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O R D O N A N Ț E  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă
pentru modificarea și completarea unor acte normative 

cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
la nivel global, în care, potrivit datelor publicate de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, mai mult de 4 milioane
de persoane au fost infectate și peste 290 de mii au decedat, precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a
Sănătății la data de 11.03.2020,

luând în considerare experiența țărilor grav afectate de evoluția virusului și măsurile care au avut impact pozitiv în limitarea
răspândirii acestuia și care au vizat acțiuni în planul sănătății publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităților
socioeconomice neesențiale, fără de care celelalte acțiuni desfășurate nu ar fi putut avea efectul scontat,

în contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, în principal cele limitrofe, dar și cele cu comunități mari de
cetățeni români, inclusiv de instituire a unor stări excepționale în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infecției,

având în vedere contagiozitatea extrem de înaltă a virusului care nu poate fi ținută sub control în lipsa unor măsuri de
protecție pentru întreaga populație, proporționale cu gradul riscului asociat evidențiat de nivelul de manifestare al acestui virus la
un moment dat,

înțelegând că protejarea vieții, în principal, și a sănătății, în subsidiar, ca drepturi fundamentale ale omului necesită, în
context pandemic, asumarea unor măsuri, inclusiv normative, a căror aplicare să fie realizată fără echivoc, în timp real și în scop
pozitiv, fără a aduce atingere în substanța drepturilor și libertăților fundamentale,

având în vedere deciziile europene privind protecția civilă, în plus față de cele emise în context pandemic, potrivit cărora
se constată creșterea semnificativă a numărului și gravității situațiilor de urgență naturale și a celor provocate de om în ultimii ani
și dat fiind că situațiile de urgență viitoare pot atinge cote extreme și un grad mai ridicat de complexitate, cu consecințe extinse și
pe termen mai lung, ca rezultat al schimbărilor climatice și al interacțiunii potențiale între mai multe pericole naturale și tehnologice,

având în vedere și faptul că, pe fondul constatării pe teritoriul național, în mod concret, în ultima perioadă de timp, a unor
manifestări climaterice violente, cu un grad ridicat de imprevizibilitate, care pun în pericol viața și integritatea fizică a populației și
care diminuează capacitatea de răspuns instituțional prin raportare la timpul de reacție foarte scurt, devine tot mai importantă o
abordare integrată a managementului situațiilor de urgență, care să maximizeze capacitățile operative ale tuturor instituțiilor
responsabilizate, inclusiv la nivel decizional, și să înlăture pe cât posibil efecte negative.

Luând în considerare în special necesitatea simplificării mecanismului de luare a deciziilor și de eficientizare a structurii
de coordonare integrată, cu precădere a Departamentului pentru Situații de Urgență, în cazul situațiilor de urgență curente și al celor
de amploare și de intensitate deosebite sau al dezastrelor cu impact deosebit de grav, produse pe teritoriul național — obiective
care au în vedere inclusiv concluziile observatorilor interni și internaționali, participanți la exercițiile „SEISM 2018” și „EU MODEX
2018”,

având în vedere imperativul eficientizării unor activități la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în domeniul aviației, în sensul
eficientizării activității de coordonare integrată a Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, din perspectiva
componentei aeromedicale,

ținând cont de necesitatea prevederii unor structuri organizatorice și funcționale care să permită îndeplinirea tuturor
atribuțiilor specifice din competența Departamentului pentru Situații de Urgență, în concordanță cu rolul și locul acestei structuri în
cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,

având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din
19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 764/2008 și necesitatea întăririi rolului de autoritate pe segmentul supravegherii pieței mijloacelor tehnice
de apărare împotriva incendiilor,

în vederea asigurării cadrului legal necesar notificării la Comisia Europeană a Centrului Național pentru Securitate la
Incendiu și Protecție Civilă ca organism de evaluare a constanței performanței produselor pentru construcții și stabilirea
personalității juridice pentru alte unități subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,

întrucât neadoptarea măsurilor propuse poate genera consecințe negative grave asupra fluxului informațional-decizional,
constând în aceea că, de la data producerii situației de urgență și până la desfășurarea acțiunii de răspuns, este necesară
desfășurarea mai multor activități de informare a factorului decizional, de luare a deciziei și de punere în aplicare a acesteia,
activități care sunt asigurate din punct de vedere organizațional de structuri specializate asupra cărora se exercită o relație de
coordonare, astfel că inexistența acestor structuri specializate și a coordonării lor integrate are impact direct în privința asigurării
măsurilor de protecție a populației și a eficienței managementului situațiilor de urgență și al consecințelor dezastrelor,
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ținând cont de faptul că urgența reglementării rezultă din aceea că în data de 15 mai 2020 încetează efectele Decretului

nr. 240/2020 de prelungire a stării de urgență pe teritoriul național, în timp ce obiectivul pentru care acesta a fost instituit, de

refacere a stării de normalitate provizorie, trebuie urmărit în continuare, dat fiind că pericolul de răspândire a COVID-19 subzistă,

înțelegând că aceasta este o situație extraordinară, dat fiind că, în continuare, viața și sănătatea populației sunt grav

amenințate, datele statistice prezentând evoluții în acest sens, datorită caracterului imprevizibil al evoluției răspândirii COVID-19,

în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror

reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2014
privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de
urgență, precum și pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 4 februarie
2014, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:

1. La articolul I, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„Art. I. — (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Interne se
înființează Departamentul pentru Situații de Urgență, denumit în
continuare Departamentul, structură operațională, fără
personalitate juridică, cu atribuții de:

a) coordonare integrată, cu caracter permanent, la nivel
național, a activităților de protecție civilă, de prevenire și
gestionare a situațiilor de urgență, de asigurare a resurselor
umane, materiale, financiare și de altă natură necesare
restabilirii stării provizorii de normalitate, inclusiv de prim ajutor
calificat și asistență medicală de urgență, în cadrul unităților și
compartimentelor de primire a urgențelor, denumite în
continuare UPU/CPU, precum și în cadrul structurilor SMURD și
serviciilor publice de ambulanță, până la internarea în spital sau
externarea din UPU/CPU;

b) elaborare, coordonare și evaluare metodologică a
activității de formare profesională și de educație continuă în
domeniul asistenței medicale de urgență și a primului ajutor
calificat, în colaborare cu structurile specializate ale Ministerului
Sănătății și ale celorlalte instituții sau structuri cu atribuții în
domeniu;

c) coordonare și evaluare metodologică a activității de
formare profesională și de educație continuă în domeniul
intervențiilor de salvare montană și în mediul subteran
speologic, precum și a activităților de căutare-salvare canină în
domeniul situațiilor de urgență, în colaborare cu structurile
specializate cu atribuții în domeniu.”

