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Articol unic. — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015

pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și

a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor

sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834

din 9 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică și se completează după cum urmează:

1. La titlul „Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități”, numerele curente 8—12 se modifică și

vor avea următorul cuprins:

„8 8790 CR-D-I Centre de îngrijire

și asistență

Informare și asistență socială/Servicii de asistență socială

Consiliere psihologică

Abilitare și reabilitare

Îngrijire și asistență

Deprinderi de viață independentă:

— menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive;

— menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice;

— menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare;

— menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate;

— menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire;

— menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți;

— menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire;

— menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune

Dezvoltarea abilităților lucrative

Educație/Pregătire pentru muncă

Asistență și suport pentru luarea unei decizii

Integrare și participare socială și civică

ROF servicii

sociale cu cazare

9 8790 CR-D-II Centre de abilitare

și reabilitare

ROF servicii

sociale cu cazare

10 8790 CR-D-IV Centre pentru viață

independentă

ROF servicii

sociale cu cazare

11 8790 CR-D-VI Centre respiro/

Centre de criză

Informare și consiliere socială/Servicii de asistență socială

Consiliere psihologică*

Îngrijire și asistență

Program obișnuit de viață

ROF servicii

sociale cu cazare

12 8790 CR-D-VII Locuințe protejate Informare și consiliere socială/Servicii de asistență socială**

Consiliere psihologică**

Abilitare și reabilitare**

Îngrijire și asistență

Deprinderi de viață independentă**:

— dezvoltarea/consolidarea aptitudinilor cognitive;

— dezvoltarea/consolidarea deprinderilor zilnice;

— dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de comunicare;

— dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de mobilitate;

— dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autoîngrijire;

— dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți;

— dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autogospodărire;

— dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de interacțiune;

— dobândirea independenței economice

Dezvoltarea abilităților lucrative

Educație/Pregătire pentru muncă**

Asistență și suport pentru luarea unei decizii**

Implicare și participare socială și civică

* Activitatea se desfășoară într-un centru de zi la sediul acestuia sau, după caz, în centrul respiro/centrul de criză.

** Activitatea se desfășoară într-un centru de zi la sediul acestuia, în spațiu liber sau, după caz, în locuința protejată.”
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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 

pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru 

de organizare și funcționare a serviciilor sociale

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.



„33 8810CZ-V-I I. Centre de zi de

asistență și recuperare

Îngrijire personală

Terapii de recuperare, reabilitare funcțională, cum ar fi: ședințe de psihoterapie,

kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie,

fizioterapie, terapii de relaxare, gimnastică medicală, podologie

Consiliere psihosocială și informare, consiliere juridică

Gimnastică geriatrică de întreținere

Alte activități, după caz: linie telefonică de urgență, socializare și petrecere

a timpului liber, organizare și implicare în activități comunitare și culturale,

asistență și suport pentru familia persoanei vârstnice, suport pentru realizarea

activităților administrative și gestiunea bunurilor, acordare de alimente, ajutoare

materiale 

ROF serviciu social

de zi

34 8810CZ-V-II II. Centre de zi de

socializare și petrecere

a timpului liber

Socializare și petrecere a timpului liber

Organizare și implicare în activități comunitare și culturale

Alte activități, după caz: consiliere psihosocială și informare, consiliere juridică,

consiliere și orientare în carieră sau mediere, acțiuni caritabile, acordarea de

alimente, ajutoare materiale și financiare, terapii de relaxare, gimnastică

geriatrică de întreținere, activități administrative

ROF serviciu social

de zi”

„37

1b

8810 ID-VI Echipa mobilă pentru

persoane adulte cu

dizabilități

Informare și consiliere socială/Servicii de asistență socială

Consiliere psihologică

Facilitarea independenței beneficiarului

Asistență și suport pentru luarea unei decizii

Dezvoltarea mobilității personale

ROF serviciu social

la domiciliu”

„37

3

8899 SC-D-I II. Servicii de asistență

și suport

Informare și consiliere socială/Servicii de asistență socială

Consiliere psihologică

Facilitarea independenței beneficiarului

Suport individual/Grup de suport

Asistență și suport pentru luarea unei decizii

ROF serviciu social

în comunitate”

„37 8810 ID-III Servicii de îngrijiri

la domiciliu pentru

persoanele adulte

cu dizabilități

Informare și consiliere socială/Servicii de asistență socială

Îngrijire personală

Hrănire și hidratare

Integrare și participare socială și civică

ROF serviciu social

la domiciliu

37

1

8810 ID-IV Asistent personal

al persoanei cu

handicap grav

Supraveghere, asistență și îngrijire, precum și sprijin pentru creșterea

autonomiei și autodeterminării personale

ROF serviciu social

la domiciliu”

