
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul 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

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul
Ministerului Sănătăţii cu nr. NT 5.313 din 8.07.2020,
    având în vedere:

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID - 19, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 3 la Ordinul 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 al României, Partea I, nr. 290 din 7 aprilie 2020, cu modificările şi
completările ulterioare, poziţiile 10, 13 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

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

Spitalul Judeţean de
Urgenţă «Fogolyan
Kristof» Sfântu
Gheorghe

Toate centrele - tură
suplimentară

  Centrul de dializă Spitalul
Municipal Făgăraş

  Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Braşov: Secţia ATI
cu circuit separat - 15 paturi
în corpul central, Unitatea de
primiri urgenţe cu 10 posturi
de lucru şi Pavilion Tractorul
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

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

Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Braşov - Centrul
de dializă - pacienţi gravi
şi critici
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«Dr. C. T. Spârchez
Zărneşti»

. . . . . . . . . .

13 CLUJ  Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Cluj -
Napoca - Secţia clinică
obstetrică - ginecologie
I

Toate centrele de dializă
private - tură suplimentară
Spitalul Municipal Cluj -
Napoca pentru pacienţii
suspecţi COVID - 19 cu
urgenţe nefrologie şi
pacienţii dializaţi cronic şi
acutizaţi
Secţia de ATI/TI a
Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase Cluj - Napoca -
hemodiafiltrare

. . . . . . . . . .

16 DÂMBOVIŢA Spitalul Orăşenesc Pucioasa -
Pavilion central
Spitalul Judeţean de Urgenţă
Târgovişte:
- secţie exterioară boli
infecţioase;
- pavilion pneumologie;
- recuperare medicală;
- pavilion ortopedie
traumatologie: pentru
urgenţe medico - chirugicale
şi gravide cu risc obstetrical
crescut;
- secţie exterioară Gura
Ocniţei - compartiment
psihiatrie
Spitalul Municipal Moreni -
Secţia recuperare medicală,
medicină fizică şi
balneologie
Spitalul Orăşenesc Găeşti -
corp de clădire nou P + 4

Spitalul Municipal
Moreni - naşteri
normale

S.C. Diasys Medical -
S.R.L. - tură suplimentară
S.C. Fresenius Nefrocare
România - S.R.L. - punct
de lucru Târgovişte - tură
suplimentară
Spitalul Judeţean de
Urgenţă Târgovişte -
cazuri grave şi critice"

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătăţii,
Romică - Andrei Baciu,

secretar de stat

Bucureşti, 8 iulie 2020.
Nr. 1.239
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