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Decizia Biroului C.M. Prahova nr. 450 din data de 17.03.2020 privind 
instituirea unor masuri in scopul prevenirii răspândirii infectării cu 

coronavirus

Biroul Consiliului Județean al Colegiului Medidlor Prahova
Având In vedere:

• declarația Asociației Medicale Mondiale adoptată la Chicago, în 2017, prin care "medicii 
trebuie să la toate măsurile necesare pentru a-și proteja propria sănătate, precum șl 
sănătatea personalului șl a colaboratorilor" (

);
https://www.wm3.net/polides-post/wma-  

statement-on-epidemics-and-pandemics/
• jurământul lui Hipocrate, depus de toți medicii, care Include șl declarația: "colegii mei vor fi 

frații mei";
• Adresa Ministerului Sănătății - Direcției Generale de Asistență Medicală și Sănătate Publică nr 

13.828/13.03.2020, prin care se impune anularea pentru o perioadă de 30 de zile a 
activităților colective ale personalului medical;

• Comunicatul de presa din 10 martie 2020, privind recomandările Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus

DECIDE

Art. 1 (1) Plângerile la adresa membrilor C.M.Prahova se primesc exclusiv 
prin corespondenta, pe adresa din antet.

(2) Programul de activitate al angajatilor este: 7.30 -15.30
(3) Corespondenta cu unitățile sanitare cu sau fara paturi,publice 

si/sau private - va fi transmisa exclusiv prin email, la adresa 
 sau prin fax, la numărul de telefon: 0244.595.624.

office@prahova- 
colmed.ro

(4) Cererile pentru avizarea unităților sanitare private/prelungirea 
avizului se primesc numai in ziua de LUNI, ORELE 11.00 - 13.00 la servidul 
secretariat.

(5) Cotizațiile nu se mai achita la sediul Colegiului.
Informații necesare pentru achitare cotizațiilor prin virament: Colegiul 
Medicilor Prahova, contul R063BTRL03001205W12346XX deschis la 
Banca Transilvania.

(6) Eliberarea avizelor anuale ale membrilor organizației se va face 
in ziua de MARTI sau JOI, ORELE 11.00 -13.00 sl numai ca urmare a confirmării 
telefonice din partea secretariatului Colegiului. Documentația necesara 
avizării se trimite anterior pe email si va fi prezentata, In original, cu ocazia eliberării 
avizelor.

(7) Este interzisa prezenta in secretariat a mal mult de o persoana 
din categoria publicului sl intrarea a mai mult de 3 persoane din categoria 
publicului, in instituție.

(8) Se sistează organizarea manifestărilor EMC, ședințelor organismelor 
interne ale C.M.Prahova, pana la o data ce va fi comunicata ulterior, în funcție de 
evoluția contextului epidemiologie. Fac excepție de la aceste reglementari, ședințele 
Biroului Executiv, ale Consiliului Județean, ale Comisiei de Jurisdicție Profesionala, 
ale Comisie de disciplina, cu luarea de masuri ad-hoc pentru a asigura siguranța 
celor prezentl.

(9) Se vor Institui măsuri de flexibillzara a raporturilor de muncă, 
cu respectarea recomandărilor si prevederilor legale in vigoare.
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(10) Formularele tipizat utilizate in activitatea colegiului pot fi 
descărcate de pe pagina web a organizației - http://ptahova-colmed.ro/ 
in secțiunea „FORMULARE"

Art. 2 Prezenta decizie se va comunica tuturor unităților sanitare, se va afișa la 
sediul si pe pagina web a organizației.

2 exemplare: (1) afișare (2) arhiva

Dr. Simona SCHN 
președinte CM. Prah


