
Prin Decizia Prim-Ministrului nr. 268 din 7 aprilie 2021 a fost constituit Comitetul interministerial 
pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19 
= instituțiile AU FOST OBLIGATE  să aplice măsuri de relaxare 
 
MS a luat măsuri pentru pregătirea valului 4 încă de când PM a impus ”revenirea la normal” fără a 
ține cont de evoluția epidemiologică și fără o pregătire prealabilă! 
Măsurile luate de MS au vizat asigurarea unei asistenţe medicale corespunzătoare atât pentru 
pacienţii cu COVID-19 cât şi pentru pacienţii non-COVID-19, în mod nediscriminatoriu, prin 
implicarea tuturor spitalelor în baza competenţelor specifice, cu respectarea normelor 
epidemiologice: 
 - MS a stabilit CONDIȚIILE  CONCRETE în care spitalele își puteau reduce nr de paturi alocate 
COVID = în funcție de evoluția ratei de incidență locală: 
  - Scăderea se făcea treptat, în etape, în funcție de rata de incidenta si rata de 
ocupare a paturilor 
  - Solicitarea unei scăderi a numărului de paturi avizate pentru COVID-19 trebuie să 
fie însoțită de un plan de creștere rapidă a numărului de paturi în cazul apariției unei recrudescențe 
a COVID-19 
 - MS a introdus încă din 27 mai 2021 CONDIȚIILE în care spitalele erau obligate să CREASCĂ 
nr de paturi – în caz de recrudescență.  Erau corelate cu rata de ocupare a paturilor cu pacienți 
COVID dar și cu nevoile de asistență medicală din județ: 
  - DSP au în vedere și o afectare cât mai redusă a îngrijirii medicale acordate 
pacienților non-COVID-19.   
  - În cazul în care creșterea numărului paturilor avizate pentru asistența medicală a 
pacienților cu COVID-19 afectează major serviciile medicale spitalicești pentru o anumită specialitate 
sau pentru anumite afecțiuni oferite într-un anumit județ, Ministerul Sănătății, la propunerea DSP, 
va decide care vor fi spitalele din alte județe ce vor asigura serviciile medicale deficitare.  
  -Conducerea DSP poate solicita managerilor spitalelor atât creșterea numărului de 
paturi alocate pentru asistența medicală a pacienților cu COVID-19, cât și modificarea structurii 
unităților sanitare conform prevederilor planului județean de reziliență față de recrudescența 
COVID-19. 
 - În data de 04.06.2021 a fost transmis către DSP solicitarea de elaborare a planului de 
rezilienţă faţă de recrudescenţa COVID = condiție obligatorie  pentru spitalele care solicitau avizarea 
scăderii nr de paturi pentru COVID 
 - MS a supravegheat ”revenirea la normal” a spitalelor = dacă și cine a solicitat reducerea nr 
de paturi alocate COVID (fisier centralizare adresa 1057  procente.xls)  
 - începând cu 12 iulie 2021, ministrul a pus la dispoziția spitalelor și DSP adrese de email 
pentru comunicare directă, rapidă, cu ministrul și alți factori decizionali 
 - începând cu luna august au fost organizate videoconferințe cu directorii DSP și managerii 
spitalelor pentru pregătirea în vederea recrudescenței COVID19 
 - În data de 11.08.2021: adresa către toate DSP pentru începerea pregătirilor și verificarea 
respectării prevederilor OMS nr. 434/2021 în privinţa numărului de paturi alocate pacienţilor pentru 
pacienţii infectaţi cu virusul SARS-CoV2, având în vedere trendul crescător al numărului de cazuri 
confirmate pozitiv cu COVID-19. Exemple de măsuri solicitate:  publicarea pe site-ul DSP la loc vizibil 
a planului Judeţean de rezilienţă faţă de recrudescenţa Covid-19 (lista spitalelor care vor creşte 
numărul paturilor necesare asigurării asistenţei medicale pentru COVID-19 precum şi ordinea şi 
modalitatea în care spitalele menţionate vor atinge numărul de paturi necesare, în funcţie de 
evoluţia epidemiologică); retransmiterea ordinii de intrare a spitalelor şi a secţiilor pentru acordarea 
asisteţei medicale pacienţilor confirmaţi cu Covid-19. 



