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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

HOTĂRÂRE  
nr. 10 din 10.03.2023 

 

privind stabilirea unei noi categorii de produse, stocuri de urgență 

medicală de strictă necesitate, necesară în procesul de asistență 

medicală de urgență și prim ajutor calificat și acceptarea donației 

făcută de Organizația Mondială a Sănătății (WHO) statului român, 

constând în echipamente individuale de protecție, tărgi transport 

pacienți și defibrilatoare 

 

 

Având în vedere intenția Organizației Mondiale a Sănătății de a dona către 

statul român echipamente individuale de protecție, tărgi transport pacienți și 

defibrilatoare, 

luând în considerare propunerea vicepreședintelui Comitetului Național 

pentru Situații de Urgență, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, 

referitoare la stabilirea unei noi categorii de produse, respectiv tărgi transport 

pacienți, formulată pe baza intenției de donație a Organizației Mondiale a 

Sănătății către statul român, 

luând în considerare că pandemia de COVID-19 continuă să afecteze 

populația la nivel mondial existând riscul apariției de noi variante ale virusului 

ce ar putea determina supraaglomerarea unităților sanitare și apariția unor 

forme severe de boală,     

ținând cont de necesitatea existenței în cadrul unităților spitalicești a 

echipamentelor individuale de protecție, precum și a altor materiale utile 

pentru îngrijirea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, 

având în vedere necesitatea actualizării tipurilor de produse care pot 

constituii rezerve materiale, destinate acțiunilor pentru protecția populației în 

situaţii de urgenţă generate de tipul de risc epidemii şi alte evenimente 

generatoare de victime multiple și care constituie stocuri de urgenţă medicală, 

în considerarea necesității de menținere a condițiilor socio–economice 

necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent 

cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului 

Național de Management al Situațiilor de Urgență, 

 având în vedere art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri 

aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
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nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) lit. i), art. 

20 lit. l) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare şi art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind 

organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații 

Speciale de Urgență, 

în temeiul alin. (3) și (4) ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri 

aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare și alin.(4)-(6) ale art. 

3641 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE: 

 

 

Art.1 - Se aprobă stabilirea unei noi categorii de produse, stocuri de 

urgență medicală de strictă necesitate constând în tărgi transport pacienți 

necesare desfășurării în siguranță a procesului de asistență medicală de 

urgență și prim ajutor calificat, prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 - (1) Se acceptă donația făcută Statului Român de către 

Organizația Mondială a Sănătății prin Biroul din România, constând în 

defibrilatoare, echipamente individuale de protecție și tărgi transport pacienți, 

prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Valoarea de piață a produselor prevăzute la alin. (1) este valoarea de 

înregistrare a produselor comunicată de Organizația Mondială a Sănătății prin 

Biroul din România, menționată în Anexa nr. 2, calculată în lei la cursul BNR 

din data 08.03.2023.  

 (3) Bunurile prevăzute la alin. (1) intră în proprietatea privată a statului 

și se dau în administrarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 

în vederea constituirii ca stoc de urgență medicală. 

 (4) Darea în administrare a bunurilor prevăzute la alin.(1) Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență se realizează prin Hotărâre a Guvernului. 

Art.3 - Secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de 

Urgență emite ordinul prin care aprobă donația prevăzută la alin. (1) al art.2. 

Art.4 - Organizația Mondială a Sănătății prin Biroul din România, asigură 

transportul și predarea-primirea produselor prevăzute în Anexa nr. 2, la sediul 

depozitului central al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  
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Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor 

Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în 

aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

Art.6 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 
 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU  
 

 
NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

 