„35 8810ID-I I. Unități de îngrijire

la domiciliu

Ajutor pentru realizarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice

Sprijin pentru dezvoltarea personală și menținerea respectului de sine

Activități de promovare a inserției beneficiarului în familie și comunitate

Sesiuni de informare și consiliere a membrilor de familie

Îngrijiri medicale, kinetoterapie, terapii de recuperare fizică/psihică/mentală,

activități terapeutice și ocupaționale

ROF serviciu social

la domiciliu”

2. La titlul „Centre de zi pentru persoane vârstnice”, numerele curente 33 și 34 se modifică și vor avea

următorul cuprins:

3. La titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate

în situație de dependență”, numărul curent 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

4. La titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate

în situație de dependență”, numărul curent 36 se abrogă.

5. La titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate

în situație de dependență”, numerele curente 37 și 37

1

se modifică și vor avea următorul cuprins:

6. La titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate

în situație de dependență”, numărul curent 37

1a

se abrogă.

7. La titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate

în situație de dependență”, numărul curent 37

1b

se modifică și va avea următorul cuprins:

8. La titlul „Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități”, numărul curent 37

3

se modifică și

va avea următorul cuprins:
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„37

4

8810 ID-V Asistent personal

profesionist

Alimentație și hrănire

Sănătate și mobilitate

Intimitate și confidențialitate

Luarea deciziilor și autodeterminarea

Formare și angajare în muncă

ROF serviciu social

în comunitate”

10. La titlul „Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități”, numerele curente 38 și 39 se modifică și

vor avea următorul cuprins:

„63 8899CZ-PN-I I. Centre de zi pentru

victime ale dezastrelor

naturale

Informare

Evaluare

Consiliere psihosocială

Consiliere și suport juridic

Suport emoțional

Cazare temporară

Alte activități: informare, evaluare și elaborare plan de intervenție,

integrare/reintegrare socială, asistență medicală primară, schimb de seringi,

orientare vocațională, reintegrare școlară, transport, masă, distribuire alimente,

hrană rece, ajutoare materiale, spălătorie, uscătorie, curățenie, baie, alte

activități administrative

ROF serviciu social

de zi

64 8899CZ-PN-II II. Centre de suport

pentru situații de urgență/

criză

ROF serviciu social

de zi

65 8899CZ-PN-III III. Centre de zi de

consiliere și informare

ROF serviciu social

de zi

66 8899CZ-PN-IV IV. Centre de zi de

integrare/reintegrare

socială

ROF serviciu social

de zi

67 8899 CZ-PN-V Servicii de asistență

comunitară

Comunicare și monitorizare situații de risc

Informare și consiliere cu privire la drepturile sociale, la prevenirea și

combaterea comportamentelor care pot duce la creșterea riscului de excluziune

socială

Promovarea unui stil de viață sănătos și activ, promovarea voluntariatului

Consiliere și acompaniere pentru prevenirea izolării sociale

Adaptarea și amenajarea locuinței persoanelor vârstnice pentru a preveni

căderile și riscul de pierdere a autonomiei funcționale

Consiliere psihologică și terapii de specialitate pentru persoanele vârstnice,

pentru persoanele dependente de consumul de alcool și substanțe etc.

Educație extracurriculară: educație privind prevenirea și combaterea consumului

de droguri, alcool, tutun, educație civică, educație pentru dezvoltarea abilităților

pentru o viață independentă etc.

Servicii de instruire pentru utilizarea internetului, cursuri și formare online pentru

utilizarea dispozitivelor smart, telefonului, echipamentelor de telemedicină și

teleasistență socială

Facilitarea accesului la o locuință, inclusiv locuință adaptată

Conștientizarea și sensibilizarea publicului privind riscul de excluziune socială

Activități de stabilire a drepturilor în legătură cu beneficiile de asistență socială

realizate de serviciul public de asistență socială, alocațiile pentru chirii și

ajutoarele pentru bunuri alimentare, activități de asistență diurnă pentru

persoanele fără locuință și alte grupuri dezavantajate social, activități caritabile,

cum ar fi strângerea de fonduri, și alte activități-suport destinate ajutorului social

ROF serviciu

în comunitate”

„38 8899 CZ-D-I I. Centre de zi Informare și consiliere socială

Consiliere psihologică

Abilitare și reabilitare

Deprinderi de viață independentă

Dezvoltarea abilităților lucrative, pregătirea pentru muncă, angajarea în muncă

și sprijin pentru menținerea locului de muncă

Asistență și suport pentru luarea unei decizii

Integrare și participare socială și civică

Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu*

ROF serviciu social

de zi

39 8899 CZ-D-II II. Centre de servicii de

recuperare neuromotorie

de tip ambulatoriu

* Obligatoriu pentru centrele de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.”