2. La articolul I, după alineatul (1) se introduc trei noi
alineate, alineatele (11)—(13), cu următorul cuprins:

„(11) Departamentul asigură monitorizarea, controlul
operațional și inspecția activității structurilor aflate în coordonare
sau coordonare operațională, implementarea proiectelor cu
finanțare externă în domeniul situațiilor de urgență, protecției
civile și al cooperării civil-militare, pentru care Departamentul
sau structurile din coordonare au calitatea de beneficiari,

precum și implementarea managementului calității în cadrul
structurilor din subordonare/coordonare și coordonare
operațională.

(12) Departamentul asigură, sub coordonarea ministrului
afacerilor interne, comunicarea publică în domeniul situațiilor de
urgență și al dezastrelor, potrivit domeniilor de competență ale
structurilor aflate în coordonare sau coordonare operațională.

(13) Procedura de elaborare, coordonare și evaluare
metodologică, precum și evaluare a activității de formare
profesională și de educație continuă în domeniul asistenței
medicale de urgență și a primului ajutor calificat se stabilește
prin ordin comun a ministrului afacerilor interne și al ministrului
sănătății.”

3. La articolul I alineatul (3), partea introductivă
se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, secretarul de
stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență,
coordonează:”.

4. La articolul I alineatul (3), litera b) se modifică și
va avea următorul cuprins:

„b) Inspectoratul General de Aviație, cu excepția misiunilor
de ordine publică care sunt coordonate de către secretarul de
stat pentru ordine publică.”

5. La articolul I, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„(4) Departamentul coordonează operațional serviciile de
ambulanță județene, respectiv Serviciul de Ambulanță
București-Ilfov, UPU/CPU, serviciile publice Salvamont și
Salvaspeo și activitățile de căutare-salvare canină în domeniul
situațiilor de urgență.”

6. La articolul I, după alineatul (4) se introduc două noi
alineate, alineatele (41) și (42), cu următorul cuprins:

„(41) Departamentul, Asociația Națională a Salvatorilor
Montani din România și Corpul Român Salvaspeo elaborează și
emit proceduri operaționale comune în domeniul coordonării
operaționale și metodologice, precum și al evaluării formării
profesionale.

(42) Departamentul colaborează cu Asociația Națională a
Salvatorilor Montani din România, cu Corpul Român Salvaspeo
și cu asociațiile de căutare-salvare canină în domeniul situațiilor
de urgență în vederea coordonării metodologice și evaluării
activității de formare profesională și de educație continuă,
precum și a exercițiilor la nivel național, regional sau
transfrontalier în domeniul intervențiilor de salvare montană și în
mediul subteran speologic.”



7. La articolul I, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„(5) În exercitarea atribuțiilor, Departamentul folosește
personal încadrat în condițiile legii, inclusiv prin detașare, din
cadrul Ministerului Sănătății, precum și din alte instituții publice,
după caz.”

8. La articolul I, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) În vederea realizării atribuțiilor specifice, Departamentul
are în componență structuri funcționale înființate prin ordin al
ministrului afacerilor interne.”

9. La articolul I, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„(6) În exercitarea atribuțiilor, Departamentul colaborează cu
celelalte ministere, autorități și instituții din cadrul Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență.”

Art. II. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,
se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera f) se abrogă. 
2. La articolul 2, după litera m) se introduce o nouă literă,

litera n), cu următorul cuprins:
„n) coordonarea operațională — totalitatea măsurilor dispuse

și a acțiunilor desfășurate de către factorii de decizie
premergător și pe timpul gestionării unei situații de urgență, în
vederea organizării intervenției și utilizării capabilităților
disponibile într-o concepție unitară, pentru atingerea obiectivelor
stabilite.”

3. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică și
va avea următorul cuprins:

„b) declararea stării de alertă;”.
4. La articolul 4, alineatele (2)—(6) se abrogă.
5. După articolul 4 se introduc șase noi articole,

articolele 41—46, cu următorul cuprins:
„Art. 41. — Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație

de urgență de amploare și intensitate deosebite, determinată de
unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de
măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de
gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare
pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa
vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor
materiale și culturale importante ori a proprietății.

Art. 42. — (1) Starea de alertă se declară la nivel local, al
municipiului București, județean sau național, atunci când
analiza factorilor de risc indică necesitatea amplificării
răspunsului la o situație de urgență, pentru o perioadă limitată
de timp, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.

(2) Stare de alertă poate fi prelungită ori de câte ori analiza
factorilor de risc indică necesitatea menținerii răspunsului
amplificat pentru o perioadă de timp suplimentară, care nu poate
fi mai mare de 30 de zile.

(3) Starea de alertă încetează, înainte de împlinirea
termenului pentru care a fost declarată ori prelungită, atunci
când analiza factorilor de risc indică faptul că nu mai este
necesară menținerea unui răspuns amplificat.

(4) În aplicarea alin. (1)—(3) se analizează cumulativ
următorii factori de risc:

a) amploarea situației de urgență, respectiv manifestarea
generalizată a tipului de risc la nivel local, al municipiului
București, județean sau național;

b) intensitatea situației de urgență, respectiv viteza de
evoluție, înregistrată sau prognozată, a fenomenelor distructive
și gradul de perturbare a stării de normalitate;

c) insuficiența și/sau inadecvarea capabilităților de răspuns;
d) densitatea demografică în zona afectată de tipul de risc;
e) existența și gradul de dezvoltare a infrastructurii adecvate

gestionării tipului de risc.
Art. 43. — (1) Comitetul local pentru situații de urgență

declară, cu acordul prefectului, starea de alertă la nivel local,
precum și prelungirea sau încetarea acesteia.

