
INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ 

 

26 martie 2020 

 √ Ordinul nr. 499/25 martie 2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției 

în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției 

afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, publicat în M.Of. nr. 252 din 26 martie 2020 

→ suspendarea temporară a distribuției în afara teritoriului României, pe perioada 

pandemiei, a materiilor prime utilizate la fabricarea produselor biocide TP1 și TP2, precum și a 

produselor biocide TP1 și TP2, definite conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și 

utilizarea produselor biocide. 

 

√ Ordinul nr. 502/417/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și 

indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al 

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în 

M.Of. nr. 253 din 27 martie 2020 

Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 

privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

- medicii care au încheiată convenția privind eliberarea certificatelor de concediu 

medical eliberează certificate de concediu medical și persoanelor care nu sunt asigurate în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de 

sănătate din România, dar care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul 

securității sociale sau a acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale cu 

prevederi în domeniul sănătății, care atestă incapacitatea de muncă și durata probabilă a 

acesteia; 



- certificatele de concediu medical constituie document justificativ pentru instituțiile 

competente ale statului de asigurare în vederea acordării prestațiilor în conformitate cu legislația 

pe care acesta o aplică; 

→ certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență instituită prin 

Decretul nr. 195/2020 se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate și 

prin mijloace electronice de transmitere la distanță. 

- pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, adeverința din care să rezulte 

numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 

12/24 luni, după caz, se poate elibera și prin mijloace electronice de transmitere la distanță; 

- certificatele de concediu medical, acordate de medici, alții decât medicii de familie, se 

depun la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, fără viza medicului de familie; 

- certificatele de concediu medical se pot transmite de către persoanele beneficiare 

către plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate și prin mijloace electronice de 

transmitere la distanță. 

- documentul care atestă ieșirea din starea de carantină instituționalizată a persoanei 

asigurate, necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita și se 

poate transmite de către direcțiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situație și 

prin mijloace electronice de transmitere la distanță; 

- pentru categoriile de persoane care: au călătorit în ultimele 14 zile în localități din zonele 

afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă); au 

intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere 

comunitară extinsă;) au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu 

coronavirus (COVID-19); membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre 

situațiile amintite, medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical pentru 

carantină; 

- prin excepție, certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar 

nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență instituită 

prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru 

următoarele situații: în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate); 

pentru perioada de internare în spital; pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice 

aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg; situații pentru care este necesar 



avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile; în caz de carantină; pentru risc 

maternal; pentru îngrijirea copilului bolnav; pentru consultațiile medicale la distanță acordate în 

perioada stării de urgență, potrivit prevederilor legale, în cazurile care necesită concediu medical. 

- certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, precum 

și cele acordate pentru risc maternal, în perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 

195/2020, se eliberează și se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv 

fără avizul medicului de medicina muncii; 

- la externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul curant eliberează certificatul 

de concediu medical atât pentru perioada internării, cât și pentru durata externării cu înscrierea 

codului de indemnizație corespunzător; în cazul în care la externarea din spital se impune 

continuarea îngrijirii pacientului, medicul curant stabilește perioada necesară îngrijirii și 

eliberează un nou certificat de concediu medical pentru perioada acordată la externare; 

- dacă după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital starea sănătății 

pacientului nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate 

de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune cu cel 

mult 14 zile. 

 

√ Ordinul nr. 503/26 martie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului 

sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-

Cov-2, publicat în M.Of. nr. 253 din 27 martie 2020 

Tratament propus în funcție de severitatea cazului și factorii de risc pentru evoluție 

severă: 

Forma de boală (severitate) Tratament recomandat Durata standard a 
tratamentului 

Asimptomatic  Nu  
Ușoară - IACRS  
Îngrijire în ambulatoriu 

Paracetamol  
Alte simptomatice 

În funcție de evoluție 

Ușoară - IACRS  
în spital 

Hidroxiclorochină 
dacă nu este posibil  
Lopinavir/Ritonavir (Kaletra) 

6-7 zile  
5-7 zile 

Medie  
Pneumonie fără criterii de 
severitate 

Hidroxiclorochină +  
Lopinavir/Ritonavir 

5 zile  
10-14 zile 

Severă^a/critică^b Hidroxiclorochină +  
Remdesivir  

5-20 de zile  
 



sau  
Lopinavir/Ritonavir, dacă 
remdesivir nu este disponibil 
(până când este obținut)  
± Tocilizumab (la pacienții cu 
sindrom de „furtună de 
citokine“ și disfuncție/ 
disfuncții de organ) 

 
10 zile  
1-3 doze la intervale de 
minimum 8 ore între el 

 

- durata de tratament este una orientativă, ea se poate prelungi sau scurta în raport cu 

evoluția pacientului, însă fără a se reduce sub cinci zile (cu condiția să nu apară efecte adverse 

severe); 

- monitorizarea pacientului se face clinic și biologic - biochimie zilnic la pacientul cu forme 

medii-severe-critice; repetarea imagisticii și a testelor biologice se face obligatoriu de urgență în 

caz de agravare clinică. 

