
 

 

 

 

         La data de 17.12.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 9 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 50). Dintre pacienții internați, 5 sunt 

nevaccinați. 

 • 0 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total 

de paturi avizate de DSP Gorj: 19).  

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 3 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 • 7 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 1 pacient suspect Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

17.12.2021 



 

 

 

 

         La data de 16.12.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 6 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 50). Dintre pacienții internați, 5 sunt 

nevaccinați. 

 • 1 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total 

de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Pacientul este nevaccinat. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 4 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 • 11 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

16.12.2021 



 

 

 

 

         La data de 15.12.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 6 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 50). Dintre pacienții internați, 5 sunt 

nevaccinați. 

 • 1 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total 

de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Pacientul este nevaccinat. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 3 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  9 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

15.12.2021 



 

 

 

 

         La data de 14.12.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 6 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 50). Dintre pacienții internați, 5 sunt 

nevaccinați. 

 • 1 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total 

de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Pacientul este nevaccinat. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 5 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  13 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

14.12.2021 



 

 

 

 

         La data de 13.12.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 10 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 50). Dintre pacienții internați, 6 sunt 

nevaccinați. 

 • 2 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total 

de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 6 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  12 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

13.12.2021 



 

 

 

 

         La data de 09.12.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 12 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 50). Dintre pacienții internați, 9 sunt 

nevaccinați. 

 • 4 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total 

de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 7 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  9 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

09.12.2021 



 

 

 

 

         La data de 07.12.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 20 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 50). Dintre pacienții internați, 13 sunt 

nevaccinați. 

 • 5 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total 

de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 6 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  13 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

06.12.2021 



 

 

 

 

         La data de 06.12.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 17 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 50). Dintre pacienții internați, 12 sunt 

nevaccinați. 

 • 7 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total 

de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 7 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  8 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

06.12.2021 



 

 

 

 

         La data de 03.12.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 24 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 18 sunt 

nevaccinați. 

 • 11 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 8 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 4 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  9 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

03.12.2021 



 

 

 

 

         La data de 03.12.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 24 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 18 sunt 

nevaccinați. 

 • 11 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 8 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 4 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  9 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

03.12.2021 



 

 

 

 

         La data de 02.12.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 27 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 20 sunt 

nevaccinați. 

 • 10 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 9 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 2 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  10 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

02.12.2021 



 

 

 

 

         La data de 26.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 30 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 28 sunt 

nevaccinați. 

 • 17 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 15 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 4 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  5 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

26.11.2021 



 

 

 

 

         La data de 25.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 36 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 31 sunt 

nevaccinați. 

 • 17 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 15 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 4 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  8 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

25.11.2021 



 

 

 

 

         La data de 24.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 38 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 29 sunt 

nevaccinați. 

 • 18 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 15 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 5 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  12 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

 

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

24.11.2021 



 

 

 

 

         La data de 23.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 46 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 39 sunt 

nevaccinați. 

 • 18 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 14 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 3 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  14 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

0 angajați depistați pozitivi în ultimele 14 zile.  

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

23.11.2021 



 

 

 

 

         La data de 22.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 49 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 36 sunt 

nevaccinați. 

 • 17 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 13 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 3 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  7 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 0 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

1 angajat depistat pozitiv în ultimele 14 zile. Acesta este vaccinat și prezintă o 

formă ușoară a bolii, tratându-se la domiciliu.   

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

22.11.2021 



 

 

 

 

         La data de 18.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 52 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 35  sunt 

nevaccinați. 

 • 19 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 16  sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 7 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  7 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 4 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

1 angajat depistat pozitiv în ultimele 14 zile. Acesta este vaccinat și prezintă o 

formă ușoară a bolii, tratându-se la domiciliu.   

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

18.11.2021 



 

 

 

 

         La data de 17.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 52 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 35  sunt 

nevaccinați. 

 • 18 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 16  sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 4 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 1  pacient pozitiv pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  7 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 4 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

1 angajat depistat pozitiv în ultimele 14 zile. Acesta este vaccinat și prezintă o 

formă ușoară a bolii, tratându-se la domiciliu.   

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

17.11.2021 



 

 

 

 

         La data de 16.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 58 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 39  sunt 

nevaccinați. 

 • 19 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 17  sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 5 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 0  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  13 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 4 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

1 angajat depistat pozitiv în ultimele 14 zile. Acesta este vaccinat și prezintă o 

formă ușoară a bolii, tratându-se la domiciliu.   

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

16.11.2021 



 

 

 

 

         La data de 15.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 63 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 57 sunt 

nevaccinați. 

 • 18 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 15 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 6 pacient suspect (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 4  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  8 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 4 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

1 angajat depistat pozitiv în ultimele 14 zile. Acesta este vaccinat și prezintă o 

formă ușoară a bolii, tratându-se la domiciliu.   

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

15.11.2021 



 

 

 

 

         La data de 11.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 71 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 52 sunt 

nevaccinați. 

 • 18 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 13 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 0 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 4  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  8 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 4 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

5 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 4 sunt 

vaccinați și unul este vaccinat incomplet. Toți angajații prezintă forme ușoare ale 

bolii și se tratează la domiciliu.   

 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

11.11.2021 



 

 

                             Responsabil relația cu mass media 



 

 

 

 

         La data de 09.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 75 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 64 sunt 

nevaccinați. 

 • 19 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 15 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 8 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 4  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  6 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 6 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

5 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, un 

angajat este vaccinat incomplet. Un angajat se află internat la Boli Infecțioase, iar 

restul prezintă forme ușoare ale bolii și se tratează la domiciliu.   

 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

09.11.2021 



 

 

                             Responsabil relația cu mass media 



 

 

 

 

         La data de 08.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 77 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 65 sunt 

nevaccinați. 

 • 19 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 15 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 4 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 5  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  7 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 5 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

6 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 1 este 

nevaccinat, iar un angajat este vaccinat incomplet. Toți angajații prezintă forme 

ușoare ale bolii și se tratează la domiciliu.   

 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

08.11.2021 



 

 

                             Responsabil relația cu mass media 



 

 

 

 

         La data de 05.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 74 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 70 sunt 

nevaccinați. 

 • 19 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 14 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 2 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 6  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  12 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 6 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

8 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 3 sunt 

nevaccinați, iar un angajat este vaccinat incomplet. Toți angajații prezintă forme 

ușoare ale bolii și se tratează la domiciliu.   

 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

05.11.2021 



 

 

                             Responsabil relația cu mass media 



 

 

 

 

         La data de 04.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 73 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 68 sunt 

nevaccinați. 

 • 19 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 14 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 4 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 6  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  7 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 5 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

8 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 3 sunt 

nevaccinați, iar un angajat este vaccinat incomplet. Toți angajații prezintă forme 

ușoare ale bolii și se tratează la domiciliu.   

