ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

ORDINUL
SEFULUI DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA
nr. 8203 din 23.11.2021
privind detasarea personalului medical I paramedical I auxiliar specializat din sistemul public
pe perioada starii de alerta la nivel national,
in contextul pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2
Avand in vedere evolulia situa(iei epidemiologice §i evaluarea riscului de sanatate publica pentru perioada
imediat urmatoare, care indica persistenfa unui numar ridicat de infeclii cu coronavirusul SARS-CoV-2, in special
prin circulatia virusului pe teritoriul national, dar si posibil prin importarea acestuia odata cu revenirea in tarS a
persoanelor posibil infectate,
In temeiul art. 19 din Legea nr. 136 /18.07.2020 privind instituirea unor mSsuri in domeniul sanatatii publice
in situatii de rise epidemiologic §i biologic, al Hotararii Guvernului nr. 557 / 03.08.2016 privind managementul
tipurilor de rise, al Hotararii Guvernului nr. 1183 / 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romdniei
incepand cu data de 9 noiembrie 2021, precum §i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si al art. 7^1 din Ordonanfa de Urgenta a Guvernului
nr. 11 / 11.02.2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei,
aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 20 / 2020 pentru aprobarea OUG nr. 11 / 2020, art. 16 din
Legea nr. 55 /15.05.2020,
Ca urmare a solicitarii nr. 23718/32.11.2021 a Direclie de Sanatate Publica a judefului Dolj, avand in
vedere evolutia situatiei epidemiologice, evaluarea riscului de sanatate publica pentru perioada imediat urmatoare,
precum si analiza efectuata la nivelul Centrului National de Coordonare H Conducere a Intervened,

Secretarul de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, emite urmatorul
ORDIN:
Art. 1 Se detaseazd personalul medical / auxiliar, cu acordul scris exprimat, conform Anexei la prezentul

Ordin.
Art. 2 Pe durata detasarii, personalul medical va beneficia de drepturile cuvenite, in conformitate cu
prevederile art. 19 din Legea nr. 136 /2020.
Art. 3 Pontajul necesar pentru plata drepturilor personalului medical detasat conform art. 19 din Legea
136/2020, va fi intocmit numai de catre unitatea sanitara unde este detasat.
Art. 4 Medicii detasati isi vor desftsura activitatea sub coordonarea directorului medical / directorului
executiv adjunct sanatate publica al unitatii unde se detaseaza.
Art. 5 Prezentul ordin se transmite Centrului National de Coordonare d Conducere a Interventiei spre
diseminare si aplicare, catre:
- Centrul Judefean de Coordonare p Conducere a Interventiei Dolj, care are obUgafia de a-l transmite
catre: Direcfia de Sanatate Publica a judepdui Dolj, Consiliul local al Municipiului Craiova -Serviciul Public
Management Spitale;
- Ministerul Sanatafi.
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Anexa la ordinal sefului DSU nr. 8203 din 23.11.2021
Lista personal medical detasat

Nr.
crt.
1.

Nume si
prenume

Funcfia /
Specialitate

Unitatea angajatoare

Unitatea unde se
deta^eazS 1 deleaga

Perioada
deta^rii

Medic primar
medicina de familie

Consiliul local al
Municipiului Craiova

Direc(ie de Sanatate
Publica a judetului Dolj
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