ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUA IIăDEăURGEN

CENTRULăNA IONALăDEăCOORDONAREă IăCONDUCEREăAăINTERVEN IEI

OrdinulăComandantuluiăAc iunii
nr. 9617 din 29.10.2021
privindăaprobareaăreparti ieiăunorătipuriădeăechipamenteădeăprotec ieă iămaterialeădestinate
ac iunilorădeăinterven ieăînăcombatereaăinfec iilorăCOVID-19,ăprimiteăcaădona ieăînăcadrulă
Mecanismului de Protec ieăCivil al Uniunii Europene
Având în vedere evoluția fenomenului COVID-19, precum și faptul că o parte din
echipamentele medicale primite ca donație 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,
în urma analizei efectuată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției,
în urma Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 78 din 05.10.2021
privind solicitarea de asistență internațională pentru asigurarea produselor de strictă necesitate în
tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID -19,
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
DISPUNE:
Art. 1 Se aprobă transportul a 70 concentratoare de oxigen primite ca donație prin cadrul
Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene și destinate acțiunilor de intervenție în
combaterea infecțiilor COVID-19, de la CNPPMSU Ciolpani la Depozitul de Rezerve Proprii
Mizil.
Art. 2. Prezenta dispoziție se transmite de Centrul Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției către: USISU - Ciolpani, Depozitul de Rezerve Proprii al IGSU - Mizil, Direcția
Logistică din cadrul IGSU, pentru punere în aplicare, începând cu data de 30.10.2021.
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