei, inclusiv TVA, din veniturile proprii ale Activității pentru intervenții operative și
reîntregirea stocurilor diminuate, înființată pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de
Stat și Probleme Speciale, conform art. 1 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014,
cu modificările și completările ulterioare.
ANEXĂ
LISTA
produselor scoase din rezervele de stat și acordate ca ajutoare umanitare interne de
urgență, cu titlu gratuit, pentru organizarea unor centre de vaccinare la punctele de trecere
a frontierei în județul Suceava, în vederea operaționalizării unor centre mobile de vaccinare
împotriva COVID-19 la nivelul autorității publice locale din sectorul 2 al municipiului
București și pentru organizarea corespunzătoare a punctelor de vaccinare și triaj în cadrul
unor unități sanitare din județul Mureș
1. Punctul de trecere a frontierei Siret
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Nr.
Crt.
0

Produsul

U.M. Cantitatea Valoarea fără TVA
(lei)
1
2
3
4
Construcție ușoară din buc.
1
12.000
elemente
modulate
dotată cu aerotermă*
Paturi
buc.
5
1.250
Saltele pat
buc.
5
750
Pături
buc.
5
300
Cearșafuri pat
buc.
5
225
Total produse
14525

Valoarea cu TVA
(lei)
5
14.280
1.488
893
357
268
17286

2. Punctul de trecere a frontierei din cadrul Aeroportului Internațional „Ștefan cel
Mare” Suceava
Nr.
Crt.
0

Produsul

U.M. Cantitatea Valoarea fără TVA
(lei)
1
2
3
4
Construcție ușoară din buc.
1
12.000
elemente
modulate
dotată cu aerotermă*
Paturi
buc.
5
1.250
Saltele pat
buc.
5
750
Pături
buc.
5
300
Cearșafuri pat
buc.
5
225
Total produse
14525

Valoarea cu TVA
(lei)
5
14.280
1.488
893
357
268
17286

3. Instituția Prefectului - Municipiul București - Primăria Sector 2
Nr.
Crt.
0

Produsul

U.M. Cantitatea Valoarea fără TVA
(lei)
1
2
3
4
Construcție ușoară din buc.
2
24000
elemente
modulate
dotată cu aerotermă*
Corturi 4 x 4 metri
buc.
5
30000
Total produse
54000

Valoarea cu TVA
(lei)
5
28560
35700
64260

4. Unitățile sanitare din județul Mureș**
Nr.
Crt.
0

Produsul
1

U.M. Cantitatea Valoarea fără TVA
(lei)
2
3
4

Valoarea cu TVA
(lei)
5
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Construcție ușoară din buc.
elemente
modulate
dotată cu aerotermă*
Total produse

4

48000

57120

48000

57120

* Preluarea construcțiilor ușoare din elemente modulate prevăzute la pct. 1-4 din
prezenta anexă se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, cu constatarea stării
constructiv-funcționale.
** - Spitalul Orășenesc „Dr. Valeriu Rusu” Luduș;
- Spitalul Sovata-Niraj;
- Spitalul Municipal „Dr. Gh. Marinescu” Târnăveni;
- Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin.
√ Ordinul nr. 1642/2021 privind aprobarea Procedurii de implementare a sesiunii nr.
2 aferente măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul
schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe
nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul
crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene,
publicat în M.Of. nr. 989 din 15 octombrie 2021
→ se aprobă Procedura de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii
„Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de
stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri
pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente
Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, prevăzută în anexa*) care face
parte integrantă din prezentul ordin.
→ Direcția generală ajutor de stat și agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii,
atragere de investiții și promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
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√ Ordinul nr. 2183/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului
sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și
a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților
de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de
COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, publicat în M.Of. nr.
989 din 15 octombrie 2021
→ Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului
de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de
COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru
pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri
de competență, publicat în M.Of. nr. 311 din 26 martie 2021, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la litera B - Listă spitale și unități de dializă, pozițiile 7 și 25 se modifică și vor avea
următorul cuprins:
SPITALUL JUDEȚEAN
DE
URGENȚĂ
BN BISTRIȚA
I
SPITALUL ORĂȘENESC
«DR.
GEORGE
BN TRIFON» NĂSĂUD
III

