
INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE 

URGENȚĂ 

 

17 martie 2020 

 

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 11/2020 privind stocurile de 

urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în M.Of. 

nr. 218 din 17 martie 2020, intră în vigoare la 20.03.2020 

 

 Călătorii puși în carantină au dreptul, potrivit art. 32 alin. (5) din 

Regulamentul sanitar international (2005) la hrană și apă în cantitate suficientă, cazare și 

îmbrăcăminte corespunzătoare, protecția bagajelor și a altor efecte personale ale 

acestora, mijloacele de comunicare necesare dacă este posibil într-o limbă pe care să o 

înțeleagă și orice alt sprijin corespunzător din fonduri care se asigură sau se decontează, 

după caz, din bugetul Ministerului Sănătății; 

 Pentru situațiile în care există un risc iminent pentru sănătatea publică se 

împuternicește secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sau înlocuitorul legal al acestuia să dispună prin 

ordin orice măsuri necesare pentru prevenirea și combaterea efectelor, inclusiv stabilirea 

unor zone de carantină, restricții temporare de circulație, precum și măsuri de evacuare, 

care sunt obligatorii pentru toate instituțiile publice centrale și locale; 

 ministrul sănătății instituie carantina pentru persoanele care intră pe 

teritoriul României din zonele afectate, ca măsură de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor 

la propunerea Grupului tehnic de experți ai Ministerului Sănătății, în cazul pandemiilor, 

dacă exista un risc iminent pentru sănătatea publică; 



 Ministerul Sănătății stabilește și actualizează zonele afectate și perioada de 

carantinare obligatorie și alte măsuri necesare prin emiterea de instrucțiuni; 

 Ministerul Afacerilor Externe decontează cheltuielile aferente cetățenilor 

români aflați în carantină pe teritoriul altor state, precum și cele necesare acoperirii 

transportului acestora din statele afectate pe teritoriul național; 

 Munca suplimentară prestată în perioada situației de urgență peste 

programul normal de lucru de către personalul prevăzut la alin. (4) și (5) [personalul 

propriu sau detașat al Institutului Național pentru Sănătate Publică și al direcțiilor de 

sănătate publică județene și/sau a municipiului București] se plătește conform 

prevederilor art. 21 alin. (2) și (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și 

completările ulterioare [spor de 75% din salariul de bază pentru munca suplimentară 

prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% 

din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, respective 100% pentru munca 

suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile 

în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează]; 

 

18 martie 2020 

ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 1 /2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc 

aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în M.of. nr. 

219 din 18 martie 2020, a intrat în vigoare la 18.03.2020 

 

 Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca 

măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locația în care acestea au fost 

plasate, fără aprobarea autorităților competente. Măsura se aplică pe toată durata stării 

de urgență, de la data aplicării prezentei ordonanțe militare.  

Următoarele autorități sunt împuternicite să constate contravenția și să aplice 

sancțiuni pentru nerespectarea acestei interdicții: Poliția Română, Jandarmeria Română, 



Poliția de Frontieră Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților 

administrației publice locale,  

 S-au suspendat următoarele activități: 

- activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și 

nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în 

spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației. Este permisă 

organizarea, de către entitățile prevăzute la alin. (1), a activităților de comercializare a 

produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea 

clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“ 

sau livrare la client. 

- activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment 

sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise. 

 

 S-au interzis următoarele activități: 

- organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea 

a peste 100 de persoane, în spații deschise. Organizatorii evenimentelor organizate și 

desfășurate în spații deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt 

obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți. 


