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Văzând Referatul de aprobare nr. NT 535 din 6.04.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate
publică din cadrul Ministerului Sănătății,
având în vedere:
- dispozițiile art. 7 lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 20 alin. (5) din Normele tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea,
transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile
profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2016,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si funcționarea
Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:

Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind
managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS- CoV2), publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 13 martie 2020, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.

Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Institutul Național de Medicină
Legală "Mina Minovici", institutele de medicină legală din centrele medicale universitare, serviciile de medicină
legală, personalul din unitățile sanitare, precum și întreg personalul prestatorilor de servicii funerare care vine în
contact cu persoanele decedate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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

Ministrul sănătății, 

Nelu Tătaru

București, 6 aprilie 2020.
Nr. 570.

ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 436/2020)

PROTOCOL SPECIFIC 
privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2)

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82047738&d=2020-04-09#p-82047738
http://lege5.ro/App/Document/geztemzvgu4q/normele-tehnice-si-sanitare-privind-serviciile-funerare-inhumarea-incinerarea-transportul-deshumarea-si-reinhumarea-cadavrelor-umane-cimitirele-crematoriile-umane-precum-si-criteriile-profesionale-pe-?pid=106189966&d=2020-04-09#p-106189966
http://lege5.ro/App/Document/geztemzvgu4a/hotararea-nr-741-2016-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-si-sanitare-privind-serviciile-funerare-inhumarea-incinerarea-transportul-deshumarea-si-reinhumarea-cadavrelor-umane-cimitirele-crematoriile-uma?d=2020-04-09
http://lege5.ro/App/Document/geztenbwge/hotararea-nr-144-2010-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-sanatatii?pid=41749765&d=2020-04-09#p-41749765
http://lege5.ro/App/Document/gm3dinbxgiza/protocolul-specific-privind-managementul-in-caz-de-deces-al-pacientilor-infectati-cu-noul-coronavirus-sars-cov2-din-13032020?d=2020-04-09
http://lege5.ro/App/Document/gm3dinbxgiyq/ordinul-nr-436-2020-pentru-aprobarea-protocolului-specific-privind-managementul-in-caz-de-deces-al-pacientilor-infectati-cu-noul-coronavirus-sars-cov2?d=2020-04-09
http://lege5.ro/App/Document/gm3domrygu2q/protocol-specific-privind-managementul-in-caz-de-deces-al-pacientilor-infectati-cu-noul-coronavirus-sars-cov2-din-06042020?d=2020-04-09

