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 INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

24 iulie 2020 

 √ Ordonanța de urgență nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, publicată în M.Of. 

nr. 655 din 24 iulie 2020 

→ are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat sub forma punerii la 

dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la Banca Națională a 

României a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru 

achiziționarea de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităților IMM-urilor, 

precum și întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, în 

calitate de utilizatori; 

→ Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar 

participant în program pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul 

finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau second-hand, garantate de către stat, prin Ministerul 

Finanțelor Publice, astfel: 

a) în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și 

alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia 

informației în cadrul unei operațiuni de leasing financiar; 

b) în procent de maximum 60% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și 

alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente 

tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane, utilizate în scop comercial în cadrul 

unei operațiuni de leasing financiar. 

→ valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui 

beneficiar în cadrul acestei facilități este de 5.000.000 lei; 

→ plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise se stabilește prin hotărâre a 

Guvernului, cu încadrarea în plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin 

Ministerul Finanțelor Publice, stabilit potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) și (5) și art. 29 alin. (1) 
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lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, iar condițiile de 

acordare a garanțiilor de stat, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor 

se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanței de urgență, aprobate 

prin hotărâre a Guvernului; 

→ se pot acorda facilități de natura subvenției de dobânda în procent de până la 50% 

pentru creditele garantate în condițiile prezentei ordonanțe, precum și garanții de stat în 

condițiile subvenționării în procent de 100% a comisionului de administrare și a comisionului de 

risc. Facilitățile se acordă în baza unei scheme de ajutor de minimis, aprobată prin hotărâre a 

Guvernului, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor comunitare relevante în 

domeniul ajutorului de stat; 

→ în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, Ministerul 

Finanțelor Publice va elabora și va supune aprobării Guvernului normele metodologice de 

aplicare a ordonanței de urgență. 

 

√ Ordinul nr. 1.322/23 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului 

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 M.Of. nr. 655 din 24 iulie 2020 

→ în anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistență 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“, poziția 41 se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

41. București - Spitalul Universitar de Urgență Elias București - structura modulară; 

→ în anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistență 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 41 

se poziția 42, cu următorul cuprins: 

42. Maramureș - Spitalul Municipal Sighetu Marmației; 
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→ în anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți 

cu virusul SARS-CoV-2, pozițiile 3, 21, 29 și 42 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

3. ARGEȘ: Spitalul Orășenesc «Sf. Spiridon Mioveni» - corp vechi; Spitalul Județean de 

Urgență Pitești - Secția de boli infecțioase; Spitalul Municipal Câmpulung - Secția de boli 

infecțioase, Secția de pediatrie și Corp central (patologii asociate pacienților suspecți sau pozitivi 

COVID-19); Spitalul de Pediatrie Pitești - urgențe chirurgie pediatrică; Spitalul Municipal 

Câmpulung; Toate centrele - tură suplimentară; Spitalul Județean de Urgență Pitești - cazuri grave 

și critice; 

21. HARGHITA: Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc; Spitalul Municipal Gheorgheni - 

Secția de boli infecțioase; Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc; Toate centrele - tură 

suplimentară; Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc - centru dedicat; Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc - cazuri grave și critice; 

29. NEAMȚ: Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț; Spitalul de Pneumoftiziologie 

Bisericani; Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț; Toate centrele de dializă - tură 

suplimentară; Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț - pacienți gravi și critici; 

42. BUCUREȘTI: Spitalul Clinic Colentina; Centrul Medical Policlinico di Monza - punct de 

lucru «Monza Metropolitan Hospital» - str. Șerban Vodă nr. 95-101, sectorul 4, București; Spitalul 

Județean Ilfov*; Spitalul CF I Witting*; Institutul de expertiză a capacității de muncă*; Spitalul 

Clinic de Boli Infecțioase «Dr. Victor Babeș» - secție externă modulară Pipera; Spitalul Clinic de 

Urgență «Sf. Ioan» București - Maternitatea Bucur; Toate centrele de dializă - tura 4 suplimentară 

distinctă; Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandru-Rusescu» - 

București - Unitatea de asistență materno-fetală de excelență (Polizu); Spitalul Clinic de 

Nefrologie «Dr. Carol Davila» - București - pentru pacienți COVID-19 pozitivi - cazuri grave și 

critice. 

*Unități sanitare care deservesc pacienții COVID-19 de pe raza municipiului București și a 

județului Ilfov (inclusiv pacienți transferați din alte județe). 
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√ Legea nr. 146/2020 privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români de 

virusul COVID-19, publicată în M.Of. nr. 658 din 24 iulie 2020 

→ se acordă gratuit un set de 30 de măști de protecție, lunar, pentru: 

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în 

baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 1.000 lei 

inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 6/2009; 

d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile 

sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

→ în vederea asigurării protecției cetățenilor de pe teritoriul României în actualul context 

epidemiologic determinat de răspândirea noului coronavirus, Ministerul Sănătății achiziționează, 

prin Compania Națională Unifarm - S.A., măștile de protecție, conform standardelor europene în 

vigoare, preponderent de la producători interni; 