 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

04.11.2021 



 

 

                             Responsabil relația cu mass media 



 

 

 

 

         La data de 03.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 75 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 69 sunt 

nevaccinați. 

 • 19 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 14 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 9 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 4  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  12 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 6 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

8 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 3 sunt 

nevaccinați, iar un angajat este vaccinat incomplet. Toți angajații prezintă forme 

ușoare ale bolii și se tratează la domiciliu.   

 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

03.11.2021 



 

 

                             Responsabil relația cu mass media 



 

 

 

 

         La data de 02.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 77 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 69 sunt 

nevaccinați. 

 • 18 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19). Dintre pacienții internați, 13 sunt 

nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 10 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 18) 

 • 5  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 6, cu ventilator sau cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  13 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 6 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

7 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 3 sunt 

nevaccinați, iar un angajat este vaccinat incomplet. Toți angajații prezintă forme 

ușoare ale bolii și se tratează la domiciliu.   

 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

02.11.2021 



 

 

                             Responsabil relația cu mass media 



 

 

 

 

         La data de 01.11.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 79 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 70 sunt 

nevaccinați. 

 • 19 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 19).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 4 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 5  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  8 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 6 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

7 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 3 sunt 

nevaccinați, iar un angajat este vaccinat incomplet. Toți angajații prezintă forme 

ușoare ale bolii și se tratează la domiciliu.   

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

01.11.2021 



 

 

 

 

         La data de 29.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 74 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 69 sunt 

nevaccinați. 

 • 16 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 2 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 5  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  13 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 5 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

11 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 4 

sunt nevaccinați. Toți angajații prezintă forme ușoare ale bolii și se tratează la 

domiciliu.   

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

29.10.2021 



 

 

 

 

         La data de 28.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 73 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 75). Dintre pacienții internați, 71 sunt 

nevaccinați. 

 • 16 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 5 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 5  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  8 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 5 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

11 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 4 

sunt nevaccinați. Toți angajații prezintă forme ușoare ale bolii și se tratează la 

domiciliu.   

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

28.10.2021 



 

 

 

 

         La data de 27.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 75 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 75). Dintre pacienții internați, 72 sunt 

nevaccinați. 

 • 16 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 5 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 5  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  7 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 4 pacienți pozitivi Covid-19 și 2 suspecți pe secția de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu 

oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

13 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 3 

sunt nevaccinați. Toți angajații prezintă forme ușoare ale bolii și se tratează la 

domiciliu.   

 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

27.10.2021 



 

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 



 

 

 

 

         La data de 26.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 72 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 75). Dintre pacienții internați, 69 sunt 

nevaccinați. 

 • 17 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 8 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 4  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  11 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 3 pacienți pozitivi Covid-19 și doi suspecți pe secția de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu 

oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

15 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 5 

sunt nevaccinați. Un angajat vaccinat este internat la Secția Boli Infecțioase, iar 

restul angajaților prezintă forme ușoare ale bolii și se tratează la domiciliu.   

 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

26.10.2021 



 

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 



 

 

 

 

         La data de 25.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 79 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 75). Dintre pacienții internați, 74 sunt 

nevaccinați. 

 • 16 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 4 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 4  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  11 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 6 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

20 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 8 

sunt nevaccinați și un angajat este vaccinat cu prima doză (vaccinare incompletă). 

Doi angajați, unul vaccinat și celălalt nevaccinat, se află internați la SJU, iar restul 

angajaților prezintă forme ușoare ale bolii și se tratează la domiciliu.   

 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

25.10.2021 



 

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 



 

 

 

 

         La data de 21.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 75 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 75). Dintre pacienții internați, 64 sunt 

nevaccinați. 

 • 18 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 5 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 3  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  12 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 5 pacienți pozitivi Covid-19 și un pacient suspect COVID-19 pe secția de 

Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 5, dintre care cu 

ventilator 4)  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

24 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 11 

sunt nevaccinați. Doi angajați, unul vaccinat și celălalt nevaccinat, se află internați 

la SJU, iar restul angajaților prezintă forme ușoare ale bolii și se tratează la 

domiciliu.   

 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

21.10.2021 



 

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 



 

 

 

 

         La data de 20.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 75 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 75). Dintre pacienții internați, 64 sunt 

nevaccinați. 

 • 17 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 6 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 4  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  17 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 6 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 5, dintre care cu ventilator 4)  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

25 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 11 

sunt nevaccinați. Doi angajați, unul vaccinat și celălalt nevaccinat, se află internați 

la SJU, iar restul angajaților prezintă forme ușoare ale bolii și se tratează la 

domiciliu.   

 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

20.10.2021 



 

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 



 

 

 

 

         La data de 19.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 75 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 75). Dintre pacienții internați, 64 sunt 

nevaccinați. 

 • 17 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 5 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 4  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  15 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 5 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 5, dintre care cu ventilator 4)  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

26 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 11 

sunt nevaccinați. Un angajat nevaccinat se află internat la Secția Boli Infecțioase, 

iar restul angajaților prezintă forme ușoare ale bolii și se tratează la domiciliu.   

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

19.10.2021 



 

 

 

 

         La data de 18.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 71 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 75). Dintre pacienții internați, 62 sunt 

nevaccinați. 

 • 16 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 8 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 4  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  10 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 4 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 5, dintre care cu ventilator 4)  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

25 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 10 

sunt nevaccinați. Angajații prezintă forme ușoare ale bolii și se tratează la 

domiciliu.   

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

18.10.2021 



 

 

 

 

         La data de 15.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 76 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 75). Dintre pacienții internați, 70 sunt 

nevaccinați. 

 • 17 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 7 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 4  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  17 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 5 pacienți pozitivi și un pacient suspect Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă 

(nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 5, dintre care cu ventilator 4)  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

21 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 9 

sunt nevaccinați. Angajații prezintă forme ușoare ale bolii și se tratează la 

domiciliu.   

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

15.10.2021 



 

 

 

 

         La data de 14.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 68 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 75). Dintre pacienții internați, 60 sunt 

nevaccinați. 

 • 17 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 4 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 3  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  14 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 6 pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj: 5, dintre care cu ventilator 4)  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

19 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 9 

sunt nevaccinați. Angajații prezintă forme ușoare ale bolii și se tratează la 

domiciliu.   

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

14.10.2021 



 

 

 

 

         La data de 13.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 70 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 75). Dintre pacienții internați, 62 sunt 

nevaccinați. 

 • 16 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 7 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 3  pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de DSP 

Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  17 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 5 pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de DSP 

Gorj: 5, dintre care cu ventilator 4)  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

18 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 8 

sunt nevaccinați.  

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

13.10.2021 



 

 

 

 

         La data de 12.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 61 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 75). Dintre pacienții internați, 54 sunt 

nevaccinați. 

 • 16 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 8 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 2  pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de DSP 

Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  15 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 5 pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de DSP 

Gorj: 5, dintre care cu ventilator 4)  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

 13 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 5 

sunt nevaccinați.  

