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√  Ordinul nr. 800 din 12 mai 2020 pentru modificarea si completarea Ordinului 
ministrului sanatatii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru 
pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei 
spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul 
SARS-CoV-2 in faza I si in faza a II-a si a Listei cu spitalele de suport pentru 
pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2, publicat în M.Of. 
nr. 384 din 13 mai 2020 

→Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de 
măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus 
COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați 
pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de 
suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 aprilie 2020, 
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după 
cum urmează: 

1. În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistența medicală pacienților 
testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, în tabelul „Spitale 
- Faza a II-a“, după poziția 33 se introduc două noi poziții, pozițiile 34 și 35, cu 
următorul cuprins: 

34. Vrancea 
Spitalul Județean de Urgență «Sf. Pantelimon» Focșani - secția
de boli infecțioase 

35. 
Caraș-
Severin 

Spitalul Județean de Urgență Reșița - secția de boli infecțioase
și secția de pneumologie 

2. În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv 
sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, poziția 4 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 



4 BACĂU 

Spitalul Municipal «Sf.
Ierarh dr. Luca» Onești 

Spitalul Municipal
«Sf. Ierarh dr.
Luca» Onești 

S.C. Fresenius Nefrocare
România - S.R.L. - punct
de lucru Onești - centru
dedicat 

Spitalul «Prof. Dr.
Eduard Apetrei» Buhuși -
secția de boli infecțioase 

 
 
 

 

 

 

√  Ordin nr. 1706 din 12 mai 2020 privind modificarea Ordinului ministrului 
economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea 
certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate 
este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, publicat în M.Of. nr. 385 din 
13 mai 2020 

→Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 
791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor 
economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 25 martie 2020, 
cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins: 

    "b) TIP 2 (GALBEN) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*), pentru 
solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere 
emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei 
diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau 
aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020." 
 
  2. La articolul 6 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins: 
     "b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta 
atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru 
obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în 
vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerinţelor instituite în 
cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii ca urmare 
a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării 



de urgenţă sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în 
luna martie sau aprilie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 
2020. În situaţia în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, 
acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în 
platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să 
fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens în anexa 
nr. 3." 

 

√ Ordonanța militară nr. 12 din 13 mai 2020 privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19, , publicată în M.Of. nr. 387 din 13 mai 2020 

 

→Se ridică măsura de carantinare în municipiul Suceava și în zona limitrofă 
formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, 
Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei. 

 


