ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ORDINUL
ȘEFULUI DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
privind detașarea personalului medical / paramedical / auxiliar specializat din sistemul public
pe perioada stării de alertă la nivel național,
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 SARS-CoV-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 sănătăţii
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, al Hotărârii Guvernului nr. 557 / 03.08.2016 privind
managementul tipurilor de risc, al Hotărârii nr. 856 / 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și al art.7^1 din Ordonanţa de Urgenţă 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,
În baza adresei Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj nr.17883 din 27.11.2020 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 modifică în parte OSDSU 4660173/28.11.2020, în cazul doamnei
(punctul 7 în Anexa ordinului în referință), medic primar ATI, angajată la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion
Chiricuță” Cluj Napoca, care se detașează la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj Napoca, pentru perioada
01.12.2020- 31.12.2020.
Art. 2 Pe durata detașării, personalul medical va beneficia de drepturile cuvenite, în conformitate cu
prevederile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 136 / 2020.
Art. 4 Prezentul ordin se transmite de către Centrul Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției, spre diseminare și aplicare, către:
- Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Cluj care are obligația de a îl
transmite către: Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Institutul Regional de
Gastroenetrologie – Hepatologie ,,Prof. Dr. Octavian Fodor,, Cluj Napoca, Spitalul Clinic de
Boli Infecțioase Cluj Napoca, Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
,,prof.Dr.Nicolae Stăncioiu,, Cluj Napoca, Institutul Oncologic,,Prof.Dr.Ion Chiricuță,, Cluj
Napoca, Spitalul Clinic CF Cluj Napoca, Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal
Cluj Napoca, Spitalul Municipal Turda.;
- Ministerul Sănătății.
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