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

12.10.2021 



 

 

 

 

         La data de 11.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 50 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 50). Dintre pacienții internați, 43 sunt 

nevaccinați. 

 • 17 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 4 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 2  pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de DSP 

Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  13 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 5 pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de DSP 

Gorj: 5, dintre care cu ventilator 4)  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

 11 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 4 

sunt nevaccinați.  

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

11.10.2021 



 

 

 

 

         La data de 08.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 50 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 50). Dintre pacienții internați, 43 sunt 

nevaccinați. 

 • 17  pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16). Dintre pacienții internați, 16 sunt 

nevaccinați, iar un pacient este vaccinat cu prima doza Pfizer. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 3 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 0  pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de DSP 

Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  15 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 3 pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de DSP 

Gorj: 5, dintre care cu ventilator 4)  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

 14 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 6 

sunt nevaccinați.  

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

08.10.2021 



 

 

 

 

 

         La data de 07.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 49 pacienți confirmați  (nr. total de paturi la Secția Boli Infecțioase-50) 

 • 16  pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi cu ventilator 16) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 7 pacienți suspecți (nr. total de paturi 15) 

 • 2  pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 4, dintre care unul 

cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  17 pacienți suspecți (nr. total de paturi 22) 

 • 3 pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 5, dintre care cu 

ventilator 4)  

 

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

 13 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. 

 

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

07.10.2021 



 

 

 

 

 

         La data de 06.10.2021,  situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 este după cum urmează (conform raportării serviciului SPIAAM de la 

ora 08:00): 

    Locația din strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 48 pacienți confirmați  (50 de paturi disponibile la Secția Boli Infecțioase) 

 • 15  pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi cu ventilator disponibile 16) 

    Locația de pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 6 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 15) 

 • 2  pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4, dintre 

care 3 cu ventilator și unul cu oxigenator) 

    Locația Progresului (Spital 700) 

 •  11 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 22) 

 • 5 pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 5, dintre care cu 

ventilator 4)  

 

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se 

prezintă după cum urmează: 14 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. 

 

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

06.10.2021 



 

 

 

 

 

         La data de 05.10.2021,  situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 este după cum urmează (conform raportării serviciului SPIAAM de la 

ora 08:00): 

    Locația din strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 51 pacienți confirmați  (50 de paturi disponibile la Secția Boli Infecțioase) 

 • 16  pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi cu ventilator disponibile 16) 

    Locația de pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 7 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 15) 

 • 1  pacient pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4, dintre 

care 3 cu ventilator și unul cu oxigenator) 

    Locația Progresului (Spital 700) 

 •  13 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 22) 

 • 5 pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 5, dintre care cu 

ventilator 4)  

 

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se 

prezintă după cum urmează: 13 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. 

 

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

05.10.2021 



 

 

 

 

 

         La data de 04.10.2021,  situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 este după cum urmează (conform raportării serviciului SPIAAM de la 

ora 08:00): 

    Locația din strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 49 pacienți confirmați  (50 de paturi disponibile la Secția Boli Infecțioase) 

 • 16  pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi cu ventilator disponibile 16) 

    Locația de pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 7 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 15) 

 • 0  pacient pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4, dintre 

care 3 cu ventilator și unul cu oxigenator) 

    Locația Progresului (Spital 700) 

 •  13 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 22) 

 • 6 pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 5, dintre care cu 

ventilator 4)  

 

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se 

prezintă după cum urmează: 12 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. 

 

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

04.10.2021 



 

 

 

 

 

         La data de 04.10.2021,  situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 este după cum urmează (conform raportării serviciului SPIAAM de la 

ora 08:00): 

    Locația din strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 49 pacienți confirmați  (50 de paturi disponibile la Secția Boli Infecțioase) 

 • 16  pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi cu ventilator disponibile 16) 

    Locația de pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 7 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 15) 

 • 0  pacient pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4, dintre 

care 3 cu ventilator și unul cu oxigenator) 

    Locația Progresului (Spital 700) 

 •  13 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 22) 

 • 6 pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 5, dintre care cu 

ventilator 4)  

 

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se 

prezintă după cum urmează: 12 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. 

 

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

04.10.2021 



 

 

 

 

 

         La data de 01.10.2021,  situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 este după cum urmează (conform raportării serviciului SPIAAM de la 

ora 08:00): 

    Locația din strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 49 pacienți confirmați  (50 de paturi disponibile la Secția Boli Infecțioase) 

 • 13  pacienți la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

cu ventilator disponibile 12. Menționăm că cel de al 13-lea pacient internat la 

ATI COVID nu are nevoie de ventilator, însă are comorbidități care nu permit 

internarea pe altă secție) 

    Locația de pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 6 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 15) 

 • 1  pacient pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4, dintre 

care 3 cu ventilator și unul cu oxigenator) 

    Locația Progresului (Spital 700) 

 •  8 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 22) 

 • 1 pacient pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 5, dintre care cu 

ventilator 4)  

 

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se 

prezintă după cum urmează: 12 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. 

 

 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

01.10.2021 



 

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 



 

 

 

 

 

         La data de 30.09.2021,  situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 este după cum urmează (conform raportării serviciului SPIAAM de la 

ora 08:00): 

    Locația din strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 50 pacienți confirmați  (50 de paturi disponibile la Secția Boli Infecțioase) 

 • 13  pacienți la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

cu ventilator disponibile 12) 

    Locația de pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 6 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 15) 

 • 1  pacient pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4, dintre 

care 3 cu ventilator și unul cu oxigenator) 

    Locația Progresului (Spital 700) 

 •  11 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 22) 

 • 4 pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 5, dintre care cu 

ventilator 4)  

 

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se 

prezintă după cum urmează: 10 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. 

 

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

30.09.2021 



 

 

 

 

 

         La data de 29.09.2021,  situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 este după cum urmează (conform raportării serviciului SPIAAM de la 

ora 08:00): 

    Locația din strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 48 pacienți confirmați  (50 de paturi disponibile la Secția Boli Infecțioase) 

 • 13  pacienți la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

cu ventilator disponibile 12) 

    Locația de pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 7 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 15) 

 • 0  pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4, dintre 

care 3 cu ventilator și unul cu oxigenator) 

    Locația Progresului (Spital 700) 

 •  8 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 22) 

 • 5 pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 5, dintre care cu 

ventilator 4)  

 

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se 

prezintă după cum urmează: 10 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. 

 

 

                        Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

29.09.2021 



 

 

 

 

 

         La data de 28.09.2021,  situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 este după cum urmează (conform raportării serviciului SPIAAM de la 

ora 08:00): 

    Locația din strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 49 pacienți confirmați  (50 de paturi disponibile la Secția Boli Infecțioase) 

 • 12  pacienți la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

cu ventilator disponibile 12) 

    Locația de pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 9 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 15) 

 • 0  pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4, dintre 

care 3 cu ventilator și unul cu oxigenator) 

    Locația Progresului (Spital 700) 

 •  9 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 22) 

 • 4 pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 5, dintre care cu 

ventilator 4)  

 

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se 

prezintă după cum urmează: 9  angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. 

