ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

DISPOZIŢIE
nr. _____628_____ din ______26.01.2021________
privind aprobarea repartiției unor tipuri de echipamente de protecție și materiale achiziționate
de IGSU și destinate acțiunilor de intervenție în combaterea infecțiilor COVID-19
Având în vedere evoluția fenomenului COVID-19, precum și faptul că o parte din
echipamentele medicale, achiziționate centralizat de IGSU a fost recepționată,
pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru terapia pacienților dependenți de oxigen
suplimentar,
ținând cont de necesitatea imperativă a asigurării protecției personalului aparținând
structurilor vitale pentru funcționarea statului, raportat la numărul de intervenții,
ținând cont de numărul de cazuri confirmate COVID-19, pe județe, potrivit raportării
Institutului Național de Sănătate Publică,
și având în vedere contagiozitatea extrem de înaltă a virusului, care nu poate fi ținută sub
control,
conform solicitărilor venite din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul
Spirii” București-Ilfov nr. 1.130.303 / 25.01.2021, Inspectoratului pentru Situații de Urgență al
Județului Dâmbovița nr. 2.640.789 / 26.01.2021, Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
cu nr. 2771 / 21.01.2021, Serviciului de Ambulanță Județean Arad cu nr. 8703 / 07.12.2020 și 8715 /
08.12.2021,
în temeiul prevederilor art.6 alin. (2) și (3) din OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgență
medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată prin Legea nr. 20 /2020,
Secretarul de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență
D I S P U N E:
Art. 1 Se modifică în parte Dispoziția nr. 4647896 / 08.12.2020, în sensul în care cele 3000
(buc.) complete combinezoane de protecție, destinate Serviciului de Ambulanță Județean Arad vor fi
livrate de la depozitul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad
(Secția de pompieri Bârzava – str. Armatei (fără număr); persoană de contact - plt. adj. șef Gabor
Ion, tel. 0745.990.133), nu de la Depozitul de Rezerve Proprii (Șinca Veche).
Art. 2 Se aprobă distribuția următoarelor materiale și echipamente: 16.000 buc. măști FFP
2, 1.000 buc. măști FFP 3, 15.000 complete combinezoane de protecție, 11.000 buc. viziere de
protecție, 24.000 de perechi mânuși cu manșetă medie, achiziționate de IGSU, și 5000 de perechi
de mănuși de unică folosință, provenite din donații, și destinate acțiunilor de intervenție în
combaterea infecțiilor COVID-19, către structurile implicate în acțiunile de răspuns, conform
situației prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta Dispoziție.
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Art. 3. Echipamentele medicale și materialele de la art. 2 se transferă de la IGSU – Depozitul
de Rezerve Proprii (Mizil), conform Anexei, fără plată, pe bază de proces-verbal de predare-primire
încheiat între inspectoratul pentru situații de urgență în a cărui zonă de competență se desfășoară
acțiunile și conducătorul instituției sau autorității primitoare.
Art. 4 Materialele și echipamentele medicale vor fi preluate și distribuite de către
inspectoratul pentru situații de urgență județean către instituția beneficiară din județ.
Art. 5 Prezenta dispoziție se transmite de Centrul Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției către: CMBCCI, CJCCI Arad, CJCCI Cluj, Direcția Logistică din cadrul IGSU și către
Depozitul de Rezerve Proprii (Mizil), urmând ca acestea să o comunice către instituțiile și autoritățile
prevăzute în Anexă, pentru punere în aplicare, începând cu data de 27.01.2021.

SECRETAR DE STAT
ȘEF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
dr. Raed ARAFAT
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ANEXA la Dispoziția nr. ________628________ / ________26.01.2021________
privind aprobarea repartiției unor tipuri de echipamente de protecție și materiale

I.

NUMĂR DE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ALOCATE UNOR INSPECTORATE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SAU ALTE
INSTITUȚII DE LA NIVELUL JUDEȚELOR:
Instituția /
autoritatea
primitoare
ISU
București - Ilfov
Total

II.

Măști FFP 2
(buc.)

Combinezoane
de protecție
(complete)

Viziere de
protecție
(buc.)

Mănuși cu
manșetă medie
(perechi)

Depozitul
de unde se
face
distribuția

10000

12000

10000

24000

Mizil

10.000

12.000

10.000

24.000

NUMĂR DE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ALOCATE UNOR UNITĂȚI SANITARE SAU ALTE INSTITUȚII DE LA NIVELUL
JUDEȚELOR:
Instituția / autoritatea
primitoare
Spitalul Clinic Județean de
Urgență Cluj-Napoca
Serviciul de Ambulanță
Județean Dâmbovița
TOTAL

Măști FFP 2
(buc.)

Măști FFP 3
(buc.)

Combinezoane
de protecție
(complete)

Viziere de
protecție
(buc.)

Mănuși
chirurgicale de
unică folosință
(perechi)

Depozitul
de unde se
face
distribuția

2000

1000

3000

1000

3000 (mărime L)
2000 (mărime M)

Mizil

4000

-

-

-

-

Mizil

6.000

1.000

3.000

1.000

5.000
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