11. La titlul „Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți”, numărul

curent 41 se abrogă.

12. Titlul „Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie” se modifică în

„Servicii de asistență și suport pentru persoane aflate în nevoie”.

13. Numerele curente 63—67 se modifică și vor avea următorul cuprins:

9. La titlul „Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități”, după numărul curent 37

3

se introduce

un nou număr curent, numărul curent 37

4

, cu următorul cuprins:
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Facilitarea accesului la servicii medicale

Alte activități: asistență medicală primară, intervenție în stradă, schimb de

seringi, orientare vocațională, reintegrare școlară, transport, masă, distribuire

de alimente, hrană rece, ajutoare materiale, spălătorie, uscătorie, curățenie,

baie, alte activități administrative

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul familiei, 

tineretului și egalității de șanse,

Gabriela Firea

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

p. Ministrul investițiilor 

și proiectelor europene,

Carmen Moraru,

secretar de stat

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, 

lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 29 noiembrie 2022.

Nr. 1.433.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 

privind desemnarea infrastructurilor critice naționale

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu

modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2012 privind

desemnarea infrastructurilor critice naționale, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 18 decembrie

2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. — Se desemnează ca infrastructuri critice naționale

obiectivele prevăzute în anexele nr. 1a—1p și 1r—1u*). 

*) Anexele nr. 1a—1p și 1r—1u se comunică instituțiilor interesate, fiind

clasificate potrivit legii.” 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — Anexele nr. 1a—1p și 1r—1u se comunică instituțiilor

interesate conform repartiției prezentate în anexa nr. 2.”

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — Anexele nr. 1a—1p, 1r—1u și 2 fac parte

integrantă din prezenta hotărâre.” 

4. Anexele nr. 1a și 1l se modifică și se înlocuiesc cu

anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. 

5. După anexa nr. 1t se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1u,

al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta

hotărâre. 

6. La anexa nr. 2, după poziția 20 se introduce o nouă

poziție, poziția 21, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E  

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

O R D I N

privind completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 723/2022 pentru

aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), 

în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. DGB/104.986 din 1.11.2022 al Direcției generale biodiversitate, 

ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 4.931 din 12.10.2022, 

în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și

funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor

nr. 723/2022 pentru aprobarea nivelului de intervenție și de

prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul

sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor

daune importante, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 350 din 8 aprilie 2022, se completează după cum

urmează:

— La articolul 4, după alineatul (8) se introduc două noi

alineate, alin. (9) și (10), cu următorul cuprins:

„(9) Recoltarea exemplarelor din specia urs brun care au

atacat populația umană se poate realiza de către personalul
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Art. II. — Anexele nr. 1—3 sunt clasificate potrivit legii și se

comunică instituțiilor interesate conform repartiției prezentate în

anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. 

Art. III. — Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2012 privind

desemnarea infrastructurilor critice naționale, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 18 decembrie

2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu

modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va

republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se

textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

p. Secretarul general al Guvernului,

Adrian Țuțuianu

Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,

Sebastian-Ioan Burduja

Ministrul economiei,

Florin Marian Spătaru

București, 29 noiembrie 2022.

Nr. 1.436.

ANEXA Nr. 4 

T A B E L  

privind repartiția anexelor nr. 1—3 și pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2012 

privind desemnarea infrastructurilor critice naționale, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt. Autoritate publică responsabilă Nr. anexei

1 Ministerul Economiei 1a

12 Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 1l

21 Secretariatul General al Guvernului 1u
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Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

București, 23 noiembrie 2022.

Nr. 3.039.

tehnic de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare, în

termen de 24 de ore de la producerea incidentului, cu

respectarea condițiilor prevăzute la alin. (6).

