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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

 

HOTĂRÂRE nr. 41 din 29.09.2022 

privind solicitarea de asistență internațională pentru asigurarea unor 

medicamente necesare în tratarea pacienților infectați cu virusul variolei 

maimuței prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă  

 

Având în vedere adresa Ministerului Sănătății nr. AR16984/27.09.2022 prin 

care se solicită activarea mecanismului de protecției civilă al Uniunii Europene 

pentru accesarea dozelor de tecovirimat necesare tratamentului a 150 de pacienți 

infectați cu virusul variola maimuței, în contextul declarării de către Organizația 

Mondială a Sănătății, în data de 23.07.2022, a focarului de variola maimuței ca 

urgență de sănătate publică de interes internațional,  

ținând cont de faptul că la nivel european este în desfășurare procesul de 

constituire a unui stoc de urgență de 10.008 tratamente ale infecției cu antiviralul 

tecovirimat,  

luând în considerare faptul că, până la această dată, la nivelul României, sunt 

înregistrate un număr de 73 de suspiciuni de infecție cu virusul MPX, iar 40 dintre 

aceste au fost confirmate,  

în baza propunerii șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, 

vicepreședinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în sensul solicitării 

de asistență internațională,  

în temeiul prevederilor art. 20 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 

94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național 

pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 - (1) Se aprobă solicitarea de asistență internațională prin Mecanismul 

de Protecție Civilă al Uniunii Europene constând în dozele de Tecovirimat necesare 

pentru tratarea unui număr de aproximativ 150 pacienți infectați cu virusul variola 

maimuței. 
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 (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1), Departamentul pentru 

Situații de Urgență dispune măsurile necesare în vederea activării Mecanismului 

European de Protecție Civilă în scopul identificării posibilităților de sprijin. 

Art.2 - Transportul medicamentelor puse la dispoziție prin intermediul 

Mecanismului European de Protecție Civilă se asigură, după caz, de către Comisia 

Europeană sau autoritățile române. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului 

Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

 

 

 
 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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NICOLAE-IONEL CIUCĂ  

 

 