 

 

                        Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

28.09.2021 



 

 

 

 

 

         La data de 27.09.2021,  situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 este după cum urmează (conform raportării serviciului SPIAAM de la 

ora 08:00): 

    Locația din strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 47 pacienți confirmați  (50 de paturi disponibile la Secția Boli Infecțioase) 

 • 13  pacienți la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

cu ventilator disponibile 12) 

    Locația de pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 6 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 15) 

 • 0  pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4, dintre 

care 3 cu ventilator și unul cu oxigenator) 

    Locația Progresului (Spital 700) 

 •  13 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 22) și 1 pacient pozitiv 

 • 3 pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4) și 3 

pacienți pozitivi 

 

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se 

prezintă după cum urmează: 10  angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. 

 

 

                        Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

27.09.2021 



 

 

 

 

 

         La data de 24.09.2021,  situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 este după cum urmează (conform raportării serviciului SPIAM de la 

ora 08:00): 

    Locația din strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 47 pacienți confirmați  (50 de paturi disponibile la Boli Infecțioase) 

 • 12  pacienți la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

disponibile 12) 

    Locația de pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 7 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 15) 

 • 1  pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4, dintre 

care 3 cu ventilator și unul cu oxigenator) 

    Locația Progresului (Spital 700) 

 •  9 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 22) 

 • 1 pacient pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4) 

 

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se 

prezintă după cum urmează: 2  angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. 

 

 

                        Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

24.09.2021 



 

 

 
 

 

         La data de 23.09.2021  situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 
COVID-19 este după cum urmează (conform raportării serviciului SPIAM de la 
ora 08:00): 

    Locația din strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

• 48 pacienți confirmați  (50 de paturi disponibile la Boli Infecțioase) 

• 13  pacienți la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 
disponibile 12) 

    Locația de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 2 pacienți suspecți (nr. Total de paturi disponibile 15) 

• 0  pacienți pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4, dintre 
care 3 cu ventilator și unul cu oxigenator) 

    Locația Progresului (Spital 700) 

•  10 pacienți suspecți (nr. total de paturi disponibile 22) 

• 1 pacient pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi disponibile 4) 

 

     

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se 
prezintă după cum urmează: 2  angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. 

 

 

                        Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
23.09.2021 

 



 

 

 
 

 

     La data de 22.09.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este dupa 
cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 47 pacienti confirmati  (50 de paturi disponibile) 

• 10 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 7 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 15) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si unul cu 
oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

•  10 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 22) 

• 1 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4) 

 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 2  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

 

 

 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
22.09.2021 

 



     La data de 20.09.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 48 pacienti confirmati (50 de paturi disponibile) 

• 11 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 5 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 15) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

•  11 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 22) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4) 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 2  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
20.09.2021 



     La data de 16.09.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 43 pacienti confirmati (50 de paturi disponibile) 

• 10 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 5 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 15) 

• 4 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

•  14 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 22) 

• 3 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4) 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 2  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
16.09.2021 



     La data de 14.09.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 40 pacienti confirmati (50 de paturi disponibile) 

• 11 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 7 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 15) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

•  12 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 22) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4) 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
14.09.2021 



     La data de 13.09.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 39 pacienti confirmati (50 de paturi disponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 5 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 15) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

•  10 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 22) 

• 2 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4) 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
13.09.2021 



     La data de 01.07.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 2 pacient confirmat (33 de paturi libere) 

• 0 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi libere 6) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 6 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

•  6 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In data de 30.6.2021 au fost efectuate 97 teste toate fiind negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
01.07.2021 



     La data de 28.06.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 2 pacient confirmat (33 de paturi libere) 

• 0 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi libere 6) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 6 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

•  7 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In perioada 25-27.06.2021 au fost efectuate 108 teste toate fiind negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
28.06.2021 



     La data de 22.06.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 1 pacient confirmat (nr total paturi 75: 49 libere,25 indisponibile) 

• 1 pacient la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In perioada 18-21.06.2021 au fost efectuate 254 teste dintre care 3 pozitive si 251 
negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
22.06.2021 



     La data de 15.06.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 2 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 48 libere,25 indisponibile) 

• 1 pacient la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 5 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 13  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In data de 14.06.2021 au fost efectuate 105 toate rezultatele fiind negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
15.06.2021 



     La data de 14.06.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 2 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 48 libere,25 indisponibile) 

• 1 pacient la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 8  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In intervalul 11-13.06.2021 au fost efectuate 205 toate rezultatele fiind negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
14.06.2021 



     La data de 9.06.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 2 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 48 libere,25 indisponibile) 

• 0 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 2 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 7  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In data de 8.06.2021 au fost efectuate 174 toate rezultatele fiind negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
9.06.2021 



     La data de 8.06.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 1 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 49 libere,25 indisponibile) 

• 0 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 13  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In data de 7.06.2021 au fost efectuate 250 ttoate rezultatele fiind negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
8.06.2021 



     La data de 7.06.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 4 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 46 libere,25 indisponibile) 

• 0 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 10  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In intervalul 4-6.06.2021 au fost efectuate 208 testari dintre care 3 pozitive si 205 
negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 

7.06.2021 



     La data de 3.06.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 5 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 45 libere,25 indisponibile) 

• 1 pacient la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 10  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In idata de 2.06.2021 au fost efectuate 170 testari dintre care 5 pozitive si 165 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
3.06.2021 



     La data de 2.06.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 5 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 45 libere,25 indisponibile) 

• 2 pacient la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In idata de 1.06.2021 au fost efectuate 76 testari toate fiind negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
2.06.2021 



     La data de 31.05.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 7 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 43 libere,25 indisponibile) 

• 3 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In intervalul 28-30.05.2021 au fost efectuate 164 testari toate fiind negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
31.05.2021 



     La data de 26.05.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 11 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 39 libere,25 indisponibile) 

• 2 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 2 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 8  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In data de 25.05.2021 au fost efectuate 195 testari dintre care 1 rezultat a fost pozitiv si 
194 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
26.05.2021 



     La data de 25.05.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 12 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 38 libere,25 indisponibile) 

• 3 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 16  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In data de 24.05.2021 au fost efectuate 185 testari dintre care 5 rezultate au fost 
pozitive si 180 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
25.05.2021 



     La data de 24.05.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 9 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 41 libere,25 indisponibile) 

• 5 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 1 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 6  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In intervalul 21-23.05.2021 au fost efectuate 185 testari dintre care 5 rezultate au fost 
pozitive si 180 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
24.05.2021 



     La data de 19.05.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 5 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 45 libere,25 indisponibile) 