(2) Comitetul județean pentru situații de urgență declară, cu
acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul
uneia sau mai multor localități din județ ori la nivelul întregului
județ, precum și prelungirea sau încetarea acesteia. Comitetul
Municipiului București pentru Situații de Urgență declară, cu
acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul
municipiului București.

(3) Comitetul național pentru situații de urgență declară, cu
acordul prim-ministrului, starea de alertă la nivelul mai multor
județe ori la nivel național, precum și prelungirea sau încetarea
acesteia.

(4) Hotărârile privind declararea, prelungirea sau încetarea
stării de alertă se fundamentează în baza analizei factorilor de
risc prevăzuți la art. 41 de către grupurile de suport tehnico-
științific constituite pe tipuri de risc.

Art. 44. — La declararea stării de alertă și pe durata acesteia
comitetele pentru situații de urgență hotărăsc aplicarea, în
condițiile legii, a uneia sau mai multor măsuri pentru creșterea
capacității de răspuns, pentru asigurarea rezilienței comunităților
și pentru diminuarea impactului tipului de risc.

Art. 45. — Hotărârile prin care se declară ori se prelungește
starea de alertă, precum și cele prin care se stabilește aplicarea
unor măsuri pe durata stării de alertă cuprind:

a) baza legală;
b) perioada stării de alertă;
c) măsuri pentru creșterea capacității de răspuns, asigurarea

rezilienței comunităților și diminuarea impactului tipului de risc
necesar a fi aplicate, condițiile concrete de aplicare și
destinatarii acestor măsuri;

d) instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau
urmăresc respectarea aplicării măsurilor, după caz.

Art. 46. — Măsurile aplicate pe durata stării de alertă potrivit
art. 44 se reevaluează în cazul instituirii stării de urgență potrivit
art. 93 din Constituția României, republicată, în baza analizei
factorilor de risc prevăzuți la art. 41.”

6. La articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă,
litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) Departamentul pentru Situații de Urgență;”.
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7. La articolul 7 alineatul (1), litera a1) se modifică și
va avea următorul cuprins:

„a1) Comitetul național pentru situații de urgență;”.
8. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:
„(2) Comitetele pentru situații de urgență sunt organisme

interinstituționale cu rol decizional în managementul situațiilor
de urgență, hotărârile acestora având caracter obligatoriu pentru
destinatarii acestora.”

9. Articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 81. — (1) În vederea adoptării deciziilor strategice

necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență determinate
de tipurile de risc stabilite prin hotărâre a Guvernului, se
constituie și funcționează Comitetul național pentru situații de
urgență, denumit în continuare Comitetul național, sub
conducerea nemijlocită a prim-ministrului, în calitate de
președinte.

(2) Comitetul național are trei vicepreședinți, după cum
urmează:

a) ministrul cu atribuții în domeniul afacerilor interne;
b) ministrul cu atribuții în domeniul administrației publice;
c) șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul

Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Comitetul național este un organism interinstituțional

format din miniștri sau secretari de stat desemnați de aceștia și
conducători ai instituțiilor publice centrale sau persoane cu drept
de decizie desemnate de aceștia, în funcție de tipurile de risc
gestionate sau funcțiile de sprijin repartizate în competență în
cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de
Urgență.

(4) În cazul situațiilor de urgență de amploare și intensitate
deosebită sau în cazul dezastrelor, suportul decizional al
Comitetului național se asigură prin Centrul național de
coordonare și conducere a intervenției.

(5) Departamentul pentru Situații de Urgență, prin
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, asigură
secretariatul tehnic permanent al Comitetului național.”

10. La articolul 81, după alineatul (5) se introduc două
noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

„(6) Directorul general al Direcției generale management
operațional din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și
inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de
Urgență au calitatea de membri ai Comitetului național.

(7) Organizarea, funcționarea și componența Comitetului
național se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

11. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și
vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. — (1) La nivelul Secretariatului General al
Guvernului, al ministerelor, al altor instituții publice centrale cu
atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, al municipiilor —
cu excepția municipiului București —, orașelor, sectoarelor
municipiului București și comunelor se constituie centre
operative pentru situații de urgență, denumite în continuare
centre operative.

(2) La Secretariatul General al Guvernului, precum și la
ministerele și instituțiile publice centrale cu atribuții și funcții de

sprijin complexe în prevenirea și gestionarea situațiilor de
urgență, stabilite prin hotărâre a Guvernului, centrele operative
se constituie ca structuri cu activitate permanentă.”

12. Articolul 151 se modifică și va avea următorul
cuprins:

„Art. 151. — (1) Atunci când comandantul acțiunii este șeful
Departamentului pentru Situații de Urgență sau persoana
desemnată de acesta, coordonarea operațională a situațiilor de
urgență la nivel național se realizează prin Centrul național de
coordonare și conducere a intervenției, care asigură suportul
decizional pentru comandantul acțiunii la nivel național și pentru
Comitetul național.

(2) Organizarea, funcționarea și componența Centrului
național de coordonare și conducere a intervenției se stabilesc
prin hotărâre a Guvernului.”

13. La articolul 20, literele a) și c) se abrogă.
14. La articolul 20, după litera n) se introduce o nouă

literă, litera o), cu următorul cuprins:
„o) propune Guvernului spre aprobare Metodologia unitară

de evaluare a pagubelor în situații de urgență/la dezastre, care
se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

15. La articolul 20, litera f) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„f) hotărăște, în baza propunerii șefului Departamentului
pentru Situații de Urgență, solicitarea/acordarea de asistență
internațională în cazul situațiilor de urgență cu impact deosebit
de grav, potrivit angajamentelor internaționale asumate de
România, cu avizul prim-ministrului și informarea prealabilă a
Președintelui României.”

