ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRUăSITUA IIăDE URGEN

ORDINUL
EFULUI DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUA II DE URGEN
nr. 7989 din 29.10.2021
privindădeta areaăpersonaluluiămedicală/ăparamedicală/ăauxiliarăspecializatădinăsistemulăpublic
peăperioadaăst riiădeăalert ălaănivelăna ional,
în contextul pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2
Având în vedere evoluția situației epidemiologice și evaluarea riscului de sănătate publică pentru
perioada imediat următoare, care indică persistența unui număr ridicat de infecții cu coronavirusul SARSCoV-2, în special prin circulația virusului pe teritoriul național, dar și posibil prin importarea acestuia
odată cu revenirea în țară a persoanelor posibil infectate,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 136 /18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul
sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, al Hotărârii Guvernului nr. 557 /
03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc, al Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19 și al art.7^1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11 / 11.02.2020 privind stocurile
de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 20 / 2020 pentru aprobarea OUG nr. 11 / 2020, art. 16 din Legea nr. 55 /
15.05.2020,
Ca urmare a solicitării nr. 27161 / 22.10.2021 a Direcției de Sănătate Publică a județului Iași,
având în vedere evoluția situației epidemiologice, evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada
imediat următoare, precum și analiza efectuată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere
a Intervenției,
Secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, emite următorul
ORDIN:
Art. 1 Se detașează personalul medical / auxiliar, conform Anexei la prezentul Ordin.
Art. 2 Pe durata detașării, personalul medical va beneficia de drepturile cuvenite, în conformitate
cu prevederile art. 19 din Legea nr. 136 / 2020.
Art. 3 Pontajul necesar pentru plata drepturilor personalului medical detașat conform art. 19 din
legea 136/2020, va fi întocmit numai de către unitatea sanitară unde este detașat.
Art. 4 Medicul rezident detașat își va desfășura activitatea sub coordonarea medicului șef de secție
al unității unde se detașează și sub îndrumarea medicului de gardă pe secția respectivă
Art. 5 Prezentul ordin se transmite Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției
spre diseminare și aplicare, către:
- Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Iași, care are obligația de a-l
transmite către Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași, Institutul Regional de Oncologie Iași,
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Paraschiva” Iași – Unitatea Modulară Lețcani;
- Ministerul Sănătății.
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Anex ălaăordinul efului DSU nr. 7989 din 29.10.2021
List personal medical deta at
Nr.
crt.

Numeă iă
prenume

Func iaă/
Specialitate

Unitatea angajatoare

Unitatea unde se
deta eaz ă/ădeleag

Perioada
deta rii

24.10.202122.11.2021

1.

POPA Claudia
Sabina

Medic specialist A.T.I.

Institutul Regional de
Oncologie Iași

2.

MUNTEANU
(LEONTE)
Ioana
Alecsandra

Unitatea Modulară
Lețcani - secție
exterioară a
Spitalului Clinic de
Boli Infecțioase „Sf.
Paraschiva” Iași

Medic rezident an
V - A.T.I.

Institutul Regional de
Oncologie Iași

Spitalul Clinic de
24.10.2021Urgență pentru Copii
22.11.2021
„Sfânta Maria” Iași
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