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

27 octombrie 2021

√ Hotărârea Guvernului nr. 1137/2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului
nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale de tip
centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate'' şi pentru
modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului
de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu
dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a
persoanelor adulte cu dizabilităţi'', publicată in Monitorul Oficial 1018/27.10.2021
→ Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016, cu modificările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1.Secţiunea "Perioadă de derulare" va avea următorul cuprins:
"Perioadă de derulare
Programul se derulează pe o perioadă de 5 ani, respectiv 2018-2022."
2.Secţiunea "Buget" va avea următorul cuprins:
"Buget
Bugetul aferent acestui program de interes naţional este de 74.507 mii lei, din care:
- 0 mii lei în anul 2018;
- 1.505 mii lei în anul 2019;
- 936 mii lei în anul 2020;
- 33.800 mii lei în anul 2021;
- 38.266 mii lei în anul 2022."
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→ Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018, cu modificările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1.Secţiunea "Perioadă de derulare" va avea următorul cuprins:
"Perioadă de derulare
Programul se derulează pe o perioadă de 5 ani, respectiv 2018-2022."
2.Secţiunea "Buget" va avea următorul cuprins:
"Buget
Bugetul aferent acestui program de interes naţional este de 34.778 mii lei, din care:
- 0 mii lei în anul 2018;
- 0 mii lei în anul 2019;
- 256 mii lei în anul 2020;
- 12.500 mii lei în anul 2021;
- 22.022 mii lei în anul 2022."

√ Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 2292/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru
organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei
spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri
confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de
competenţă, publicat in Monitorul Oficial 1020/27.10.2021
→ Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La litera B - Listă spitale şi unităţi de dializă, poziţia 11 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"11. BZ SPITALUL JUDEŢEAN
URGENŢĂ BUZĂU

DE I

Spitalul
Municipal
Râmnicu
BZ SPITALUL
MUNICIPAL III Sărat
RÂMNICU SĂRAT

Spitalul
Judeţean
de
Urgenţă
Buzău

Centrul de
dializă
Diaverum
Buzău - tură
suplimentară

BZ SPITALUL
NEHOIU

Spitalul
Municipal

Spitalul
Judeţean de

ORĂŞENESC III
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Râmnicu
Sărat

BZ SPITALUL DE BOLI CRONICE III
SMEENI

Urgenţă
Buzău
cazuri grave
şi critice"

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 7929/2021 privind
instituirea carantinei zonale pentru comuna Brănişca, cu satul aparţinător Brănişca, judeţul
Hunedoara, publicat in Monitorul Oficial 1020/27.10.2021
→ Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 26.10.2021, ora 8,00, pentru
o perioadă de 14 zile, pentru comuna Brănişca, cu satul aparţinător Brănişca, judeţul
Hunedoara.

√ Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr.
302/2021 privind reluarea monitorizării tematice a unităţilor sanitare cu paturi înscrise sau
acreditate în ciclul al II-lea de acreditare, publicat in Monitorul Oficial 1022/27.10.2021
→ Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se reia monitorizarea tematică a
unităţilor sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în ciclul al II-lea de acreditare, în baza
temelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
→ (1)Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate stabileşte setul de date
necesare realizării monitorizării tematice, termenele până la care unităţile sanitare cu paturi
înscrise sau acreditate în ciclul al II-lea de acreditare au obligaţia să comunice informaţiile
solicitate, selectează aleatoriu unităţile sanitare la care se efectuează vizite de monitorizare
şi stabileşte componenţa nominală a echipelor de monitorizare.
(2)Vizitele de monitorizare tematică se realizează, independent de obligaţia de comunicare a
informaţiilor prevăzute, de către angajaţi şi/sau voluntari ai Autorităţii Naţionale de
Management al Calităţii în Sănătate şi ai oficiilor teritoriale ale acesteia, la sediul unităţilor
sanitare alese aleatoriu.
(3)În situaţia în care, în timpul vizitelor de monitorizare tematică, echipa de monitorizare
constată existenţa neconformităţilor cu cerinţele standardelor privind siguranţa pacienţilor,
care generează sau pot genera situaţii de pericol pentru pacienţi, personal, vizitatori, date şi
mediu, sau neîndeplinirea indicatorilor critici definiţi conform art. 10 din Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea
categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de
acreditare, cu modificările şi completările ulterioare, extinde tema vizitei de monitorizare
tematică şi menţionează aspectele constatate în cuprinsul procesului-verbal al vizitei.
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→ (1)Unităţile sanitare cu paturi înscrise în ciclul al II-lea de acreditare comunică setul de date
la termenele stabilite conform art. 2 alin. (1), sub sancţiunea anulării înscrierii şi excluderii din
planul multianual de acreditare, prevăzută de art. 6 alin. (3) din Instrucţiunile privind
desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi, aprobate prin
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr.
185/2020.
(2)Unităţile sanitare cu paturi acreditate în ciclul al II-lea de acreditare comunică setul de date
la termenele stabilite conform art. 2 alin. (1), sub sancţiunea suspendării acreditării prevăzută
de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr.
432/2019 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării
unităţilor sanitare cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)În baza raportului elaborat de echipa de monitorizare, Autoritatea Naţională de
Management al Calităţii în Sănătate poate dispune suspendarea acreditării prevăzută la art.
26 din Metodologia privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de
management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, aprobată prin
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr.
298/2020.
→ (1)Unităţile sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în ciclul al II-lea de acreditare, precum
şi structurile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în
Sănătate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
(2)Prezentul ordin se completează cu dispoziţiile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale
de Management al Calităţii în Sănătate nr. 298/2020.
(3)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ: TEME DE MONITORIZARE
1. Procesul de internare a pacientului
2. Managementul securităţii şi siguranţei în muncă
3. Siguranţa echipamentelor şi a instalaţiilor
4. Organizarea accesului în unitatea sanitară
5. Comunicarea dintre aparţinători, pacienţi şi personalul medical
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6. Monitorizarea pacientului COVID pozitiv
7. Contenţionarea pacienţilor agitaţi

√ Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 2314/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru
organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei
spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri
confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de
competenţă, publicat in Monitorul Oficial 1022/27.10.2021
Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La litera B - Listă spitale şi unităţi de dializă, poziţiile 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"11. BZ SPITALUL JUDEŢEAN I
DE URGENŢĂ BUZĂU

Spitalul
Municipal
Râmnicu
BZ SPITALUL MUNICIPAL III Sărat
RÂMNICU SĂRAT

Spitalul
Judeţean
de
Urgenţă
Buzău

Centrul de
dializă
Diaverum
Buzău - tură
suplimentară

BZ SPITALUL ORĂŞENESC III
NEHOIU

Spitalul
Municipal
Râmnicu
Sărat

Spitalul
Judeţean de
Urgenţă
Buzău
cazuri grave
şi critice

BZ SPITALUL DE BOLI III
CRONICE SMEENI
BZ SPITALUL GENERAL CĂI III
FERATE
GALAŢI
SECŢIE EXTERIOARĂ CU
PATURI CĂI FERATE
BUZĂU
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12.

CL SPITALUL MUNICIPAL III Spitalul
Spitalul
Spitalul
Centrul de
OLTENIŢA
Municipal Municipal de
dializă
Olteniţa
Olteniţa
Psihiatrie Diaverum"
Săpunari
CL SPITALUL JUDEŢEAN I
DE URGENŢĂ «DR.
POMPEI SAMARIAN»
CĂLĂRAŞI
CL SPITALUL ORĂŞENESC III
LEHLIU-GARĂ

Spitalul
Judeţean
de
Urgenţă
Călăraşi

CL SPITALUL
DE III
PNEUMOFTIZIOLOGIE
CĂLĂRAŞI
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