16. La articolul 22, litera c) se abrogă.
17. La articolul 23, litera c) se abrogă.
18. La articolul 24, litera c) se abrogă.
19. După articolul 24 se introduce un nou articol,

articolul 241, cu următorul cuprins:
„Art. 241. — Departamentul pentru Situații de Urgență

îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) coordonarea, în sistem integrat, a acțiunilor de gestionare

a situațiilor de urgență;
b) informarea operativă a ministrului afacerilor interne, a

prim-ministrului României și a președintelui României, după caz,
asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență sau
a producerii situațiilor de urgență;

c) monitorizarea, controlul operațional și inspecția activității
structurilor aflate în coordonare sau coordonare operațională;

d) coordonarea activităților, la nivel național, în domeniul
rezilienței comunităților;

e) integrarea acțiunilor de prevenire, pregătire și răspuns în
situații de urgență;

f) implementarea proiectelor cu finanțare externă în domeniul
situațiilor de urgență, protecției civile și al cooperării civil-militare;

g) implementarea managementului calității în sistemul
național de urgență;

h) coordonarea metodologică și evaluarea activității de
formare profesională și de educație continuă în domeniul
asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în
colaborare cu Ministerul Sănătății;
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i) colaborarea cu instituțiile abilitate în asigurarea coordonării
metodologice și evaluării activităților de formare profesională și
de educație continuă în domeniul intervențiilor de salvare
montană și în mediul subteran speologic;

j) coordonarea activităților de acordare, solicitare și/sau
primire a asistenței/sprijinului internațional în cazul situațiilor de
urgență de amploare;

k) elaborarea și supunerea spre aprobarea organismelor
competente a strategiei naționale de dezvoltare a Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență;

l) coordonarea activității metodologice de formare în unitățile
de învățământ din cadrul structurilor aflate în coordonare;

m) comunicarea publică în domeniul situațiilor de urgență și
al dezastrelor, sub coordonarea ministrului afacerilor interne,
potrivit domeniilor de competență ale structurilor aflate în
coordonare sau coordonare operațională.”

20. La articolul 25, litera o) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„o) coordonează planificarea resurselor necesare gestionării
situațiilor de urgență la nivel național.”

21. La articolul 31, alineatele (1) și (2) se abrogă.
22. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.
23. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 42. — (1) Hotărârile prin care se declară, se prelungește

sau încetează starea de alertă, precum și cele prin care se
stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă, la
nivel național sau pe teritoriul mai multor județe, se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I, iar cele prin care se
declară, se prelungește sau încetează starea de alertă, precum
și cele prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata
stării de alertă, la nivel județean sau al municipiului București, se
publică în Monitorul Oficial al autorității administrativ-teritoriale
respective și intră în vigoare la data publicării.

(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) se aduc neîntârziat la
cunoștință populației prin mijloacele de comunicare în masă, se
difuzează pe posturile de radio și de televiziune în cel mult două
ore de la adoptare și sunt retransmise în mod repetat în primele
24 de ore de la instituirea stării de alertă.

(3) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate în condițiile
Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.”

Art. III. — Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind
înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare pentru situații de urgență, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001,
aprobată prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„(2) Inspectoratul General este condus de un inspector
general, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea
ministrului afacerilor interne, care este ajutat de un prim-adjunct
și doi adjuncți, numiți prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

2. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 10. — (1) În subordinea Inspectoratului funcționează

instituții de învățământ, studii și experimentări, unități și
subunități specializate, baze, ateliere și depozite de asigurare
tehnică, logistică și de reparații.

(2) In structura serviciilor de urgență profesioniste sau a
unităților prevăzute la alin. (1) pot funcționa unități de cazare a
personalului și a membrilor lor de familie pe timpul cât se află în
misiune, concedii de odihnă sau tratament medical.

(3) Unitățile prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc condițiile
prevăzute la art. 187 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, pot dobândi personalitate
juridică prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

Art. IV. — Articolul 7 din Legea nr. 481/2004 privind protecția
civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 554 din 22 iulie 2008, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. — (1) Coordonarea în domeniul protecției civile se
asigură de către Ministerul Afacerilor Interne, prin
Departamentul pentru Situații de Urgență.

(2) Controlul și acordarea asistenței tehnice de specialitate în
domeniul protecției civile se asigură, la nivel central, prin
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la nivel
local, de către inspectoratele județene și Inspectoratul pentru
Situații de Urgență București Ilfov.”

Art. V. — În cuprinsul actelor normative în vigoare,
denumirea „Comitetul național pentru situații speciale de
urgență” și acronimul „CNSSU” se înlocuiesc cu denumirea
„Comitetul național pentru situații de urgență” și, respectiv,
cu acronimul „CNSU”.

Art. VI. — Ordinul ministrului afacerilor interne și al
ministrului sănătății privind stabilirea procedurii de elaborare,
coordonare și evaluare metodologică a activității de formare
profesională și de educație continuă în domeniul asistenței
medicale de urgență și a primului ajutor calificat, prevăzut la
art. I alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2014,
astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanță de urgență,
se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență.

Art. VII. — (1) În termen de 180 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministrul afacerilor
interne, precum și conducătorii ministerelor, autorităților și
instituțiilor publice centrale cu atribuții și funcții de sprijin în
prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență modifică și/sau
completează ori propun Guvernului spre aprobare, după caz,
actele normative subsecvente emise în aplicarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de
Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările
ulterioare, potrivit modificărilor și completărilor aduse prin
prezenta ordonanță de urgență.

(2) Până la intrarea în vigoare a modificărilor și/sau
completărilor prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile actelor
normative subsecvente emise anterior, în măsura în care nu
contravin Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu
modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost
modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență.
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Art. VIII. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004

privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din

26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu

cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se republică

în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia

prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
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A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C
— Prețuri pentru anul 2020 —

Nr. 
crt. Denumirea publicației

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1. Monitorul Oficial, Partea I 1.310 360 131
2. Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150
3. Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220
4. Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50
5. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170
6. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160
7. Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55
8. Colecția Legislația României 500 130
9. Colecția Hotărâri ale Guvernului României 800 75

N O T Ă :
Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2020 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/
Monopost

Rețea 
5

Rețea 
25

Rețea 
100

Rețea 
300

Online/
Monopost

Rețea 
5

Rețea 
25

Rețea 
100

Rețea 
300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/
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5

Rețea 
25

Rețea 
100

Rețea 
300

Online/
Monopost

Rețea 
5

Rețea 
25

Rețea 
100

Rețea 
300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 70 lei/an
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Anexa 

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR APLICABILE  
PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ 

 
 

1. Începând cu data de 15.05.2020, în spațiile comerciale, mijloacele de transport în 

comun, la locul de muncă și în alte spații închise se instituie obligativitatea purtării măștii, 
astfel încât nasul și gura să fie acoperite. 