• 5 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 2 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In data de 18.05.2021 au fost efectuate 174 testari dintre care 5 rezultate au fost pozitive 
si 169 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
19.05.2021 



     La data de 17.05.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 8 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 42 libere,25 indisponibile) 

• 3 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In intervalul 14-16.05.2021 au fost efectuate 229 testari dintre care 9 rezultate au fost 
pozitive si 220 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
17.05.2021 



     La data de 13.05.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 10 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 40 libere,25 indisponibile) 

• 2 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 1 pacient pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 10  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In data de 12.05.2021 au fost efectuate 175 testari dintre care 3 rezultate au fost pozitive 
si 172 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
13.05.2021 



     La data de 12.05.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 11 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 39 libere,25 indisponibile) 

• 2 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In data de 11.05.2021 au fost efectuate 174testari dintre care 1 rezultat a fost pozitiv si 
220 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
12.05.2021 



     La data de 11.05.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 11 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 39 libere,25 indisponibile) 

• 2 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 8  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In data de 10.05.2021 au fost efectuate 226 testari dintre care 6 rezultate au fost 
pozitive si 220 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
11.05.2021 



     La data de 10.05.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 11 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 39 libere,25 indisponibile) 

• 3 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 2 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In intervalul 7-9.05.2021 au fost efectuate 193 testari dintre care 5 rezultate au fost 
pozitive si 188 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
10.05.2021 



     La data de 5.05.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 9 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 41 libere,25 indisponibile) 

• 4 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 6 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 1 pacient pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In data de 04.05.2021 au fost efectuate 147 testari dintre care 7 rezultate au fost pozitive 
si 140 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 

5.05.2021 



     La data de 4.05.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 10 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 40 libere,25 indisponibile) 

• 6 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 5 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacient pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In intervalul 30.04-3.05.2021 au fost efectuate 200 testari dintre care 17 rezultate au fost 
pozitive si 83 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 0  angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 

4.05.2021 



     La data de 27.04.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 8 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 42 libere,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 1 pacientipe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In data de 26.04.2021 au fost efectuate 188 testari dintre care 11 rezultate au fost 
pozitive si 177 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 1  angajat depistat pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
27.04.2021 



     La data de 26.04.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 10 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 40 libere,25 indisponibile) 

• 10 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 7  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In intervalul 23-25.04.2021 au fost efectuate 122 testari dintre care 23 rezultate au fost 
pozitive si 99 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 1  angajat depistat pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
26.04.2021 



     La data de 20.04.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 18 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 32 libere,25 indisponibile) 

• 9 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 3 pacient pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 13  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 2 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    In data de 19.04.2021 au fost efectuate 161 testari dintre care 21 rezultate au fost pozitive 
si 140 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: nici un  angajat depistat pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
20.04.2021 



     La data de 19.04.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 21 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 29 libere,25 indisponibile) 

• 10 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 1 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 1 pacient pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 9  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 1 pacient pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    Indata intervalul 16-18.04.2021 au fost efectuate 176 testari dintre care 22 rezultate au 
fost pozitive si 154 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: nici un  angajat depistat pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
19.04.2021 



     La data de 15.04.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 31 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 19 libere,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 1 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 0 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    Indata de 14.04.2021 au fost efectuate 188 testari dintre care 31 rezultate au fost pozitive 
si 157 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: nici un  angajat depistat pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
15.04.2021 



     La data de 14.04.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 30 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 20 libere,25 indisponibile) 

• 11 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 6 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 1 pacient pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 4  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 2 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    Indata de 13.04.2021 au fost efectuate 139 testari dintre care 23 rezultate au fost 
pozitive si 116 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: nici un  angajat depistat pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
14.04.2021 



     La data de 13.04.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 32 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 18 libere,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 1 pacient pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 14  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 2 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 7: 5 cu ventilator si 
doua cu oxigenator) 

    Indata de 12.04.2021 au fost efectuate 215 testari dintre care 37 rezultate au fost 
pozitive si 178 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: nici un  angajat depistat pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
13.04.2021 



     La data de 12.04.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 29 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 21 libere,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 2 pacient pe secta de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 5  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 4 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5: 4 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    In intervalul 9-11.04.2021 au fost efectuate 217 testari dintre care 30 rezultate au fost 
pozitive si 187 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: nici un  angajat depistat pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
12.04.2021 



     La data de 8.04.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 42 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 8 libere,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9: 3 in zona tampon si 6 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 1 pacient pe secta de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 4: 3 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 9  pacienti suspecti (nr total paturi disponibile 9 in zona tampon si 14 in izolatoarele 
sectiilor) 

• 5 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5: 4 cu ventilator si 
unul cu oxigenator) 

    In data de 7.04.2021 au fost efectuate 191 testari dintre care 22 rezultate au fost pozitive 
si 169 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 3 angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
8.04.2021 



     La data de 7.04.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 38 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 12 libere,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 9 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 4 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 6.04.2021 au fost efectuate 209 testari dintre care 26 rezultate au fost 
pozitive si 183 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 5 angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 

7.04.2021 



     La data de 6.04.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 45 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 5 libere,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 6 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 4 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 5.04.2021 au fost efectuate 195 testari dintre care 36 rezultate au fost 
pozitive si 159 negative 

     

Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 7 angajati depistati pozitiv in ultimele 14 zile 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
6.04.2021 



     La data de 5.04.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 47 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 3 libere,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 6  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 5 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data intervalul 2-4.04.2021 au fost efectuate 263 testari dintre care 56 rezultate au 
fost pozitive si 207 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
5.04.2021 



     La data de 1.04.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 47 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 3 libere,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 5 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 4 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 31.03.2021 au fost efectuate 192 testari dintre care 22 rezultate au fost 
pozitive si 170 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 8 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)   

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 

1.04.2021 



     La data de 31.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 50 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 0 libere,25 indisponibile) 

• 11 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 2 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 17  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 4 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 30.03.2021 au fost efectuate 204 testari dintre care 37 rezultate au fost 
pozitive si 167 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 8 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)   

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
31.03.2021 



     La data de 30.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 47 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 3 libere,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 4 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 30.03.2021 au fost efectuate 265 testari dintre care 48 rezultate au fost 
pozitive si 217 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 8 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)   

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
30.03.2021 



     La data de 29.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 44 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 6 libere,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 14  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 4 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In intervalul 26-28.03.2021 au fost efectuate 228 testari dintre care 65 rezultate au fost 
pozitive si 163 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 7 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)   

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
29.03.2021 



     La data de 25.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 47 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 3 libere,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 4 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 24.03.2021 au fost efectuate 196 testari dintre care 43 rezultate au fost 
pozitive si 153 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 6 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
25.03.2021 



     La data de 24.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 49 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 1 liber,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 7 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 5 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 23.03.2021 au fost efectuate 201 testari dintre care 51 rezultate au fost 
pozitive si 150 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 2 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
24.03.2021 