 - În data de 16.08.2021: adresă către toate DSP pentru participarea la o video-conferinţă pe 
regiuni, în vederea pregătirii valului 4 al pandemiei COVID-19 – 8 conferințe împreună cu dl Raed 
Arafat la care s-au solicitat următoarele: 
  -Pregătirea din timp de către managerii de spital a documentaţiei necesare în 
vederea avizării unui număr mai mare de paturi destinate pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV2, în 
vederea scurtării timpului de reacţie faţă de recrudescenţa COVID-19. În acelaşi scop, directorilor 
Direcţiilor de Sănătate Publică li s-a solicitat să efectueze vizite de pre-avizare la nivelul unităţilor 
sanitare. 
  - verificarea şi asigurarea unui stoc suficient de materiale şi echipamente de 
protecţie sanitară. 
  - verificarea aparatelor de ventilaţie şi a sistemelor de alimentare cu oxigen din 
unităţile sanitare, şi pregatirea din timp a aprovizionării cu oxigen pentru a nu întâmpina dificultăţi în 
timpul valului 4 pandemic. 
  - efectuarea unei analize la nivelul fiecărui judeţ pentru a identifica medici A.T.I. ce 
ar putea fi detaşaţi în caz de necesitate, ţinând cont de faptul că în valurile anterioare 
operaţionalizarea paturilor s-a facut în urma unui număr mare de detaşări de personal medical. 
  - realizarea unei centralizări judeţene privind numărul de paturi pediatrie COVID-19 
şi ATI-COVID pediatrie, plecând de la informaţiile existente la momentul respectiv privind virulenţa 
mai mare a tulpinii Delta la copii faţă de variantele anterioare. 
Totodată s-a transmis anexat şi setul de măsuri şi recomandări privind utilizarea surselor de oxigen 
din cadrul unităţilor sanitare, conform raportului transmis de corpul de control al primului ministru.  
 - în data de 02.09.2021 s-a transmis către DSP o solicitare de a participa în data de 
07.09.2021 la o video-conferinţă pe regiuni, privind: 
  -Verificarea situaţiei paturilor ATI COVID şi pediatrie COVID precum şi situaţia 
resursei umane din unităţile sanitare. 
  -Detalierea prevederilor Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului 
Educaţiei nr. 438/4621/2021 pentru asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din 
unităţile de învăţămant pre-universitar şi studenţilor din instituţiile de învătământ superior pentru 
menţionerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos. 
Având în vedere evenimentele generate de contextul politic de la momentul respectiv, întâlnirea a 
fost suspendată la momentatul respectiv în aşteptarea noilor clarificări.  
 - În data de 06.09.2021 a fost reglementat cadrul legal pentru ca aparţinătorii însoţitori 
confirmaţi cu infecţie SARS-CoV2 să poată fi internati şi să beneficieaze de tratament împreună cu 
copiii diagnosticaţi cu infecţie SARS-Cov2 în unităţile sanitare ce au în structură secţii sau 
compartimente cu profil pediatric pentru formele clinice de manifestare a bolii asimptomatic, uşoară 
sau medie. 
 - în urma analizei datelor primite de la DSP s-a conturat o criză a necesarului de cadre 
medicale în valul 4: DSP au transmis în unanimitate faptul că nu dispun de medici ce pot fi detaşaţi 
către alte judeţe, unităţile sanitare au întampinat dificultăţi pentru identificarea resursei umane ce 
ar putea fi detaşată, medicii şi personalul medical din specialitatea ATI nu prezintă disponibilitate 
pentru detaşare, inclusiv în centrele universitare (ce dispun de un colectiv medical mai numeros). 
Deși la videoconferințe a fost prezentat  un mod de organizare a resursei umane eficient la nivelul 
Judeţului Alba, nici DSP, nici spitalele nu l-au adoptat, așteptând rezolvarea ”de la centru” și anume 
detașarea pentru o lună prin Decizie a DSU. Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă, nu 
a dat curs solicitării de a furniza evidenţa medicilor din specialitatea A.T.I.(confirmaţi în specialitate 
precum şi medicii rezidenţi aflaţi în anii IV şi V de pregatire în rezidenţiat) ce işi defăşoara activitatea 
în unităţile sanitare publice la nivelul fiecărui judeţ, pentru a fi transmisă către Departamentul 
pentru Situaţii de Urgenţă în vederea detaşării de personal medical. 



 - în ceea ce privește tratamentul infecției cu virusul SARS-Cov-2: 
  -  protocolul de tratament medicamentos a fost actualizat în aprilie 2021, inclusiv 
prin includerea anticorpilor monoclonali ca mijloc terapeutic). Ulterior, pe parcursul verii, comisiilor 
de specialitate li s-a solicitat actualizarea protocolului, inclusiv pentru includerea unor prevederi 
referitoare la tratamentul copiilor. Comisiile au transmis răspunsuri evazive până la data de 4 sept, 
fără a formula propuneri concrete (fisiere: raspuns pediatrie.pdf; adresa Musta23.07.pdf; adresa 
Musta 30aug.pdf). 
  - în 1 iulie 2021 a fost publicat Protocolul pentru suportul respirator non-invaziv al 
pacienților adulți diagnosticați cu COVID-19 în afara secțiilor ATI = instrument de bază pentru 
asistența pacienților COVID19 care au nevoi crescute de oxigen, de către alți medici decât cei de ATI 
  - în 22 aprilie 2021 a fost publicat Protocolul de medicină fizică și de reabilitare post-
COVID-19 = instrument de bază pentru asistența medicală post-COVID 
  - în 29 martie 2021  a fost aprobată OUG 20/ 2021 prin care medicii de orice 
specialitate pot acorda asistență medicala in afara specialitatii persoanelor diagnosticate cu COVID-
19 in baza si in limitele protocoalelor de practica medicala = s-a asigurat cadrul legal pentru 
extinderea specialităților care pot îngriji pacienții cu COVID19 
 
 
Alte măsuri:  
- pentru pacienții cu arsuri extinse: 
 - acordarea concediilor medicale pe toată perioada necesară recuperării 
 - plata tratamentului în străinătate 
- În 19 iulie 2021, MS a transmis către CNAS solicitarea de a iniția demersurile necesare înființării PN 
ATI și PN Chirugie cardiovasculară – ca urmare a solicitării comisiilor de ATI și chirurgie cardio-
vasculară (fisiere: adresa PN ATI.pdf, Adresa PN Cardio.pdf). Nu s-au putut iniția pentru că nu au fost 
alocate fonduri la rectificarea bugetară 
- În 9 aprilie 2021  a fost ”umanizat” Protocolul specific privind managementul în caz de deces al 
pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) – de ex. s-a permis familiei decedatului să 
poată vedea decedatul (cu respectarea unor condiții de securitate) 