 

2. Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați, 
au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul 
angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru: 

a) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului 
propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte; 
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru; 
c) respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune 
(open space) și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier; 
d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 
de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se  
realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de 
minim 20% din personal. 

 

3. Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități 
comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, iau 
măsuri pentru organizarea activității, astfel:  

a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 
4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două 
persoane apropiate; 
b) să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la  
intrarea în incintă, depășește 37,30C; 
c) să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, 
în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor. 

 

4.  Operatorii de transport persoane, publici și privați, își organizează activitatea 
astfel încât să fie respectate regulile specifice. 

 

5. (1) Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, sunt interzise 
organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau orice alte întruniri în 
spații deschise, precum și de activități culturale, științifice, artistice, sportive, de 
divertisment, jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine și de tratament 
balnear desfășurate în spații închise. 

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activități: 
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a) activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, 
care se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, precum și practicile și 
ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcașurilor de cult (cu participarea a maxim 
16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție 
stabilite. Slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de 
cult, nu sunt considerate adunări publice; 
b) activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și 
cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție; 
c) activitățile de pregătire a sportivilor de performanță în cantonamente, care se 
desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție; 
d) activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul 
muzeelor, bibliotecilor și a sălilor de expoziții care se desfășoară cu respectarea 
măsurilor de prevenire și protecție; 
e) activitățile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumețiile, alergarea, 
canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și altele asemenea, care se desfășoară 
cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună. 

 

6. (1) Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în 
spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, 
pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor 
locații. 

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 activitățile de preparare a hranei, cât și de 
comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu 
presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-
in“, „room-service“, livrare la client, ”take-away” etc. 

 

7.  (1) Este suspendată temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a 
produselor şi serviciilor în centrele comerciale cu suprafața construită mai mare de 15.000 
mp, în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici. 

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activități: 
a) vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor și 
serviciilor de optică medicală şi a serviciilor de curățătorie; 
b) vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii 
economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului; 
c) activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale 
care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea 
cu restul complexului. 

 

8.  Se instituie obligativitatea menținerii funcționării centrelor rezidențiale de 
îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu 
și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și impunerea unor condiții de 
izolare a personalului pe perioada prezenței la serviciu. 
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9.  (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a 
frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor. 

(2) Sunt exceptați de la prevederile alin. 1 următorii cetățeni străini: 
a) membri de familie ai cetățenilor români; 
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului 
Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România; 
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un 
document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile, ori un document 
echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;  
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de 
ședere sau un alt document echivalent;  
e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, 
personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar; 
f) pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției 
consulare;  
g) pasageri care călătoresc din motive imperative; 
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive 
umanitare. 

 

10. (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii 
economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, 
Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele 
Unite ale Americii, Turcia și Iran, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile 
din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020. 

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele categorii de zboruri: 
- efectuate cu aeronave de stat; 
- de transport marfă şi/sau corespondență; 
- umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență; 
- pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei 

autorități publice din România; 
- având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea 

operatorilor economici stabiliți în România; 
- aterizărilor tehnice necomerciale; 
- de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry); 
- tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave; 
- efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate 

cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul 
lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte 
state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul 
de destinație;  

- zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în 
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte 
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state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității 
Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al 
Ministerului Afacerilor Externe; 

- zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în 
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru 
transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în Anexa nr. 3 la Comunicarea 
privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes”) în temeiul Orientărilor privind 
măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării 
disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din 
România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice 
Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din statul de 
destinație. 

 

11. (1) Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii 
regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate 
cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, 
Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, 
Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, până în data de 01 iunie 
2020. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică transportului rutier internațional de persoane 
prin servicii ocazionale, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative: 

a) sunt transportate numai persoanele care: au un contract de muncă valabil pe 
teritoriul statului de destinație, au drept de ședere valabil în statul de destinație sau se 
întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit; 

b) există acordul, aprobarea sau avizul statelor tranzitate și a statului de destinație 
privind desfășurarea cursei; 

c) operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. din 
cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu cel puțin 24 de ore 
înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum și toate celelalte date 
și informații prevăzute de legislația specifică în vigoare; odată cu informarea respectivă, 
operatorul de transport prezintă acceptul tuturor statelor tranzitate precum și a statului de 
destinație pentru derularea transportului respectiv;  

d) operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenția 
de recrutare și persoanele care urmează a fi transportate iau toate măsurile necesare 
pentru respectarea normelor și recomandărilor autorităților responsabile privind evitarea 
aglomerării persoanelor, măsurile de protecție și siguranță a pasagerilor și conducătorilor 
auto. 

 

12. Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu 
reprezintă urgență, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii 
infecțiilor; 
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13. Se reia asigurarea asistenței medicale ambulatorii pentru cazurile care nu 
reprezintă urgență și care nu au potențial de agravare, cu condiția organizării activității 
astfel încât consultațiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă și interzicerea 
staționării pacienților în zonele de așteptare, precum și activitățile de internare a 
pacienților care nu sunt urgențe medicale, la nivelul unităților sanitare non-COVID, cu 
menținerea interdicțiilor de acces a aparținătorilor, fiind obligatorie organizarea unui 
sistem de informare a acestora despre starea pacienților internați. 

 

14. (1) Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care 
vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu 
familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea 
îndeplinirii condițiilor pentru măsura mai sus menționată sau solicită acest lucru pentru a 
nu își expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații 
special destinate puse la dispoziție de autorități. 

