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 INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

28 august 2020 

 √  Ordonanța de urgență nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți 

în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care 

presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație 

timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în 

M.Of. nr. 790 din 28 august 2020 

→ se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația 

limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în 

unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt 

înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a 

municipiului București, și având în vedere hotărârile comitetului județean pentru situații de 

urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București; 

→ se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 

de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară; 

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere. 

→ prin părinte se înțelege: 

a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

b) adoptatorul; 

c) persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției; 

d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă; 

e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția 

și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate 

de învățământ. 

→ beneficiază de prevederile ordonanței de urgență și părintele sau reprezentantul legal 

al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute 

de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin 

dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2; 

→ dispozițiile ordonanței de urgență se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal 

care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap 

grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea 

indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau 

suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare 

a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; 

→ prevederile ordonanței de urgență nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți se 

află în una sau mai multe dintre următoarele situații: 

a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 

creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere; 

c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată; 

d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității 

angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

e) nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități 

independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, 

silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
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→ prin limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă 

a copiilor se înțelege reducerea frecvenței participării copiilor la cursurile școlare și utilizarea 

tehnologiei și internetului sau a altor modalități alternative de educație pentru realizarea 

activităților prevăzute la art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

→ persoanele au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea 

sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de 

învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară; Zilele libere se acordă la cererea 

părintelui care îndeplinește condițiile, depusă la angajatorul acestuia; 

→ cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o 

copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care 

atestă calitatea în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul de o copie a certificatului 

de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani. Declarația 

pe propria răspundere a celuilalt părinte va conține elemente din care să rezulte că acesta nu a 

solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit ordonanței de urgență, că nu are 

contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și nu se 

află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6); 

→ modelele cererii și declarației pe propria răspundere se stabilesc prin ordin al 

ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 

de Muncă, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; 

→ angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în 

baza prevederilor ordonanței de urgență. 

→ indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din capitolul aferent 

cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum 

de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 

corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat; 

→ indemnizația este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de 

asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru 
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muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru veniturile din salarii și asimilate acestora; 

→ prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea 

Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru 

plata indemnizației se decontează din acest fond numai pentru perioada acordării zilelor libere. 

Impozitul și contribuțiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și 

contribuția asiguratorie pentru muncă aferente indemnizației se plătesc de angajator în condițiile 

prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

→ angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații 

din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere; Fac 

excepție familiile monoparentale, pentru care drepturile bănești aferente zilelor libere acordate 

în condițiile art. 1 se calculează și se plătesc astfel: 

a) conform prevederilor legale specifice ce reglementează acordarea 

învoirilor/permisiilor/zilelor libere plătite, pentru angajații sistemului național de apărare, ordine 

publică și securitate națională și angajații din penitenciare, și se suportă din bugetul de stat, prin 

bugetele ministerelor și instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională; 

b) conform prevederilor art. 3 alin. (1), pentru personalul din unitățile sanitare publice; 

→ în cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în sistemul național de apărare, 

ordine publică și securitate națională, penitenciare și unități sanitare publice, doar unul dintre 

aceștia are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum 

de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile 

lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat 

la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile 

lucrătoare din perioada limitării sau suspendării activităților didactice; Majorarea se acordă pe 

baza cererii părintelui, însoțită de declarația celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept și 

nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Cererea și declarația se depun la 

angajator în luna curentă pentru luna anterioară; 

→ pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul depune cerere la 

agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei 

rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, 
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după caz, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a 

indemnizației; Procedura de decontare, documentele justificative și modelul acestora se stabilesc 

prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și se publică în 

Monitorul Oficial al României, Partea I; 

