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HOTĂRÂREA nr. 62/22.09.2021  

                   a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu  
 

privind aprobarea planului de rezilienţă a spitalelor cu secţii ATI COVID-19 în 
contextul combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 în judeţul Sibiu 

  
 Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi 
analizând propunerile formulate de Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei, 
          Ţinând cont de prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor 
măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, Legii 
nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  
          În conformitatea cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 932/2021, 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 şi completările 
ulterioare aduse de Hotărârea Guvernului nr. 990/2021, 
         Având în vedere Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 434/2021, privind aprobarea 
Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor, 
        Ţinând cont de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1078/2010, privind aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi 
a municipiului Bucureşti,  
         În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,  
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HOTĂRĂŞTE: 
 

         ART.1.Se aprobă Planul de Rezilienţă a spitalelor cu secţii ATI  în contextul 
combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul judeţului Sibiu, conform 
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         
        ART.2. În contextul epidemiologic şi situaţiei imperativă generată de creşterea 
rapidă a incidenţei infecţiei şi a numărului de internări, a asumării creşterii şi 
operaţionalizării paturilor pentru îngrijirea pacienţilor cu COVID-19, inclusiv a paturilor 
ATI se solicită clinicii Polisano Sibiu lista nominală a personalului medico-sanitar care 
îşi desfăşoară activitatea în sectorul ATI. 
 
         ART.3. Măsurile adoptate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Sibiu în cadrul hotărârilor anterioare, ce contravin celor din prezenta, îşi vor înceta 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.   
 

ART.4. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Sibiu prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului 
Judeţul Sibiu şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru 
Croitoru” al judeţului Sibiu. 

 
Preşedintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu 
PREFECT, 

 
Mircea – Dorin CREŢU 

                      

                             

 
 
 

             
        Contrasemnează 

Secretariat Tehnic  Permanent 

                                                                         Plutonier adjutant, 
                                                                                                                                   Valentin LARIE 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea CJSU nr. 62/22.09.2021  
 

Planul de Rezilienţă a spitalelor cu secţii ATI  în contextul combaterii efectelor 
pandemiei de COVID-19 la nivelul judeţului Sibiu 

 
 
 

În judeţul Sibiu funcţionează 4 spitale cu secţii ATI Covid-19 după cum urmează : 

• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu; 

• Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu; 

• Spitalul Militar de Urgenţă Dr. Alexandru Augustin; 

• Spitalul Municipal Mediaş. 

    

   Situaţia paturilor ATI Covid-19 este următoarea : 

• Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu – 6 paturi; 

• Spitalul Militar de Urgenţă Dr. Alexandru Augustin – 10 paturi; 

• Spitalul Municipal Mediaş – 2 paturi; 

• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu – 20 paturi cu dotare şi funcţionare completă, 

din care 2 paturi sunt în cadrul secției de maternitate. În următoarele 7 zile se vor 

înfiinţa 10 paturi pre ATI şi se va ajunge la capacitatea maximă cuprinsă în planul de 

rezilienţă, fără afectarea critică a activităţii secţiilor chirurgicale pentru pacienţi non 

Covid-19. 

 
 

Preşedintele 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu 

PREFECT, 
 

Mircea – Dorin CREŢU 
 
 
             

        Contrasemnează 
Secretariat Tehnic  Permanent 

                                                                         Plutonier adjutant, 
                                                                                                                                   Valentin LARIE 

 