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de persoane: 
a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă 
autorizată mai mare de 2,4 tone; 
b) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând 
sistemului național de apărare ordine publică și siguranță națională; 
c) piloții de aeronave şi personalul navigant; 
d) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar; 
e) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, 
care arborează pavilion român, într-un port românesc, și care nu prezintă simptome 
asociate COVID-19, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru 
lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecție 
împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi 
contactat în perioada dintre voiajuri; 
f) lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, Bulgaria, 
Serbia, Ucraina și Moldova nu prezintă simptome asociate COVID-19; 
g) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform 
contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară dacă nu 
prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu 
beneficiarul din afara teritoriului național; 
h) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe pe 
teritoriul național,  dacă la intrarea pe teritoriul României nu prezintă simptome 
asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de 
pe teritoriul național;  
i) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de utilizare,  
instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii 
medicale, precum și a echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, 
ordine publică și securitate națională, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-
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19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul 
României; 
j) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe 
diplomatice acreditate la București, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul 
asimilat personalului diplomatic, precum și membrii Corpului Diplomatic și Consular 
al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, dacă la intrarea în 
România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2; 
k) angajații sistemului național de apărare ordine publică și siguranță națională care 
se întorc în România din misiuni executate în afara țării, dacă la intrarea în România 
nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2. 

(3) Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la domiciliu vor fi 
introduse în carantină instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și obligate să suporte 
contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada carantinei instituționalizate. 

(4) Persoanele aflate în carantină instituționalizată la data de 15.05.2020, rămân în 
carantină în spațiile respective până la încheierea perioadei de 14 zile. 

 

15. (1) Se instituie, prin ordin al comandantului acțiunii, măsura carantinării unor 
clădiri, zone, localități la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza 
analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică și avizate de către INSP. 

(2) Măsurile de carantinare instituite pe durata stării de urgență și care nu au fost 
revocate se mențin în condițiile alin. 1.  

16. Se menține închiderea temporară, totală sau parțială, a unor puncte de 
trecere a frontierei de stat, astfel: 

I. La frontiera româno-ungară: 
1. Turnu, județul Arad (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri); 
2. Salonta, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția circulației lucrătorilor 

transfrontalieri pe cale rutieră); 
3. Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri); 
4. Valea lui Mihai, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția traficului feroviar de 

marfă); 
5. Carei, județul Satu Mare. 
II. La frontiera româno-bulgară: 
1. Negru Vodă, județul Constanța; 
2. Lipnița, județul Constanța; 
3. Dobromir, județul Constanța; 
4. Zimnicea, județul Teleorman; 
5. Turnu Măgurele, județul Teleorman; 
6. Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă). 
III. La frontiera româno-ucraineană: 
1. Sighetu Marmației, județul Maramureș; 
2. Isaccea, județul Tulcea. 
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IV. La frontiera româno-moldoveană: 
1. Rădăuți-Prut, județul Botoșani; 
2. Oancea, județul Galați. 
V. La frontiera româno-sârbă: 
1. Porțile de Fier II, județul Mehedinți; 
2. Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă); 
3. Orșova, județul Mehedinți; 
4. Moldova Nouă, județul Caraș-Severin; 
5. Naidăș, județul Caraș-Severin; 
6. Vălcani, județul Timiș; 
7. Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă); 
8. Lunga, județul Timiș; 
9. Foeni, județul Timiș; 
10. Jimbolia, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă). 

17. (1) Începând cu data de 15.05.2020, este permisă circulația persoanelor în 
afara locuinței/gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de 
prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 
persoane care nu aparțin aceleiași familii. 

(2) Cu aceeași dată se dispune redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepția 
locurilor de joacă pentru copii și cu respectarea măsurilor generale de prevenire și 
protecție. 

(3) Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei 
metropolitane cu următoarele excepții: 

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și 
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; 
b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 
c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole; 
d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către 
producătorii agricoli; 
e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei  proprietăți din altă 
localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;  
f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de 
tratament;  
g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea 
copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în 
întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul 
unui membru de familie; 
h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată 
de la distanță; 
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i) deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer 
liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) 
cu participarea a cel mult 3 persoane. 
j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de 
persoane și respectarea regulilor de distanțare socială; 
k) deplasarea pentru achiziția,  service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de 
întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de 
domiciliu. 

 (4) La solicitarea instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării măsurilor 
stabilite pe timpul stării de alertă, situaţiile exceptate potrivit prevederilor alin (2) se 
justifică prin declarație pe propria răspundere.  

18. (1) Se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile 
de învățământ până la finalul anului școlar/universitar. 

(2) Se permite desfășurarea, după data de 02.06.2020, a unor activități de pregătire, 
pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a și a 13-a), 
precum și pentru organizarea examenelor naționale în condițiile respectării măsurilor de 
prevenire. 

19. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță de către 
inspectoratele pentru situații de urgență și a Poliției Locale de către inspectoratele de 
poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și măsurile dispuse cu privire la 
personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale unităților/instituțiilor de învățământ 
referitoare la punerea la dispoziția direcțiilor de sănătate publică, cu excepția perioadei 02-
12.06.2020, precum și în perioada desfășurării examenelor naționale. 

20. În situația stabilirii stării de alertă potrivit legii, pe durata acesteia, Ministerul 
Apărării Naționale sprijină, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne  cu personal și mijloace 
pentru: 

a) asigurarea pazei şi protecției unor obiective a căror protecție este asigurată de 
către Jandarmeria Română; 
b) transportul de efective, materiale şi tehnică pentru îndeplinirea misiunilor 
specifice; 
c) triaj epidemiologic, asistență medicală. 