→ pentru verificarea îndeplinirii condițiilor, instituțiile publice în a căror coordonare sau 

subordine se află unitățile de învățământ sau serviciile de zi au obligația să transmită, în format 

electronic, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului 

București, în termen de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în 

unitatea de învățământ sau a activităților din serviciile de zi, listele nominale cu copiii, respectiv 

cu persoanele evidențiate pe unități de educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau 

servicii de zi, astfel: 

a) inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, pentru copiii 

preșcolari și școlari de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru copiii cu handicap înscriși în 

unitățile de învățământ special; 

b) primăriile, pentru copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară și 

pentru serviciile de zi, aflate în administrarea acestora, destinate persoanelor cu handicap 

prevăzute la art. 1 alin. (4) și (5); 

c) direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile de zi, aflate 

în administrare, destinate persoanelor cu handicap prevăzute la art. 1 alin. (4) și (5). Listele se 

transmit și instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, la solicitarea 

acestora. Listele conțin obligatoriu denumirea unității de învățământ sau, după caz, a serviciului 

de zi, precum și numele și prenumele copiilor înscriși, respectiv ale persoanelor adulte cu 

handicap. 

→ constituie contravenție neacordarea zilelor libere, și angajatorul se sancționează cu 

amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor 

libere, fără a depăși valoarea cumulată de 20.000 lei; Constatarea contravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor se efectuează de către inspectorii de muncă; Intră în vigoare la 30 de zile de la data 

publicării ordonanței de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I; 

→ prevederile ordonanței de urgență se aplică tuturor angajaților din sectorul public și 

privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a 
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activității serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă și după 

încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2020-2021. 

 

√ Hotărârea nr. 713/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la 

Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în M.Of. 

nr. 790 din 28 august 2020 

→ la anexa nr. 2, după art. 3 se introduce art. 31, cu următorul cuprins: 

Articolul 31 

În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

ulterioare, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie 

pentru candidații și echipele de campanie în timpul evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor 

aferente campaniei electorale. 

→ la anexa nr. 2, art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Articolul 4 

Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1-31 se urmărește de către Ministerul 

Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. 

→ la anexa nr. 3 art. 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și 

desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în 

spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, 

sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit 

pct. 2-15. 

→ la anexa nr. 3 art. 1, după punctul 14 se introduce punctul 15, cu următorul cuprins: 

15. Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/ întrunirilor în cadrul campaniei 

electorale se instituie obligația organizatorilor acestora de a asigura, în condițiile stabilite prin 

ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 71 alin. 

(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, cu avizul Autorității Electorale Permanente, 

respectarea următoarelor măsuri: 
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a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți 

participanții la evenimente/întruniri; 

b) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate 

persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile; 

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la 

evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă; 

d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile în care 

se desfășoară evenimentele/ întrunirile; 

e) limitarea numărului participanților la maximum 50, în cazul evenimentelor/întrunirilor 

desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora la maximum două ore; 

f) limitarea numărului participanților la maximum 100, delimitarea prin semne vizibile a 

perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/ 

întrunirilor desfășurate în aer liber; 

g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la 

maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă; 

h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul 

acțiunilor din ușă în ușă; 

i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă 

electorală, înaintea începerii acțiunii; 

j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și 

limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. 

→ la anexa nr. 3 art. 11, după alin. (6) se introduce alin. (61), cu următorul cuprins: 

(61) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 15 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și 

Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către 

Ministerul Afacerilor Interne. 

 

√ Ordinul nr. 1.484/130/2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar 

a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor 

aferente campaniei electorale, publicat în M.Of. nr. 790 din 28 august 2020 
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Măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a 

evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale 

→ precauțiuni universale, obligatoriu de respectat pentru desfășurarea în siguranță a 

evenimentelor/întrunirilor/ acțiunilor aferente campaniei electorale: 

1. menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la 

evenimente/întruniri/acțiuni, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă; 

2. asigurarea condițiilor necesare spălării sau dezinfecției regulate a mâinilor, la locul de 

desfășurare a evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor (preferabil portului mănușilor); în cazul în 

care participanții la activitățile electorale utilizează mănușile, acestea vor fi schimbate frecvent, 

evitându-se atingerea feței cu mănușile; 

3. asigurarea curățeniei și dezinfecția riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor; 

4. purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toata perioada 

desfășurării evenimentelor/întrunirilor/ acțiunilor aferente campaniei electorale; 

5. afișarea, în locuri vizibile, a regulilor de acces și de protecție individuală privind purtarea 

măștii de protecție, spălarea/dezinfecția mâinilor, distanțarea fizică. 

