
ORDIN nr. 476 din 20 martie 2020 
pentru asigurarea în condiţii optime a asistenţei medicale 
pediatrice spitaliceşti în contextul epidemiei de SARS-
CoV-2/COVID-19 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 20 martie 2020 
Data intrării în vigoare 20-03-2020 
Prezenta formă este valabilă începând cu data de 20-03-2020 
până la data de 22-03-2020 
Văzând Referatul de aprobare nr. V.S.C. 3.830/2020 al Direcţiei 
generale de asistenţă medicală şi sănătate publică, 

având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României, 
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 
Articolul 1 
Pe perioada stării de urgenţă, pentru municipiul Bucureşti şi zonele 
limitrofe, preluarea patologiei infecţioase pediatrice de către unităţile 
sanitare cu structuri de pediatrie se va realiza astfel: 
1. 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ Bucureşti 
asigură: 
a) 
patologia chirurgicală şi ortopedică cu sau fără SARS-CoV-2/COVID-19; 
b) 
urgenţe pediatrice cu sau fără SARS-CoV-2/COVID-19; 
c) 
bolile diareice acute; 
d) 
patologia hepatică; 
e) 
patologie nou-născuţi; 
2. 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie“ Bucureşti asigură: 
a) 
patologia chirurgicală şi ortopedică cu sau fără SARS-CoV-2/COVID-19; 
b) 
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patologie cardiacă; 
c) 
patologie O.R.L.; 
d) 
nefrologie; 
e) 
diabet; 
f) 
oncologie; 
3. 
Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu“ Bucureşti asigură: 
a) 
boli eruptive; 
b) 
boli diareice acute; 
c) 
patologie O.R.L.; 
d) 
boli infecţioase neurologice acute; 
4. 
Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-
Rusescu“ Bucureşti asigură: 
a) 
urgenţe pediatrice cu sau fără SARS-CoV-2/COVID-19; 
b) 
boli respiratorii; 
c) 
patologie O.R.L.; 
d) 
boli digestive (hepatite, boli diareice acute); 
e) 
patologie nou-născuţi. 
Articolul 2 
Pe perioada stării de urgenţă, pentru municipiul Bucureşti şi zonele 
limitrofe, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“ 
Bucureşti va asigura asistenţa medicală spitalicească pediatrică pentru: 
a) 
patologia SARS-CoV-2/COVID-19 şi patologia infecţioasă asociată SARS-
CoV-2/COVID-19; 
b) 
copiii cu infecţie HIV/SIDA, prin Programul naţional de prevenire, 
supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA; 
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c) 
nou-născutul expus perinatal la infecţia cu HIV; 
d) 
profilaxia şi tratamentul rabiei; 
e) 
profilaxia şi tratamentul tetanosului. 
Articolul 3 

(1) 
Pe perioada stării de urgenţă, pentru municipiul Bucureşti şi zonele 
limitrofe, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Boli Tropicale „Dr. Victor 
Babeş“ Bucureşti va asigura asistenţa medicală spitalicească pediatrică 
pentru patologia SARS-CoV-2/COVID-19 şi patologia infecţioasă asociată 
SARS-CoV-2/COVID-19. 
(2) 
Celelalte patologii vor fi arondate similar redistribuirii menţionate mai 
sus. 
Articolul 4 
Pe perioada stării de urgenţă, pentru municipiul Bucureşti şi zonele 
limitrofe, prin derogare de la prevederile art. 24 din Regulamentul 
privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile 
publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 
870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic de 
Copii „Victor Gomoiu“ Bucureşti organizează linii de gardă în specialităţile 
neurologie, radiologie-imagistică medicală, medicină de laborator. 
Articolul 5 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   

 p. Ministrul sănătăţii, 
 Horaţiu Moldovan, 

 secretar de stat 
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