21. Se menține posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare 
preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din 
exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării 
producției, transportului şi distribuției energiei electrice şi gazelor naturale, a activităților 
de întreținere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalațiilor specifice, precum şi a 
celorlalte activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție şi procesare a resurselor 
şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare 
Sistemului energetic național, în concordanță cu prevederile planurilor proprii de 
continuitate a activităților de bază.  
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R O M Â N I A 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
         

        

HOTĂRÂRE nr. 24  din 14.05.2020 
privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire 

și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-

CoV-2 
 

Având în vedere analiza și propunerile formulate de Grupul de Suport Tehnico - 

Științific pentru gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, privind 

măsurile necesar a fi menținute / instituite pentru prevenirea și controlul răspândirii 

infecțiilor 

luând în considerare peristența unui număr crescut de persoane infectate pe 

teritoriul național, precum și apariția zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, care 

mențin o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ – 

teritoriale și a sistemului sanitar,  

în contextul necesității de creare a condițiilor socio – economice necesare  relansării 

graduale a economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la 

nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, 

 în considerarea prevederilor art. 7^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii 

carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea 20/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, referitoare la împuternicirea secretarului de stat, șef al 

Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să 

dispună orice măsuri necesare pentru situațiile în care există un risc iminent pentru 

sănătatea publică, precum și ale prevederilor H.G. 557/2016 privind managementul 

tipurilor de risc, 

 în temeiul prevederilor art. 42 alin (1),  art. 43 alin (3) și ale art. 44
 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta  

 
HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 Începând cu data de 15.05.2020, se declară Starea de alertă la nivel național, 
pentru o perioadă de 30 de zile. 
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Art.2 Măsurile de prevenire și control a infecțiilor, aplicabile pe timpul stării de 
alertă, sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3 Regulile de desfășurare a unor activități care necesită măsuri specifice de 
protecție sanitară se adoptă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului cu 
competență în domeniu. 

 

Art.4  Pentru alte măsuri decât cele prevăzute la art. 3, necesare aducerii la 
îndeplinire a prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice centrale și locale emit 
acte normative şi acte administrative, potrivit normelor de competență și domeniilor de 
activitate pe care le gestionează. 
 

Art.5 În aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii 
carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea 20/2020, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc, 
secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al 
comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu 
coronavirusul SARS-CoV-2 , în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.  

 
 

Art.6 Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 

 
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU 

 

LUDOVIC ORBAN 
 



Recomandari de siguranţă publică pentru reluarea activității  

Precauțiuni universal valabile 

Obiective 

· Reducerea răspîndirii infecției cu virusul SARSCOV-2 

· Reducerea apariției de noi infecții 

· Protejarea populații vulnerabile, la risc de a dezvolta forme severe ale 

sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) 

Toate categoriile de populație 

§ menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice; 

§ menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apa și săpun, timp de cel puțin 20 de 

sec., sau cu dezinfectanti pe baza de alcool (minim 60%) (ex. șervețele umede 

dezinfectante sau solutie/gel pe baza de alcool), ori de câte ori este nevoie 

§ evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/nedezinfectate 

§ menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut ( in plica cotului sau in servețel 

de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, 

șervețelul de unică folosință va fi aruncat in recipientul de colectare a deșeurilor 

și se va efectua IMEDIAT igiena mâinilor.    

§ izolarea la domiciliu în situația apariției simptomatologiei respiratorii (tuse, 

stănut, rinoree) sau, stare generala alterata, febra 

§ purtarea corecta a măștii (medicale/non-medicale) care să acopere atât gura, cât 

și nasul,  în incinte, în prezența altor persone și unde distanța fizică nu poate fi 

menținută (minim 1,5 metri); 

§ limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de 

minimum 1,5 m; 

§ evitarea/limitarea participării în grupuri mari pentru le care nu locuiesc 

împreună; 

§ evitarea spațiilor publice (incinte și/sau în aer liber) în care se află mai mult de 10 

persoane, unde distanța fizică nu poate fi menținută; 

 

Populația vulnerabilă 

§ continuarea limitării deplasărilor non-esențiale; 

§ evitarea aglomerărilor atât din spațiile în aer liber, cât și din incinte; 

§ limitarea contactului cu membri de familie care își reiau activitatea la locul de 

muncă și/sau intensifică deplasările în afara locuinței la maximum posibil; 

 

Angajatori 



§ continuarea activității profesionale la distanță  ori de câte ori este posibil; 

§ organizarea reîntoarcerii la locul de muncă etapizat, în funcție de caracteristicile 

epidemiologice locale; 

§ decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrare/ieșire din 

incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în incintă; 

§ organizarea triajului observațional la intrarea în  incintă; 

§ crearea de spații special amenajate pentru angajații care aparțin grupurilor 

vulnerabile (persoane cuboli cronice, persoane cu vârstă peste 65 ani); 

§ asigurarea dezinfecției suprafețelor la începerea serviciului și apoi la fiecare 4 

ore; 

§ acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de 
minimum  1,5 metri; 

§ aerisirea periodică a încăperilor; 
§ în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua, o dată pe 

săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, o nebulizare și  dezinfecția 

instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului în afara 

programului de lucru. 

Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu COVID-19 

§ anagajații cu simptome respiratorii (tuse, stănut, rinoree) și/sau febra mai mare 

de 37,3 C0  și/sau stare general alterată,  apărute în timpul programului de lucru, 

vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși acasă. 

§ În marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii;  

§ dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat 

în incintă este mai scurt de 7 zile: 

o se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 

20 min.) 

o inainte de inchidere se va asigura aerisirea mecanică a încaperii 

(deschiderea geamurilor). 

o Pentru a limita expunerea personalului care efectuază curățenie la 

particulele respiratorii se amană efectuarea curățeniei și a dezinfecției 

timp de 24 ore. În situația în care respectarea acestui  interval nu este 

posibilă, efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult; 

 

§ Dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana 

suspectă/confirmată s-a aflat în incintă: 

o NU este nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară; 

o se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutina; 

 



§ Se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a 

venit în contact prelungit (mai mult de 20 min, la o distanță mai mica de 1,5 m și 

fără mască) și se impune izolarea la domiciliu pentru 14 zile, cu monitorizarea 

semnelor și simptomelor de infecție respiratorie. 