→ evenimente/întruniri/acțiuni aferente campaniei electorale care presupun prezența 

fizică a participanților 

Având în vedere riscul reprezentat de transmiterea virusului SARS-CoV-2 între persoane 

prin intermediul picăturilor de secreții respiratorii, în scopul reducerii/evitării aglomerației și a 

contactelor interumane, se impune respectarea unor măsuri în cazul organizării de 

evenimente/întruniri/acțiuni și care presupun prezența fizică a participanților, după cum 

urmează: 

- Limitarea numărului de persoane: 

a) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis, limitarea numărului 

participanților la maximum 50; 

b) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în aer liber, limitarea numărului 

participanților la maximum 100; 

c) în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă, limitarea numărului persoanelor care se 

deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6; 
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d) în cazul acțiunilor din ușă în ușă, limitarea numărului persoanelor care compun echipele 

la maximum 2. 

- Organizatorii evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor au obligația de a asigura și de a 

respecta următoarele măsuri și reguli: 

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți 

participanții la evenimente/întruniri; 

b) afișarea în locuri vizibile a unor afișe și/sau indicatoare privind regulile de acces în 

perimetrul/incinta/spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile, precum și regulile de 

protecție individuală privind purtarea măștii de protecție, spălarea/dezinfecția mâinilor, 

distanțarea fizică; 

c) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate 

persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile; 

d) interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecție respiratorie 

la evenimente/întruniri; 

e) asigurarea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, unice, ce vor facilita menținerea 

distanței fizice de minimum 1 metru între participanți; 

f) limitarea duratei la maximum două ore a evenimentelor/ întrunirilor desfășurate în 

spațiu închis; 

g) distribuirea materialelor de propagandă electorală se va face la standuri de autoservire; 

h) asigurarea de recipiente de colectare/coșuri de gunoi cu capac, dedicate exclusiv 

aruncării măștilor de protecție și eventual a mănușilor, în funcție de numărul de participanți 

estimat; 

i) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la 

evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă; 

j) scena/spațiul destinat(ă) vorbitorilor va avea o dimensiune suficient de mare pentru a 

permite menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între cei ce vor urca pe scenă; 

k) echipamentele utilizate în campanie: microfoane, stații de amplificare, cameră video, 

aparate de fotografiat se vor dezinfecta înainte și după utilizare; 

l) se vor asigura toalete pentru participanți; în cazul toaletelor ecologice, se recomandă 

să existe lavoare cu apă și săpun în proximitatea acestora; de asemenea vor fi plasate 
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dispensere/flacoane cu soluții dezinfectante sau soluție alcoolică 70% pentru dezinfecția 

mâinilor; 

m) suprafețele se vor dezinfecta periodic, folosind produse biocide autorizate/avizate; 

n) aerisirea temeinică a încăperilor înainte și după eveniment/întrunire. 

→ acțiunile electorale din ușă în ușă, între cetățeni și candidați/echipele de campanie 

electorală ale acestora, precum și acțiunile de distribuire a materialelor de propagandă electorală 

- Măsuri specifice 

1. Persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de 

distribuire a materialelor de propagandă electorală vor purta masca de protecție, astfel încât să 

acopere nasul și gura, pe toată durata interacțiunii între aceștia și cetățeni, menținând distanța 

fizică de minimum 1 metru între oricare două persoane; de asemenea, vor evita orice 

interacțiune apropiată cu persoanele care prezintă semne și/sau simptome de boli respiratorii. 

2. În situația în care persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la 

o acțiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală prezintă semne și/sau simptome 

de boli respiratorii, acestea nu vor participa la acțiunile în cauză și se vor adresa medicului de 

familie pentru consult. 

3. Persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de 

distribuire a materialelor de propagandă electorală își vor dezinfecta mâinile înainte de începerea 

acțiunii. 

4. Se recomandă ca persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă să nu 

pătrundă în interiorul locuințelor. 

5. Materialele de propagandă electorală (broșuri, pliante etc.) vor fi oferite prin plasarea 

pe clanța ușii și/sau în cutia poștală etc. 

6. În situația în care se impune instruirea persoanelor care vor participa la o acțiune 

electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală, 

aceasta se va face pe cât posibil la distanță, online sau telefonic. În cazul în care instruirea se va 

face în spații închise sau în aer liber se vor aplica regulile specifice, stabilite potrivit legislației în 

vigoare. 

 