→ fondurile necesare achiziționării și distribuției măștilor de protecție către populație se 

asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății; 

→ autoritățile publice locale au obligația să întocmească liste nominale cu persoanele 

beneficiare și să le transmită direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, 

în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a legii, în vederea stabilirii necesarului de 

repartizat; 

→ distribuirea măștilor de protecție se realizează de către Ministerul Sănătății prin 

direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București către autoritățile publice locale; 

→ autoritățile publice locale asigură distribuirea măștilor de protecție, în mod gratuit, 

către fiecare beneficiar; 

→ prevederile se aplică până la încheierea pandemiei de coronavirus COVID-19, declarată 

oficial de către Organizația Mondială a Sănătății.  
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√ Ordonanța de urgență nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate 

salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în M.Of. nr. 658 din 24 iulie 2020 

→ prin derogare de la prevederile art. 24 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, 

salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice 

efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București 

beneficiază de acordarea indemnizației prevăzute la art. XI din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu 

completările ulterioare; 

→ indemnizația se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată; 

→ măsura se aplică pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai 

târziu de data de 31 decembrie 2020; nu beneficiază salariații aflați în concediu medical și care 

primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă; 

→ regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor este cel reglementat la art. XI din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 30/2020 și la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 

privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare. 

 

√ Legea nr. 152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a 

sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor, publicată în M.Of. nr. 659 din 24 iulie 2020 

→ reglementează cadrul legislativ referitor la desfășurarea activităților de promovare a 

sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populației din România. Activitățile de promovare 

a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populației din România sunt responsabilitatea 

statului român și de ele beneficiază cetățenii români, indiferent de statutul lor de asigurat; 

→ principiile care stau la baza activităților de promovare a sănătății și prevenire a 

îmbolnăvirilor sunt: 

a) principiul echității - presupune asigurarea distribuției și a accesului tuturor cetățenilor, 

în mod echitabil și nediscriminatoriu la acest tip de servicii, în funcție de nevoile de sănătate; 

b) principiul subsidiarității - asigură implementarea deciziilor cât mai aproape de cetățean, 

precum și corelarea activității de prevenție la nivel național în concordanță cu posibilitățile 

existente la nivel regional sau local; 
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c) principiul responsabilității - reprezintă cooptarea și implicarea activă a cetățeanului în 

păstrarea sănătății, precum și responsabilizarea autorităților din domeniul serviciilor preventive 

în promovarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor; 

d) principiul cooperării multisectoriale - reprezintă acțiunea coordonată a tuturor 

instituțiilor implicate în realizarea activităților de promovare a sănătății și prevenire a 

îmbolnăvirilor; 

e) principiul sănătatea în toate politicile - reprezintă maximizarea impactului pozitiv al 

sănătății în toate politicile publice; 

f) principiul integralității - reprezintă asigurarea serviciilor de prevenție în mod integrat, 

prin dezvoltarea unei infrastructuri; 

g) principiul eficienței - reprezintă gestionarea eficientă și organizată a resurselor alocate 

serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor în scopul reducerii costurilor 

asistenței medicale curative; 

h) principiul transparenței - reprezintă întreaga activitate în domeniul promovării sănătății 

și prevenirii îmbolnăvirilor, care este complet transparentă, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

i) principiul individualității - reprezintă totalitatea activităților care au ca scop identificarea 

și modificarea factorilor de risc individuali și a comportamentelor la risc pentru o sănătate 

corespunzătoare stilului de viață; 

j) principiul nonindividualității - reprezintă totalitatea activităților care au ca scop 

modificarea determinanților stării de sănătate, în vederea creșterii calității vieții și a bunăstării 

populației; 

→ scopurile activităților de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor sunt 

următoarele: promovarea sănătății și educația pentru sănătate, inclusiv măsuri care acționează 

asupra determinanților sociali și a inechităților în starea de sănătate; sprijin, comunicare și 

mobilizare socială pentru sănătate; ocrotirea sănătății și combaterea bolilor infectocontagioase; 

d) prevenirea apariției îmbolnăvirilor; stoparea sau diminuarea avansării procesului de 

îmbolnăvire; prevenirea și/sau reducerea complicațiilor îmbolnăvirilor; prevenirea și/sau 

reducerea internărilor evitabile; reducerea utilizării nejustificate/improprii a procedurilor de 

diagnostic și tratament; evitarea deceselor premature; 
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→ activitățile de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor se realizează pe baza 

unui program multianual, care cuprinde subprograme anuale. În termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a legii, Ministerul Sănătății elaborează programul multianual, pentru o perioadă 

de 4 ani, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului; 

→ serviciile și activitățile de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor sunt 

garantate de stat și finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, Fondului 

Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

și Administrației, pentru activități preventive în sprijinul comunităților locale, bugetul 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale, bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 

bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, bugetul Ministerului Educației și Cercetării, bugetul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru activități preventive referitoare la alimente 

și nutriție, precum și bugetele locale și alte surse, inclusiv din donații și sponsorizări, potrivit 

legislației în vigoare; 