- Criterii de externare - ECDC, 10 martie 2020: 

• clinic: afebril, după ameliorarea celorlalte simptome (diminuarea marcată - CDC; 

ameliorarea manifestărilor respiratorii și modificărilor radiologice - China); 

• virusologic: două teste PCR SARS-CoV-2 consecutive negative, pe probe recoltate la 

minim 24 de ore între ele din nazofaringe și/sau orofaringe; aceste probe se recoltează la cel 

puțin șapte zile de la primul test pozitiv și după minimum trei zile de afebrilitate; 

• cazurile ușoare se pot externa mai rapid sau chiar îngriji la domiciliu, cu următoarele 

recomandări: minimum 14 zile de izolare cu monitorizarea stării de sănătate (direct sau telefonic) 

și cu precauții luate: cameră individuală, purtarea măștii, mănâncă singur, igiena mâinilor, nu iese 

din casă, pentru a proteja membrii familiei și comunitatea.  

 

29 martie 2020 

√ Ordonanța militară nr. 4/29 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19, publicată în M.Of. nr. 257 din 29 martie 2020 

Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea acestor prevederi: Poliția Română, 

Jandarmeria Română, poliția locală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, 

Poliția de Frontieră Română, direcțiile de sănătate publică, conducătorii autorităților 



administrației publice locale, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerul 

Sănătății și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. 

→ circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul 

locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11:00-13:00 dacă aceasta se 

face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice 

planificate, dializă etc., folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, 

după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat; pentru verificarea motivului deplasării 

se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă 

numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura 

- se aplică începând cu data de 29 martie 2020; 

→ circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara 

locuinței/gospodăriei, este permisă și în intervalul orar 20:00-21:00, dacă aceasta se face 

pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/ 

gospodăriei; declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se 

face în acest scop - se aplică începând cu data de 29 martie 2020; 

→ operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate 

și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de 

urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul 

persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11:00-13:00, limitând, în acest interval, accesul 

persoanelor din alte categorii de vârstă - se aplică începând cu data de 30 martie 2020; 

→ persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea 

autorităților competente vor fi sancționate contravențional, și vor fi obligate să reia ciclul de 

14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor -  se aplică începând 

cu data de 29 martie 2020; 

→ persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara 

spațiului de izolare vor fi sancționate contravențional, și vor fi obligate să intre în carantină 14 

zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor -  se aplică începând cu data de 29 martie 

2020; 

→ la intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor de 

transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone/ piloții de aeronave și 

personalul navigant optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada 



dintre curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii COVID-

19: carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator; izolarea la domiciliu împreună cu 

toate persoanele cu care locuiesc/se gospodăresc sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil; 

carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice, cu 

suportarea cheltuielilor aferente carantinării - se aplică începând cu data de 31 martie 2020; 

→ se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri 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 și 

distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a 

echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, 

respectiv extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate 

energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului energetic național în concordanță 

cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul instituirii stării de 

urgență pe teritoriul României - se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12:00; 

→ autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu 

soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității 

administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune  - 

se aplică începând cu data de 31 martie 2020; 

→ ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale care 

au în subordine sau în coordonare unități sanitare vor asigura la cerere, spații hoteliere 

destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea 

prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora - se 

aplică începând cu data de 31 martie 2020; 

→ în perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică, gaze naturale, 

alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data de 

29 martie 2020, acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă - se aplică 

începând cu data de 29 martie 2020; 

→ în perioada în care este instituită starea de urgență, alertele sanitare, comunicatele, 

textele, materialele fotografice și audio-video cu mesaje de interes public care sprijină măsurile 

de prevenire a răspândirii COVID-19, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga ca timp 

suplimentar spațiului alocat pentru publicitate; difuzarea acestor categorii de mesaje va fi 



solicitată radiodifuzorilor sau instituțiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică 

din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și se vor identifica în 

momentul difuzării cu mențiunea „Mesaj de utilitate publică“ - se aplică începând cu data de 29 

martie 2020; 

→ pe perioada stării de urgență se autorizează Centrul de cercetări științifice medico-

militare, Centrul de cercetare științifică pentru apărare CBRN1 (Chimic, biologic, radiologic și 

nuclear) și ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ pentru avizarea/autorizarea 

materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru 

prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-

2, respectiv a biocidelor - se aplică începând cu data de 29 martie 2020; 

→ transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile 

românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară fără restricții, cu respectarea 

tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID-19, impuse de Ministerul Sănătății; se 

interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime, sosite din zonele de risc 

roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție stabilit de Ministerul Sănătății - 

se aplică începând cu data de 29 martie 2020; 

→ circulația persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei se efectuează numai cu 

respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui 

grup de persoane (un număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună); interdicția 

privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulației 

pietonale; 

→ furnizorii de servicii media audiovizuale sunt obligați să informeze publicul, prin 

mesaje difuzate regulat, despre conținutul Ordonanței militare nr. 4/2020 cel puțin două zile 

de la data publicării acesteia. 

 


