
 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea 

persoanelor la domiciliul acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi 

sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora, precum și a Listei unităţilor sanitare de 

bază în care se tratează persoanele bolnave  

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 8 alin. (2) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. Se aprobă lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor 

la domiciliul acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în 

locaţii alternative ataşate acestora, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă lista unităților sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave cu 

afecțiunile prevăzute în Lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea 

persoanelor la domiciliul acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi 

sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.   

Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Anexa nr.1  

 

Lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul 

acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative 

ataşate acestora 

 

1. Poliomielita 

2. Difteria 

3. Rujeola 

4. Pertussis 

5. Febra tifoidă  

6. Febra paratifoida 

7. Boala meningococică (MCSE) 

8. Tuberculoza pulmonara cu microscopie  pozitiva  

9. Antrax pulmonar 

10. Rabia umana 

11. Holera 

12. Pesta 

13. Variola / varioloidul 

14. Gripa umana cauzata de un nou tip de virus gripal 

15. Cazuri umane de gripa aviara inalt patogena  

16. Febra hemoragica Lassa 

17. Ebola 

18. Febra hemoragica Marburg 

19. Febra hemoragica Crimeea Congo 

20. Febra galbena 

21. Nipah 

22. SARS 

23. MersCov 

24. SarsCov2 

25. Boala cauzata de un agent patogen infectios necunoscut 

/emergent 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Anexa nr. 2  

 

Lista unităților sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave cu afecțiunile prevăzute 

în Anexa nr. 1 

 

 

1. Lista unităților sanitare de bază: 

Judet Unitate sanitară de bază 

ALBA Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

ARGES Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung 

Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iașului 

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni 

BOTOSANI Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani 

BRAILA Spitalul de pneumoftiziologie Braila 

BRASOV Spitalul Clinic de Boli Infectioase 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 

BUCURESTI Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals 

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Dr. Victor Babes 

Institutul Marius Nasta 

Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Al. Obregia"" 

CALARASI Spitalul de penumoftiziologie Calarasi 

CLUJ Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca 

CONSTANTA Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa 

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta 

DOLJ Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 

Craiova 

GALATI Spitalul Clinic de boli infectioase Galati 

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 

GORJ Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu" Runcu -  Dobrița - 

secțiile de pneumologie - 65 de paturi" 

HUNEDOARA Spitalul de Pneumoftiziologie Geoagiu 

IASI Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi 

Spitalul Clinic De Boli Infectioase Sfanta Parascheva 

Spitalul Militar Dr. Iacob Czihac" Iași" 

MARAMURES Spitalul de Pneumoftiziologie ,,dr.Nicolae Rusdea  Baia Mare" 

Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie 

NEAMT Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani 

PRAHOVA Spitalul de Pneumoftiziologie Florești - Secția de pneumologie II - 

pneumologie cronici 

Spitalul de boli pulmonare Breaza - Secție pneumologie, compartiment 

adulți 

SATU MARE Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare 



SIBIU Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu 

TIMIS Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 

Timisoara 

VALCEA Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu" Mihăești" 

Toate judetele si 

municipiul 

Bucuresti  

Spitalele județene/clinice de urgență cu secții de boli infecțioase  

 

2. Unitățile sanitare de baza sunt reprezentate de unitati spitalicesti ce au capacitatea tehnica, 

logistica si dispun de resursa umana calificata spre a putea trata bolile infectocontagioase ce 

impun izolarea persoanelor pentru tratament de specialitate si pentru prevenirea contagiunii. In 

functie de capabilitatile acestor unitati spitalicesti, de fazele evolutive si de extinderea unei 

epidemii sau pandemii, sunt spitale de Faza I si de Faza II. Unitatile sanitare de baza vor interna 

pacienţii suspecti sau confirmati pentru una din afectiunile prevazute in anexa 1 şi vor asigura 

tratamentul formelor de boală medii, severe şi critice. Spitalele de faza I sunt reprezentate de 

spitalele clinice de boli infecţioase. 

3. În situatia în care spitalele clinice de boli infecţioase de Faza I sunt depăşite din punctul de 

vedere al numărului de pacienţi internaţi, precum și în funcție de specificul afecțiunii,   pacienţi 

cu forme uşoare, medii, severe şi critice  se vor trata în unități sanitare care deţin 

compartiment/secţie ATI, cu capacitate de ventilaţie mecanica și care se  bazează pe sistemul 

pavilionar disponibil în majoritatea spitalelor/sectiilor judetene de boli infecţioase sau 

spitalelor/sectiilor judetene de pneumoftiziologie, care reprezintă Spitalele de Faza II.  

4. Reţeaua de spitale şi unităţi sanitare ce asigura suportul  pentru spitalele de Faza I şi Faza II, 

numite in continuare spitale suport, precum si nominalizarea acestora, se stabileste la nivel 

local, printr-un protocol de colaborare sub coordonarea direcţiilor de sănătate publică judeţene 

şi a comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, si cuprinde următoarele tipuri de unitati 

sanitare :   

a)  spitalele judetene sau municipale de urgenţă ,care pot asigura asistenţa medicală pentru 

celelalte urgenţe medico-chirurgicale.  

b) spitalele municipale sau orăşeneşti,  preponderent cele cu secţii de boli infecţioase sau 

pneumologie, precum şi spitalele din alte reţele decât ale Ministerului Sănătăţii (Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerul Apărării Naţionale, unităţi 

sanitare private).  

5. În funcţie de evoluţia numărului de cazuri,in categoria spitalelor de Faza I , Faza II sau 

suport,  pot fi incluse şi alte spitale.  