Centrul de Dializă
«Diaverum» - tură
suplimentară
de Spitalul
Spitalul Județean de
Județean
de Urgență Bistrița Urgență Bistrița cazuri grave și critice

Spitalul
Spitalul Județean Județean
SPITALUL ORĂȘENESC de
Urgență Urgență
7. BN BECLEAN
III Bistrița
Bistrița
SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ «PROF. DR.
Spitalul Clinic «Dr. C.
IS N. OBLU» IAȘI
I
I. Parhon» - centru de
SPITALUL MUNICIPAL
dializă
dedicat
IS DE URGENȚĂ PAȘCANII
COVID-19
SPITALUL CLINIC DE
IS RECUPERARE IAȘI
II
S.C.
Fresenius
SPITALUL CLINIC C.F.
Nephrocare România
IS IAȘI
II
- S.R.L. - punct de
SPITALUL
GENERAL
lucru Iași - tură
IS C.F. PAȘCANI
III
suplimentară
SPITALUL CLINIC DE
OBSTETRICĂGINECOLOGIE «ELENA
IS DOAMNA»
I
SPITALUL CLINIC DE
Spitalul
Clinic
de
URGENȚĂ
PENTRU
Urgență pentru Copii
COPII «SF. MARIA»
Institutul
de «Sf. Maria» Iași IS IAȘI
I
Psihiatrie Socola stația de hemodializă
SPITALUL
DE
PSIHIATRIE
ȘI
Spitalul
de
PENTRU MĂSURI DE Spitalul Clinic de Spitalul Clinic Psihiatrie
și
SIGURANȚĂ
Obstetrică
și de
Urgență pentru Măsuri de
IS PĂDURENI GRAJDURI III Ginecologie
pentru Copii Siguranță
S.C. Nefrocare MS SPITALUL
CLINIC «Elena Doamna» «Sf.
Maria» Pădureni
S.R.L., cu punctul de
25. IS JUDEȚEAN
DEII Iași
Iași
Grajduri
lucru în Iași
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URGENȚE
«SF.
SPIRIDON» IAȘI
SPITALUL ORĂȘENESC
IS HÂRLĂU
III
SPITALUL MILITAR DE
URGENȚĂ «DR. IACOB
IS CZIHAC» IAȘI
III
SPITALUL CLINIC «DR.
IS C. I. PARHON»
II

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

√ Hotărârea nr. 85/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în
funcție de rata de incidență cumulată, publicată în M.Of. nr. 989 din 15 octombrie 2021
→ se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență
cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Hotărâre, în vederea stabilirii
persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura
carantinei.
→ Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
intră în vigoare începând cu data de 17 octombrie 2021, ora 00:00.
→ Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se comunică
tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru
punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
ANEXĂ

LISTA
cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
Stat/Teritoriu
Rata de incidență cumulată la 1.000
locuitori*
Zona roșie
Serbia
13,6
Anguilla
12,0
Barbados
11,7
Guam
10,3
Saint Kitts și Nevis
10,0
Noua Caledonie
9,8
Lituania
9,7
Muntenegru
9,1
Letonia
8,6
Estonia
8,6
România
8,6
Antigua și Barbuda
8,4
Mongolia
8,3
Dominica
8,3
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Bonaire, Saint Eustatius și Saba
Marea Britanie**
Insula Man
Suriname
Georgia
Singapore
Saint Vincent și Grenadine
Bermuda
Slovenia
Grenada
Cuba
Belize
Armenia
Turcia
Israel
Croația
Republica Moldova
Malaysia
Statele Unite ale Americii
Saint Lucia
Costa Rica
Bulgaria
Seychelles
Slovacia
Brunei Darussalam
Sint Maarten
Irlanda
Ucraina
Insulele Feroe
Gibraltar
Palestina
Lesotho
Guyana
Brazilia**
Nepal**
Africa de Sud**
India**
Zona galbenă
Belarus
Grecia
Austria
Bosnia și Herțegovina
Insulele Virgine ale Statelor Unite
Insulele Cayman
Curaçao

