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 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea măsurilor pentru creşterea numărului de paturi destinate pacienţilor 

COVID-19 pozitivi, în spitalele din judeţul Neamţ 
 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ 

 
Având în vedere: 

- prevederile art. 257 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 2, lit. a, d şi j, art. 3, lit. a, art. 4, art.7 şi art. 11 din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 din Anexa 1 – Regulament cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă la 

Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 

pentru situaţii de urgenţă; 

- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 932 din 09.09.2021 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul MS nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea 

spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi 

unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi 

suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Adresa Spitalului Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neamţ nr. 16615/22.09.2021 

transmisă CJCCI privind detașarea unui medic primar ATI şi 2 medici rezidenţi ATI; 



- Adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ nr. 33114/22.09.2021 transmisă 

CJCCI privind detașarea unui medic specialist / rezident ultimul an ATI, 2 medici specialişti / 

rezidenţi ultimul an Boli Infecţioase şi 2 medici specialişti / rezidenţi ultimul an Pneumologie; 

- Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ nr. 14901/23.09.2021, privind propunerile 

pentru creşterea numărului de paturi destinate pacienţilor COVID-19 pozitivi, în spitalele din 

judeţul Neamţ; 

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă măsurile propuse de Direcția de Sănătate Publică Neamț pentru 

creşterea numărului de paturi destinate pacienţilor COVID-19 pozitivi, în spitalele din judeţul 

Neamţ, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. (1) Se impune respectarea „Planului Județean de reziliență al rețelei sanitare din 

județul Neamţ față de recrudescența COVID-19” cu privire la numărul de paturi A.T.I. stabilit 

pe fiecare unitate sanitară.  

(2) Planul Județean de reziliență al rețelei sanitare din județul Neamţ față de 

recrudescența COVID-19 va fi actualizat de Direcția de Sănătate Publică Neamț, ori de câte ori 

este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul județului Neamţ. 
 

Art. 3. (1) În cazul deficitului de medici, pentru secțiile A.T.I. – Covid-19, sau alte 

secții medicale care acordă asistenţă medicală pacienţilor confirmaţi/ suspecţi COVID-19, 

unitățile sanitare vor lua măsuri de informare a Direcției de Sănătate Publică Neamţ. 

(2) Direcția de Sănătate Publică Neamţ va transmite solicitările primite de la unitățile 

sanitare cu privire la deficitul de medici Centrului Județean pentru Coordonarea și Conducerea 

Intervenției Neamţ, care, ulterior, vor fi înaintate spre soluționare Centrului Național pentru 

Coordonarea și Conducerea Intervenției. 
 

Art. 4. Direcția de Sănătate Publică Neamţ va supraveghea aducerea la îndeplinire a 

măsurilor din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 5. (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „PETRODAVA” al Județului Neamţ, 

va transmite prezenta hotărâre, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul M.A.I., 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,  tuturor unităților spitalicești din județul 

Neamţ, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamţ și tuturor instituțiilor 

interesate. 

(2) Instituția Prefectului – Județul Neamţ, Direcția de Sănătate Publică Neamţ și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „PETRODAVA” al Județului Neamţ vor asigura 

postarea prezentei hotărâri pe site-urile instituțiilor. 

 

PREŞEDINTE, 

PREFECT 

George LAZĂR 
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