(10) Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația să transmită

autorității publice teritoriale pentru protecția mediului de pe raza

administrativ-teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de

recoltare un raport cu privire la acțiunea derulată, însoțit de

documentele justificative care au stat la baza recoltării, în

termen de 48 de ore de la data recoltării.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

O R D I N

privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.513/2020 

pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică

județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, 

de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene 

și Serviciul de Ambulanță București—Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul 

sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală și al Direcției generale sănătate publică și programe

de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. AR 21.976/2022,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru

aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către

direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului

București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de

către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de

ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București—Ilfov

și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice

în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul

SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 829 din 9 septembrie 2020, cu modificările și completările

ulterioare, se completează după cum urmează:

— În anexa nr. 3 „Plan privind modalitatea de aplicare a

măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc

epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către

unitățile sanitare, de către serviciile de ambulanță județene și

Serviciul de Ambulanță București—Ilfov, precum și de medicii

de familie”, după punctul VI se introduce un nou punct,

punctul VI

1

, cu următorul cuprins:

„VI

1

. Traseul copiilor cu simptome de viroză respiratorie:

1. La nivelul centrelor de evaluare din cadrul unităților

sanitare cu paturi se realizează și evaluarea copiilor care

prezintă simptomatologie specifică virozelor respiratorii, în spații

special destinate, cu circuite funcționale separate față de cele

pentru adulți.

2. Copiii simptomatici vor fi evaluați clinic de medicii de

familie și, după caz, imagistic și biologic de medicii în specialități

pediatrice din centrele de evaluare.

3. Medicul de familie poate îndruma copiii consultați și a

căror simptomatologie persistă mai mult de 3—5 zile sau a căror

simptomatologie se agravează sub tratamentul prescris către

centrele de evaluare.

4. Copiii care, în urma consultului din centrul de evaluare,

sunt propuși pentru internare vor fi preluați direct de secțiile de

pediatrie sau, după caz, vor fi îndrumați către cea mai apropiată

unitate sanitară cu structură de pediatrie.

5. La nivelul centrului de evaluare se realizează:

a) evaluarea clinică a sugarului, conform Ghidului

«Insuficiența respiratorie acută la sugar — Evaluare și tratament

imediat» aprobat de Societatea Română de Pediatrie;

b) identificarea factorilor de risc prin anamneză:

— prematuritatea (importantă la copilul cu vârsta < 1 an);

— boli cardiace congenitale asociate cu hipertensiune

pulmonară;

— boli pulmonare cronice;

— boli neuromusculare severe;

— deficit imun;

— sugar < 3 luni;

— cazuri sociale (aici pot fi incluși și acei copii care, din

motive sociofamiliale, nu pot fi monitorizați corespunzător la

domiciliu, de exemplu: probleme sociofamiliale, acces dificil la

servicii medicale sau lipsa serviciilor medicale în zona de

domiciliu);

c) interpretarea rezultatelor de laborator și a rezultatelor

imagistice efectuate în centrele de evaluare.

6. În urma evaluării, medicul din centrul de evaluare poate

prescrie tratament medical la domiciliu sub supravegherea

medicului de familie, poate îndruma pacientul către secția de

pediatrie a celei mai apropiate unități sanitare în vederea

internării sau către UPU/CPU, după caz.



7. Vor fi îndrumate către secția de pediatrie a celei mai

apropiate unități sanitare în vederea internării următoarele

categorii de copii:

a) copii care au manifestări severe ale infecției virale și cei

care necesită suport al unei/mai multor funcții vitale și/sau au

sepsis/șoc septic (cu stare critică). Excepție vor face acei

pacienți pediatrici ai căror părinți/tutori refuză internarea, refuz

exprimat în scris, în pofida informării privind riscurile evolutive;

b) copii care nu au manifestări severe, dar care au alte

afecțiuni care impun internarea din cauza imposibilității acestora

de a fi tratați și monitorizați eficient la domiciliu.

8. Copiii care prezintă simptomatologie severă sau factori de

risc, consultați de medicul de familie sau de medicii în specialități

pediatrice din centrele de evaluare, vor fi direcționați către

UPU/CPU.

9. Pentru situațiile prevăzute la pct. 7 și 8, care necesită

transport medicalizat, unitățile sanitare în cadrul cărora

funcționează centrele de evaluare vor întreprinde demersurile

necesare în vederea asigurării acestuia.

10. Resursa umană necesară în vederea evaluării copiilor în

centre de evaluare constă în:

a) medici în specialități pediatrice: medici primari, medici

specialiști, medici rezidenți începând cu anul III de rezidențiat,

cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) asistenți medicali.”

Art. II. — Lista centrelor de evaluare publicată pe site-ul

direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului

București se va completa cu mențiuni privind posibilitatea

evaluării copiilor care prezintă simptomatologie specifică

virozelor respiratorii.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Adriana Pistol,

secretar de stat

București, 7 decembrie 2022.
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