     La data de 23.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 49 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 1 liber,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 9  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 4 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 22.03.2021 au fost efectuate 232 testari dintre care 52 rezultate au fost 
pozitive si 180 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 5 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
23.03.2021 



     La data de 22.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 47 pacienti confirmati (nr total paturi 75: 3 libere,25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 5 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In intervalul 19-21.03.2021 au fost efectuate 326 testari dintre care 105 rezultate au fost 
pozitive si 221 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 5 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
22.03.2021 



     La data de 18.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 40 pacienti confirmati (nr total paturi 75 10 libere 25 indisponibile) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 6 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 5 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 17.03.2021 au fost efectuate 211 testari dintre care 48 rezultate au fost pozitive 
si 163 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 4 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
18.03.2021 



     La data de 16.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 34 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 7 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 5 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 15.03.2021 au fost efectuate 276 testari dintre care 89 rezultate au fost 
pozitive si 187 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 4 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
16.03.2021 



     La data de 15.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 41 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 5 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 9  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 3 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In intervalul12-14.03.2021 au fost efectuate 298 testari dintre care 93 rezultate au fost 
pozitive si 205 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 4 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
15.03.2021 



     La data de 11.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 37 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 1 pacient la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 13  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 5 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 10.3.2021 au fost efectuate 192 testari dintre care 48 rezultate au fost pozitive 
si 144 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 6 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
11.03.2021 



     La data de 10.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 38 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 6 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacient la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 5 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 9.3.2021 au fost efectuate 170 testari dintre care 48 rezultate au fost pozitive 
si 122 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 5 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
10.03.2021 



     La data de 9.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 38 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 7 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacient la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 15  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 5 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 8.3.2021 au fost efectuate 233 testari dintre care 77 rezultate au fost pozitive 
si 156 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 3 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 

9.03.2021 



     La data de 5.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 38 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 2 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 1 pacient la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 10  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 4 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 4.03.2021 au fost efectuate 212 testari dintre care 30 rezultate au fost 
pozitive si 182 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 4 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 

5.03.2021 



     La data de 3.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 39 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 5 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 5 pacienti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 5) 

    In data de 2.03.2021 au fost efectuate 256 testari dintre care 75 rezultate au fost 
pozitive si 181 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 4 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 

3.03.2021 



     La data de 1.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 37 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 8  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 5 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 1.03.2021 au fost efectuate 256 testari dintre care 76 rezultate au fost 
pozitive si 168 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 4 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 

2.03.2021 



     La data de 1.03.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 38 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 5 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In perioada 26.02-28.02.2021 au fost efectuate 323 testari dintre care 102 rezultate au 
fost pozitive si 168 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 3 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 

1.03.2021 



     La data de 23.02.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 37 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 6 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 13  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 2 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 22 .02.2021 au fost efectuate 239 testari dintre care 71 rezultate au fost 
pozitive si 168 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 5 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
23.02.2021 



     La data de 22.02.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 38 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 2 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 5 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In intervalul 19.02-21.02.2021 au fost efectuate 319 testari dintre care 97 rezultate au fost 
pozitive si 222 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 4 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
22.02.2021 



     La data de 17.02.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 37 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 2 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 14  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 2 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 16.02.2021 au fost efectuate 229 testari dintre care 35 rezultate au fost 
pozitive si 194 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 5 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
17.02.2021 



     La data de 16.02.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 36 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 5 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 2 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 15.02.2021 au fost efectuate 235 testari dintre care 55 rezultate au fost 
pozitive si 180 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 6 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
16.02.2021 



     La data de 15.02.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 38 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 9 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 2 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In intervalul 12-14.01.2021 au fost efectuate 253 testari dintre care 97 rezultate au fost 
pozitive si 156 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 7 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
15.02.2021 



Informare privind campania de 
vaccinare anti COVID-19 la 

nivelul SJU Tg.Jiu 

        In intervalul 08.02-15.02.2021 la punctul de vaccinare din cadrul Spitalului Judetean 
de Urgenta din Targu Jiu au fost vaccinate 804  persoane cu vaccinul produs de  Pfizer si 
20 de persoane cu vaccinul produs de compania Moderna 

    Majoritatea dozelor administrate au fost cele de tip rapel (a doua doza de vaccin). 

    Activitatea punctului de vaccinare al SJU Tg.-Jiu continua conform programarilor atat 
pentru rapel cat si pentru campania de imunizare primara. 

   Dorim sa le reamintim celor care se prezinta la rapel ca acesta se efectueaza la 21 de zile 
de la data primei vaccinari iar intervalul orar este acelasi cu prima prezentare. 

Conducerea SJU Tg.-Jiu



     La data de 10.02.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 33 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 10 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 10  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 9.02.2021 au fost efectuate 186 testari dintre care 39 rezultate au fost 
pozitive si 147 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 8 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
10.02.2021 



     La data de 05.02.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 33 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 5 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacient suspect la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 13  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

•  pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 4.02.2021 au fost efectuate 190 testari dintre care 34 rezultate au fost 
pozitive si 156 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 9 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 

5.02.2021 



     La data de 04.02.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 39 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacient suspect la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 10  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 2 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 3.02.2021 au fost efectuate 235 testari dintre care 37 rezultate au fost 
pozitive si 198 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 9 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
4.02.2021 



     La data de 03.02.2021  situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 38 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 11 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacient suspect la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 7  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 4 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 2.02.2021 au fost efectuate 235 testari dintre care 45 rezultate au fost 
pozitive si 190 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 9 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 

3.02.2021 



Informare privind campania de 
vaccinare anti COVID-19 la 

nivelul SJU Tg.Jiu 

        In intervalul 23.01-31.01.2021 la punctul de vaccinare din cadrul Spitalului Judetean 
de Urgenta din Targu Jiu au fost vaccinate 789 de persoane cu vaccinul Pfizer. 

    Majoritatea dozelor administrate au fost cele de tip rapel (a doua doza de vaccin). 

    Activitatea punctului de vaccinare al SJU Tg.-Jiu continua conform programarilor atat 
pentru rapel cat si pentru campania de imunizare primara. 

   Dorim sa le reamintim celor care se prezinta la rapel ca acesta se efectueaza la 21 de zile 
de la data primei vaccinari iar intervalul orar este acelasi cu prima prezentare. 

Conducerea SJU Tg.-Jiu



     La data de 01.02.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 38 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 11 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 6 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 16  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 1 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In intervalul 29.01-31.01.2021 au fost efectuate 254 testari dintre care 83 rezultate au fost 
pozitive si 171 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 9 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 

1.02.2021 



     La data de 28.01.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 35 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 2 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 27.01.2021 au fost efectuate 156 testari dintre care 42 rezultate au fost 
pozitive si 114 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 7 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
28.01.2021 





     La data de 26.01.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 29 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 11 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 1 pacient suspect la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 13  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 25.01.2021 au fost efectuate 184 testari dintre care 36 rezultate au fost 
pozitive si 178 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 5 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
26.01.2021 





Informare privind vaccinarea 
anti COVID-19 la nivelul SJU 

Tg.Jiu 

Pana la data de 22.01.2021 ora 8:00, in cadrul centrului de vaccinare al SJU Tg.-Jiu, au fost 
vaccinate 1895 persoane , conform protocoalelor aferente. 

