
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN

pentru modificarea şi completarea 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

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe
de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. NT 5.834 din 21.07.2020,
    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. - 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, se modifică şi se completează, 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 a II - a",
după poziţia 39 se introduc două noi poziţii, poziţiile 40 şi 41, cu următorul cuprins:

"40. Timiş Spitalul Clinic Militar de Urgenţă «Dr. Victor Popescu» Timişoara - Sistemul
medical modular de izolare şi tratament. Tabără de izolare şi carantinare COVID -
19

41. Bucureşti Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti"

2. În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu
virusul SARS - CoV - 2, poziţiile 18 şi 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"18 Dolj Spitalul Clinic Municipal Filantropia
Craiova - locaţiile Sărari, Corneliu
Coposu
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

- neurologie şi psihiatrie
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova - pentru pacienţi cu infarct
miocardic acut, chirurgie generală, secţii
cu profil unic în judeţul Dolj, şi pacienţi
gravi care au nevoie de ATI

Spitalul Clinic
Municipal
Filantropia Craiova
- locaţia Str.

Filantropiei nr. 1

Toate centrele - tură
suplimentară
Spitalul Clinic
Judeţean de

Urgenţă Craiova -
pacienţi gravi şi
critici
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. . . . . . . . . .

29 Neamţ Spitalul Orăşenesc «Sf. Dimitrie» Târgu -
Neamţ

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

Spitalul Orăşenesc
«Sf. Dimitrie»
Târgu - Neamţ

Toate centrele de
dializă - tură
suplimentară
Spitalul Judeţean de
Urgenţă Piatra -
Neamţ - pacienţi
gravi şi critici"

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

Ministrul sănătăţii,
Nelu Tătaru

Bucureşti, 21 iulie 2020.
Nr. 1.302.
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