8,1
7,8
7,8
7,5
7,1
6,7
6,6
6,3
5,6
5,4
5,3
4,9
4,9
4,8
4,6
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3
4,0
4,0
4,0
4,0
3,9
3,9
3,7
3,5
3,4
3,3
3,3
3,3
3,1
1,1
0,4
0,3
0,2
2,9
2,9
2,8
2,7
2,6
2,6
2,6
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Albania
Jersey
Macedonia de Nord
Belgia
Federația Rusă
Bahamas
Maldive
Guernsey
Thailanda
Iran
Trinidad și Tobago
Luxemburg
Aruba
Cipru
Botswana
Insulele Turks și Caicos
Guatemala
Montserrat
Filipine
Olanda
Insulele Virgine Britanice
Gabon

2,5
2,4
2,4
2,4
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Zona verde

Andorra
Polinezia Franceză
Kazahstan
Iordania
Elveția
Germania
Islanda
Sao Tome și Principe
Libia
San Marino
Norvegia
Liban
Danemarca
Australia
Canada
Jamaica
Azerbaidjan
Finlanda
Groenlanda
Cehia
Djibouti
Fiji

1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
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Franța
Vietnam
Bahrain
Monaco
Capul Verde
Portugalia
Suedia
Ungaria
Mauritius
Venezuela
Guineea Ecuatorială
Irak
Mexic
Italia
Republica Dominicană
Laos
Puerto Rico
Panama
Honduras
Coreea de Sud
Sri Lanka
Chile
El Salvador
Spania
Polonia
Malta
Liechtenstein
Uruguay
Eswatini
Columbia
Papua Noua Guinee
Tunisia
Myanmar
Qatar
Peru
Argentina
Bolivia
Cambodgia
Maroc
Emiratele Arabe Unite
Camerun
Kosovo
Ecuador
Nicaragua
Timorul de Est

0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
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Siria
Kârgâzstan
Angola
Uzbekistan
Burundi
Zimbabwe
Rwanda
Mauritania
Benin
Congo
Japonia
Kuweit
Etiopia
Indonezia
Kenia
Noua Zeelandă
Egipt
Comore
Pakistan
Somalia
Bangladesh
Oman
Togo
Haiti
Ghana
Paraguay
Algeria
Uganda
Zambia
Bhutan
Eritreea
Yemen
Nigeria
Mali
Burkina Faso
Sudan
Afghanistan
Guineea Bissau
Malawi
Senegal
Niger
Gambia
Taiwan
Liberia
Madagascar

0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24

Sierra Leone
0,0
Coasta de Fildeș
0,0
Tanzania
0,0
Mozambic
0,0
Insulele Falkland (Malvine)
0,0
Arabia Saudită
0,0
Guineea
0,0
Tadjikistan
0,0
Republica Democrată Congo
0,0
Republica Centrafricană
0,0
Wallis și Futuna
0,0
Insulele Mariane de Nord
0,0
Ciad
0,0
Sudanul de Sud
0,0
Republica Populară Chineză
0,0
Vatican
0,0
Insulele Marshall
0,0
Micronezia
0,0
Insulele Solomon
0,0
Vanuatu
0,0
Sahara de Vest
0,0
* (date publicate de ECDC joi, 14 octombrie 2021 pentru perioada 27 septembrie - 10
octombrie 2021)
** urmare a detecției circulației în populația umană a unor variante de virus SARS-CoV2 cu transmitere mai ridicată
√ Ordinul nr. 7806/2021 al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență
privind prelungirea carantinei zonale pentru satul Zam din comuna Zam, județul Hunedoara,
publicat în M.Of. 990 din 15 octombrie 2021
→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 16.10.2021, ora
8,00, pentru o perioadă de 7 zile, pentru satul Zam din comuna Zam, județul Hunedoara.
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