La ora 8:00 stocul disponibil de vaccin anti COVID-19 era de 330 vaccinuri, fiind intocmit si  
inaintat un referat pentru livrarea de noi doze. 

Conducerea SJU Tg.-Jiu



     La data de 22.01.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 37 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 11 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 4  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 2 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 21.01.2021 au fost efectuate 159 testari dintre care 13 rezultate au fost pozitive 
si 146 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 5 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile)    

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
22.01.2021 



     La data de 21.01.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 37 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 10 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 14  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 1 pacient suspect la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 20.01.2021 au fost efectuate 171 testari dintre care 25 rezultate au fost 
pozitive si 146 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 6 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile) dintre care unul internat, restul fiind in izolare la 
domiciliu 

    Conform ordinului MS  1513/2020 “pacientii care au fost diagnosticati cu forma 
asimptomatica de infectie cu SARS Cov-2 nu necesita in mod obligatoriu retestare. Acestia 
se vor izola la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata sau la o locatie alternativa 
atasata unitatii sanitare pana la implinirea celor 14 zile ce se calculeaza de la data recoltarii 
(….) daca nu au efectuat un al doilea test, isi pot relua activitatile curente sau profesionale 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
21.01.2021 



cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locu de munca pentru inca zece zile, 
cu respectarea prevederilor legale in vigoare.” 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 



     La data de 20.01.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 36 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 16  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 18.01.2021 au fost efectuate 228 testari dintre care 30 rezultate au fost 
pozitive si 198 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 6 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile) dintre care unul internat, restul fiind in izolare la 
domiciliu 

    Conform ordinului MS  1513/2020 “pacientii care au fost diagnosticati cu forma 
asimptomatica de infectie cu SARS Cov-2 nu necesita in mod obligatoriu retestare. Acestia 
se vor izola la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata sau la o locatie alternativa 
atasata unitatii sanitare pana la implinirea celor 14 zile ce se calculeaza de la data recoltarii 
(….) daca nu au efectuat un al doilea test, isi pot relua activitatile curente sau profesionale 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
20.01.2021 



cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locu de munca pentru inca zece zile, 
cu respectarea prevederilor legale in vigoare.” 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 



     La data de 19.01.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 34 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 14  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 1 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 18.01.2021 au fost efectuate 229 testari dintre care 33 rezultate au fost 
pozitive si 196 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 6 angajati pozitivi (in ultimele 14 zile) dintre care unul internat, restul fiind in izolare la 
domiciliu 

    Conform ordinului MS  1513/2020 “pacientii care au fost diagnosticati cu forma 
asimptomatica de infectie cu SARS Cov-2 nu necesita in mod obligatoriu retestare. Acestia 
se vor izola la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata sau la o locatie alternativa 
atasata unitatii sanitare pana la implinirea celor 14 zile ce se calculeaza de la data recoltarii 
(….) daca nu au efectuat un al doilea test, isi pot relua activitatile curente sau profesionale 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
19.01.2021 



cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locu de munca pentru inca zece zile, 
cu respectarea prevederilor legale in vigoare.” 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 



     La data de 18.01.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 32 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 11 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 6 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12  pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In perioada 15.01-17.01.2021 au fost efectuate 209 testari dintre care 42 rezultate au fost 
pozitive si 167 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 3  angajati pozitivi (in ultimele 14 zile) dintre care unul internat, restul fiind in izolare la 
domiciliu 

    Conform ordinului MS  1513/2020 “pacientii care au fost diagnosticati cu forma 
asimptomatica de infectie cu SARS Cov-2 nu necesita in mod obligatoriu retestare. Acestia 
se vor izola la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata sau la o locatie alternativa 
atasata unitatii sanitare pana la implinirea celor 14 zile ce se calculeaza de la data recoltarii 
(….) daca nu au efectuat un al doilea test, isi pot relua activitatile curente sau profesionale 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
18.01.2021 



cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locu de munca pentru inca zece zile, 
cu respectarea prevederilor legale in vigoare.” 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 



Informare privind vaccinarea 
anti COVID-19 la nivelul SJU 

Tg.Jiu 

Pana la data de 15.01.2021 ora 8:00, in cadrul centrului de vaccinare al SJU Tg.-Jiu, au fost 
vaccinate 1109 persoane , conform protocoalelor aferente. 

La ora 8:00 stocul disponibil de vaccin anti COVID-19 era de 294 vaccinuri, fiind intocmit si  
inaintat un referat pentru livrarea de noi doze. 

Conducerea SJU Tg.-Jiu



     La data de 15.01.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 31 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 11 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 15 pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 14.01.2021 au fost efectuate 111 testari dintre care 25 rezultate au fost pozitive 
si 86 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 4  angajati pozitivi (in ultimele 14 zile) dintre care unul internat, restul fiind in izolare la 
domiciliu 

    Conform ordinului MS  1513/2020 “pacientii care au fost diagnosticati cu forma 
asimptomatica de infectie cu SARS Cov-2 nu necesita in mod obligatoriu retestare. Acestia 
se vor izola la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata sau la o locatie alternativa 
atasata unitatii sanitare pana la implinirea celor 14 zile ce se calculeaza de la data recoltarii 
(….) daca nu au efectuat un al doilea test, isi pot relua activitatile curente sau profesionale 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
15.01.2021 



cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locu de munca pentru inca zece zile, 
cu respectarea prevederilor legale in vigoare.” 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 



     La data de 14.01.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 30 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 4 pacienti suspecti izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 15 pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 13.01.2021 au fost efectuate 94 testari dintre care 25 rezultate au fost pozitive 
si 69 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 4  angajati pozitivi (in ultimele 14 zile) dintre care unul internat, restul fiind in izolare la 
domiciliu 

    Conform ordinului MS  1513/2020 “pacientii care au fost diagnosticati cu forma 
asimptomatica de infectie cu SARS Cov-2 nu necesita in mod obligatoriu retestare. Acestia 
se vor izola la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata sau la o locatie alternativa 
atasata unitatii sanitare pana la implinirea celor 14 zile ce se calculeaza de la data recoltarii 
(….) daca nu au efectuat un al doilea test, isi pot relua activitatile curente sau profesionale 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
14.01.2021 



cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locu de munca pentru inca zece zile, 
cu respectarea prevederilor legale in vigoare.” 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 