→ sumele prevăzute în bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și bugetele locale, 

pentru activitățile de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor nu pot fi mai mici de 3% 

din fondurile publice alocate sistemului național de sănătate. Alocarea fondurilor de la bugetul 

de stat pentru activitățile specifice de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor se va 

face în corespondență cu ponderea la nivelul populației a bolilor care pot fi prevenite; 

→ activitățile de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor sunt organizate și 

coordonate de către Agenția Națională pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului 

Sănătății; Activitatea exercitată de Agenția Națională pentru Programe de Sănătate din cadrul 

Ministerului Sănătății se referă la: promovarea sănătății și educația pentru sănătate; analiza, 

monitorizarea și evaluarea riscurilor pentru sănătate; reducerea impactului factorilor de risc în 

populația generală și în grupurile vulnerabile; prevenirea și combaterea bolilor 

infectocontagioase; prevenirea și depistarea precoce a bolilor cronice; modalități de organizare 

a activităților preventive în sistemul de sănătate; activități de comunicare și analiză a politicilor 

de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor; activități integrative și multisectoriale 

referitoare la politici de prevenție specifice; activități de cercetare; 

→ activitățile de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor se implementează de 

către echipe multidisciplinare alcătuite din absolvenți ai facultăților cu profil de sănătate, 
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psihologie, asistență socială, științe economice, științe administrative, servicii și politici de 

sănătate publică, precum și alte domenii; 

→ legea intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. În termen 

de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, Ministerul Sănătății elaborează normele 

metodologice de punere în aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

 

26 iulie 2020 

√ Ordinul nr. 4659206/2020 al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență 

privind instituirea carantinei zonale în orașul Făget și satele aparținătoare Bichigi, Temerești și 

Colonia Mică din județul Timiș, publicat în M.Of. nr. 660 din 26 iulie 2020 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 26.07.2020, ora 19:00, 

pentru o perioadă de 14 zile, pentru oraşul Făget şi satele aparţinătoare Bichigi, Temereşti şi 

Colonia Mică din judeţul Timiş; 

→ se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află 

permanent sau tranzitează oraşul Făget şi satele aparţinătoare Bichigi, Temereşti şi Colonia Mică 

din judeţul Timiş: 

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarată în zona 

caraninată şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a 

respectării acestei măsuri; 

3. evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Timiş a oportunităţii şi prioritizării de 

testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de 

specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii; 

4. stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa 

populaţiei prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri; 

5. purtarea măştilor de protecţie de către toate persoanele aflate în spaţiile publice; 

6. asigurarea ordinii publice se realizează de către poliţia locală, iar în situaţia în care 

poliţia locală nu este constituită sau efectivele acesteia nu sunt suficiente, măsurile de ordine 
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publică se asigură de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş sau Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Timiş, după caz; 

7. stabilirea în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a 

responsabilităţilor privind: 

a) asigurarea dezinfecţiei periodice a spaţiilor publice după un calendar bine stabilit de 

către Direcţia de Sănătate Publică Timiş; 

b) implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de 

vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei 

din zona respectivă (femei gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienţi oncologici 

etc.); 

c) colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice; 

d) asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru 

persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei; 

e) asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al 

populaţiei prin unitatea farmaceutică specificată în analiza de risc; 

f) stabilirea limitelor de competenţă pentru instituirea normelor derogatorii de la 

prevederile prezentului ordin de către Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei Timiş, cu aprobarea prefectului; 

g) punerea la dispoziţia persoanelor a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de 

igienă individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologic existent; 

h) controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona de 

carantină. 

→ în/din zona carantinată este permisă intrarea/ieşirea persoanelor pentru: 

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor 

necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionării 

populaţiei; 

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi 

economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de 

urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de 
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utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi 

transporturilor, persoanelor care susţin examenul de admitere la facultate; 

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în 

afara zonei carantinate; 

d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse 

agroalimentare; 

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor 

de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor 

vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; 

f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 

distanţă; 

g) urgenţe medicale. 

→ toate persoanele vor prezenta autorităţilor competente legitimaţie de serviciu valabilă, 

adeverinţă de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea 

profesională; 

→ alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru 

soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul 

Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Timiş; 

→ măsurile stabilite potrivit prevederilor ordinului, precum şi cele adoptate în aplicare 

vor fi comunicate autorităţilor locale, care vor asigura informarea populaţiei privind instituirea 

carantinei şi măsurile necesar a fi respectate; Ordinul se pune în aplicare în conformitate cu 

prevederile Planului cadru integrat de acţiune pentru instituirea carantinei asupra unor clădiri, 

localităţi sau zone geografice din România, în scopul combaterii răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2 nr. S/85124 din 21.05.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne; 

→ este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces 

decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi 

comunale; 

→ Ordinul se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere 

a Intervenţiei Timiş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Timiş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, şi spre informare la Institutul 
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Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală de Asistenţă Medicală şi 

Sănătate Publică; 

→ prevederile ordinului au aplicabilitate din data de 26.07.2020, ora 19:00, pentru o 

perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea ordinului urmând a fi raportate până în data de 

27.07.2020, ora 12:00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei; 

→ Ordinul se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor 

Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

 

 