§  



RECOMANDĂRI DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ PENTRU RELUAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCURI 

 

Administrația Parcurilor 

 

· Plasarea la loc vizibil a regulilor de siguranță; 

· Restricționarea accesului în spațiile de joacă; 

· Restricționarea utilizării instalațiilor de agrement din parcurile de distracții; 

· Restricționarea zonelor de picnic; 

· Restricționarea utilizării  toaletelor publice, acolo unde nu este posibilă igienizarea 

zilnică și furnizarea de apă, săpun, soluții dezinfectante; 

· Igienizarea periodică a aleilor și băncilor; 

· Dezinsecția periodică a vegetației; 

 

 Populația generală 

· Menținerea distanței fizice de minimum 1,5 m  pe tot parcursul plimbării în parc; 

· Evitarea aglomerației, evitarea/amânarea plimbării dacă distanța de minimum 

1,5m nu poate fi păstrată ; 

· Preferabil, portul măștii (medicale/non-medicale). Pentru o protecție eficace 

masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul ; 

· Plimbarea individuală sau doar împreună cu membrii familiei ; 

· Evitarea staționării îndelungate, în grupuri mai mari de 3 persoane ; 

· Practicarea exercițiului fizic individual, împreună cu membri aceleași familii, sau 

în grupuri restrânse de maximum 3 persoane cu respectarea distanței fizice ; 

· Practicarea precauțiunilor de igienă universal valabile:  

  - igiena respiratorie : tuse, strănut în batistă de unică folosință care se aruncă 

imediat la coșul de gunoi sau în plica cotului ; 

  - dezinfecția frecventă mânilor cu soluții dezinfectante ; 

  - evitarea atingerii feței ; 

  - evitarea atingerii suprafețelor (porțile sau barele de metal, gardurile, alte 

obiecte din parc); 

· Evitarea/renunțarea la plimbarea prin parc dacă există simptomele de infecție 

respiratorie (tuse, strănut, febră, frison, stare generală alterată) și vor evita 

contactul cu copiii și alte persoane care nu sunt membri ai familiei ; 

 



Recomandări  reluarea activității în biblioteci 

Vă rugăm consultați și documentul ”Reguli generale” 

Obiective: 

- Protejarea sănătății individuale a clienților și personalului angajat și evitarea 

îmbolnăvirilor de COVID-19; 

- Limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus și limitarea transmiterii în 

familiile și apropiaților clienților și al personalului angajat; 

- Limitarea îmbolnăvirilor cu forme severe ale COVID-19 și protejarea sănătății 

publice; 

Bibliotecile fac parte din categoria serviciilor cu potențial scăzut-mediu de 

răspândire a infecției cu virusul SARS-COV 2. 

 

Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală 

Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile: 

- portul obligatoriu al măștii (medicale/non-medicale), care pentru o protecție 

eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul; 

- izolarea la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie de infecție 

respiratorie (tuse, stănut, rinoree, febră, stare gnerală alterată); 

- izolare la domiciliu în cazul în care a venit în contact cu un caz suspect sau 

confirmat de infecție cu virusul SARS COV-2 și respectarea măsurilor 

aplicabile, în vigoare; 

- spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile 

neigienizate; 

- spălatul regulat al mâinilor este preferabil portului de mănuși; 

- utilizarea unei perechi de mănuși de unică folosință, atunci când se folosesc,  

pentru fiecare client în parte. 

Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul vizitator 

- coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea 

sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar; 

- deschiderea graduală, în etape, în concordanță cu situația epidemiologică 

locală, din județul/regiunea în care se află biblioteca; 

- se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și 

cele de acces în incinta bibliotecii; 



- limitarea accesului publicului vizitator astfel încât să fie asigurată o distanță 

de minimum 1,5 m între oricare 2 persoane sau 4m2 pentru fiecare vizitator; 

- accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască 

(medicală/non-medicală) pe toată durata vizitei în bibliotecă.  

- vizitatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectat avizat pus la dispoziție la 

intrarea în incintă; 

- la intrarea în bibliotecă se va efectua un triaj observațional și nu se va permite 

accesul persoanelor prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, 

rinoree, stare generală alerată); accesul în interiorul bibliotecii se va realiza 

după verificarea temperaturii (care nu trebuie să depăşească 37,30C)  

- plasarea de paravane despărțitoare între personalul bibliotecii și public, acolo 

unde este posibil; 

- acolo unde este posibil se va evita reutilizarea pliantelor, broșurilor și alte 

materiale informative în format fizic; 

- dezinfecția regulată a suprafețelor și a tuturor obiectelor frecvent atinse de 

vizitatori;  

- aerisirea periodică a încăperilor; 

- în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectua nebulizare o 

dată pe săptămână, în afara programului de lucru și se va efectua dezinfecția 

instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului; 

- restricționarea accesului în sălile de lectură cu suprafețe mici; 

- restricționarea accesului la cafeneaua/bistro-ul bibliotecii, acolo unde acestea 

există; 

- restricționarea evenimentelor publice și/sau private; 

- restricționarea accesului la zone de picnic și spații de joacă organizate în 

spațiile în aer liber; 

- colecțiile de împrumut care nu au fost manipulate în perioada restricțiilor NU 

reprezintă un risc și pot fi manipulate fără măsuri de dezinfecție suplimentare, 

dacă biblioteca a fost complet închisă cel puțin 5 zile înaintea redeschiderii; 

- la reluarea activității se recomanda carantinarea: 

o  timp de minimum 3 zile a documentelor de hârtie și carton; 

o timp de minimum 10 zile SAU dezinfectare cu produse biocide avizate 

cu respectarea timpului de uscare urmată de 3 zile de carantinare 

înainte de a fi reintroduse în circulație pentru documentele de hârtie cu 

coperți laminate (ex. monografii și periodice)  

o minimum 10 zile SAU dezinfectare cu produse biocide avizate, cu 

respectarea timpului de uscare urmată de 3 zile de carantinare înainte 



de a fi reintroduse în circulație pentru documentele de plastic (ex. DVD, 

CD, cutii) 

- pentru gestionarea eficace a carantinării colecțiilor de împrumut se 

recomandă utilizarea de spații dedicate, pe cât posibil separate de încăperile 

deschise publicului,  fiecărui lot carantinat cu marcarea datelor de intrare  și 

ieșire din carantină; 

- dezinfecția mobilierului de carantină a colecțiilor cel puțin o data pe zi. 

 

 

 