     La data de 1.01.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 31 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 6 pacient suspect izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 11 pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 12.01.2021 au fost efectuate 150 testari dintre care 22 rezultate au fost 
pozitive si 134 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 4  angajati pozitivi (in ultimele 14 zile) dintre care unul internat, restul fiind in izolare la 
domiciliu 

    Conform ordinului MS  1513/2020 “pacientii care au fost diagnosticati cu forma 
asimptomatica de infectie cu SARS Cov-2 nu necesita in mod obligatoriu retestare. Acestia 
se vor izola la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata sau la o locatie alternativa 
atasata unitatii sanitare pana la implinirea celor 14 zile ce se calculeaza de la data recoltarii 
(….) daca nu au efectuat un al doilea test, isi pot relua activitatile curente sau profesionale 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
13.01.2021 



cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locu de munca pentru inca zece zile, 
cu respectarea prevederilor legale in vigoare.” 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 



     La data de 12.01.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 31 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 9 pacient suspect izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 12 pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 2 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 11.01.2021 au fost efectuate 210 testari dintre care 29 rezultate au fost pozitive 
si 181 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 4  angajati pozitivi (in ultimele 14 zile) dintre care unul internat, restul fiind in izolare la 
domiciliu 

    Conform ordinului MS  1513/2020 “pacientii care au fost diagnosticati cu forma 
asimptomatica de infectie cu SARS Cov-2 nu necesita in mod obligatoriu retestare. Acestia 
se vor izola la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata sau la o locatie alternativa 
atasata unitatii sanitare pana la implinirea celor 14 zile ce se calculeaza de la data recoltarii 
(….) daca nu au efectuat un al doilea test, isi pot relua activitatile curente sau profesionale 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
12.01.2021 



cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locu de munca pentru inca zece zile, 
cu respectarea prevederilor legale in vigoare.” 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 



     La data de 11.01.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 este 
dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 29 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 8 pacient suspect izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 8 pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In intervalul 8-10.01.2021 au fost efectuate 220 testari dintre care 72 rezultate au fost 
pozitive si 148 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 5  angajati pozitivi (in ultimele 14 zile) dintre care unul internat, restul fiind in izolare la 
domiciliu 

    Conform ordinului MS  1513/2020 “pacientii care au fost diagnosticati cu forma 
asimptomatica de infectie cu SARS Cov-2 nu necesita in mod obligatoriu retestare. Acestia 
se vor izola la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata sau la o locatie alternativa 
atasata unitatii sanitare pana la implinirea celor 14 zile ce se calculeaza de la data recoltarii 
(….) daca nu au efectuat un al doilea test, isi pot relua activitatile curente sau profesionale 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
11.01.2021 



cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locu de munca pentru inca zece zile, 
cu respectarea prevederilor legale in vigoare.” 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 



Informare privind vaccinarea 
anti COVID-19 la nivelul SJU 

Tg.Jiu 

La data de 8.01.2021 in cadrul centrului de vaccinare al SJU Tg.-Jiu au fost vaccinate 428 
persoane, conform protocolului aferent fazei I de vaccinare. 

La ora 13:00 stocul disponibil de vaccin anti COVID-19 era de 338, fiind intocmit si  inaintat 
un referat pentru livrarea de noi doze. 

Conducerea SJU Tg.-Jiu



     La data de 08.01.2020 situatia pacientilor suspecti sau confirmati cu noul COVID-19 
este dupa cum urmeaza (conform raportarii serviciului SPIAM de la ora 8:00): 

    Locatia din strada A.I. Cuza (Pasarela): 

• 32 pacienti confirmati (nr total paturi disponibile 74) 

• 12 pacienti la nivelul compartimentului de Terapie Intensiva (nr total paturi disponibile 12) 

    Locatia de pe strada Tudor Vladimirescu: 

• 3 pacient suspect izolati la nivelul sectiilor (nr total paturi disponibile 9) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 2) 

    Locatia Progresului (Spital 700) 

• 8 pacienti suspecti internat in zona tampon (nr total paturi disponibile 23) 

• 0 pacienti suspecti la nivelul izolatorului sectiei de Terapie Intensiva (nr total paturi 
disponibile 5) 

    In data de 07.01.2021 au fost efectuate 126 testari dintre care 28 rezultate au fost 
pozitive si 98 negative 

    Situatia personalului angajat la SJU Tg-Jiu infectat cu SARS CoV-2 se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

• 6  angajati pozitivi (in ultimele 14 zile) dintre care unul internat, restul fiind in izolare la 
domiciliu 

    Conform ordinului MS  1513/2020 “pacientii care au fost diagnosticati cu forma 
asimptomatica de infectie cu SARS Cov-2 nu necesita in mod obligatoriu retestare. Acestia 
se vor izola la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata sau la o locatie alternativa 
atasata unitatii sanitare pana la implinirea celor 14 zile ce se calculeaza de la data recoltarii 
(….) daca nu au efectuat un al doilea test, isi pot relua activitatile curente sau profesionale 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  
SJU TG-JIU 
08.01.2021 



cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locu de munca pentru inca zece zile, 
cu respectarea prevederilor legale in vigoare.” 

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu 



 

 

 

 

         La data de 29.10.2021, situația pacienților suspecți sau confirmați cu noul 

COVID-19 (conform raportării serviciului SPIAAM de la ora 08:00) este după 

cum urmează: 

    Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada A.I. Cuza (Pasarelă): 

 • 74 pacienți confirmați la Secția Boli Infecțioase (nr. total de paturi avizate de 

Direcția de Sănătate Publică Gorj: 77). Dintre pacienții internați, 69 sunt 

nevaccinați. 

 • 16 pacienți confirmați la nivelul compartimentului de Terapie Intensivă (nr. 

total de paturi avizate de DSP Gorj: 16).Toți pacienții sunt nevaccinați. 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Tudor Vladimirescu: 

 • 2 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 15) 

 • 5  pacienți pozitivi pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi avizate de 

DSP Gorj - 4, dintre care unul cu ventilator și 3 cu oxigenator) 

Clădirea SJU Târgu-Jiu situată pe strada Progresului (Spital 700): 

 •  13 pacienți suspecți (nr. total de paturi avizate de DSP Gorj: 25) 

 • 5 pacienți pozitivi Covid-19 pe secția de Terapie Intensivă (nr. total de paturi 

avizate de DSP Gorj: 6, dintre care cu ventilator 4 și 2 cu oxigenator )  

Situația personalului angajat la SJU Târgu-Jiu, infectat cu SARS CoV-2:  

11 angajați depistați pozitiv în ultimele 14 zile. Menționăm că dintre aceștia, 4 

sunt nevaccinați. Toți angajații prezintă forme ușoare ale bolii și se tratează la 

domiciliu.   

 

                             Responsabil relația cu mass media 

SITUATIA COVID-19 LA NIVELUL  

SJU TG-JIU 

29.10.2021 
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