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Ordonanța Militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19, emisă de ministrul afacerilor interne 

 Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei a titularilor 

autorizaţiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea 

Neagră în vederea desfăşurării activităţilor de pescuit comercial şi acvacultură, 

precum şi pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor 

activităţi. 

 Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei a apicultorilor 

spre/dinspre locaţia stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calităţii de 

apicultor se face cu adeverinţa ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile 

judeţene de zootehnie sau cu orice alte acte doveditoare a calităţii de apicultor şi a 

proprietăţii asupra stupilor. 

 Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei pentru achiziţia de 

autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule şi servicii de reparaţii auto. 

 În declaraţia pe propria răspundere, persoanele de mai sus, precizează ca 

motiv, deplasarea în interes profesional, respective deplasarea pentru asigurarea de 

bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor. 

 Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori 

economici aerieni spre Spania şi din Spania către România, pentru o perioadă de 

14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020. 

 Pieţele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgenţă, 

pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligaţia 

respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19. 



 Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producţie a 

produselor agroalimentare până şi de la piaţa agroalimentară şi accesul în interiorul 

acesteia, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere şi a certificatului de 

producător. 

 Unităţile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgenţă, 

personalul acestora având obligaţia respectării măsurilor de prevenire a răspândirii 

COVID-19. 

 Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare 

lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă 

simptome asociate COVID-19. Prin lucrător transfrontalier se înţelege persoana 

care face dovada că locuieşte şi lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta 

a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere 

a frontierei deschis traficului de persoane, şi care se reîntoarce la locuinţă cel puţin 

o dată pe săptămână. Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin 

care li se permite intrarea în România sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu, 

Vărşand, Salonta, Borş, Săcuieni, Urziceni şi Petea. 

 Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării persoanele care 

intră în România pentru prestarea unor activităţi de instalare, punere în funcţiune, 

mentenanţă, service a echipamentelor şi tehnicii medicale, dacă nu prezintă 

simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale cu 

beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României. Prevederile se aplică şi pentru 

tehnica/echipamentele din domeniile ştiinţific, economic, apărare, ordine publică 

şi securitate naţională. 

 Pe perioada stării de urgenţă se interzice/se suspendă exportul pentru 

produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 la ordonanţa militară. 

 Se interzice, pe perioada stării de urgenţă, încetarea sau suspendarea 

activităţii serviciilor sociale de tipul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a 

persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără 

dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, publice şi private, 



prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 867/2014.  

 Se instituie, pe perioada stării de urgenţă, măsura de izolare 

preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu 

au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al acestor.  

 Această perioadă este urmată ciclic de o perioadă de izolare 

preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare 

preventivă la locul de muncă, prezenţa personalului în centru 

asigurându-se în ture/schimburi.  

 Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul 

centrelor atrage răspunderea contravenţională sau penală, după caz. 

 În situaţia în care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii de 

cazare, autorităţile administraţiei publice locale pe raza de competenţă 

a cărora funcţionează serviciile sociale au obligaţia identificării şi 

asigurării, în proximitatea acestora, de spaţii pentru cazarea 

personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice 

necesare acestuia, precum şi asigurării transportului personalului, care 

este în izolare preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la 

domiciliul/reşedinţa acestuia şi invers, cu respectarea măsurilor de 

protecţie şi prevenire a infecţiei. 

 Personalului care deserveşte centrele i se asigură de către furnizorul 

de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare şi de protecţie 

necesare. 

 Pe perioada stării de urgenţă, prin excepţie de la prevederile legale în 

vigoare, în cazul demisiei angajaţilor centrelor, termenul de preaviz 

este de 45 de zile calendaristice. 

 Aparţinătorii/Susţinătorii/Reprezentanţii legali ai beneficiarilor 

serviciilor centrelor, în baza unei cereri, pot solicita transferul 

beneficiarilor din centru la domiciliu sau, după caz, la reşedinţa 



aparţinătorilor/susţinătorilor/ reprezentanţilor legali dacă îşi asumă, 

pe propria răspundere, că au condiţii corespunzătoare ocrotirii 

temporare a acestora. 

 Accesul vizitatorilor/aparţinătorilor/susţinătorilor/ reprezentanţilor 

legali ai beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidenţiale este 

interzis. 

 În scopul prevenirii apariţiei unor focare de infecţie, în cazul manifestării 

simptomatologiei specifice COVID-19 sau, după caz, al unor informaţii din care 

rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al 

personalului, direcţiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor şi a 

întregului personal, la sediul serviciului social. 

 Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale şi proprietarilor, 

persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluţii dezinfectante la 

intrările în imobilele cu destinaţia de locuinţe colective şi să dezinfecteze periodic 

lifturile, casa scărilor şi celelalte spaţii comune din interiorul acestor imobile. 

 În zilele de joi, vineri şi sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, 

operatorii economici care comercializează produse agroalimentare îşi pot prelungi 

programul de funcţionare în funcţie de necesităţi. 

 

Ordinul nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul 

învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României, 

emis de ministrul educatiei și cercetarii 

 Pe perioada stării de urgenţă, în baza autonomiei universitare, cu respectarea 

calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice,  examenul de 

licenţă/diploma și lucrarea de disertaţie se pot desfăşura şi on-line, în baza unei 

proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiţia ca universitatea să 

dispună de o platformă electronică adecvată. 

 Susţinerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru 

fiecare absolvent în parte, şi arhivată la nivelul facultăţii. 



 Teza de abilitare, pe perioada stării de urgenţă, în baza autonomiei 

universitare, cu asumarea răspunderii publice, se poate desfăşura şi on-line, în baza 

unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiţia ca universitatea să 

dispună de o platformă electronică adecvată. 

 Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare întocmeşte on-line 

un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei 

de abilitare, precum şi motivaţia deciziei luate. Raportul va fi semnat electronic de 

către membrii comisiei. 

 Pe durata stării de urgenţă, fiind suspendată activitatea didactică directă 

(interacţiunea "faţă în faţă"), instituţiile de învăţământ superior din sistemul 

naţional de învăţământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii 

actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, vor utiliza metode didactice 

alternative de învăţământ (platforme on-line). 

 Cadrele didactice vor raporta săptămânal, către responsabilii desemnaţi de 

conducerea facultăţilor/departamentelor, activitatea desfăşurată prin intermediul 

platformelor on-line. 

 Activităţile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activităţi de cercetare 

etc., care impun interacţiunea "faţă în faţă", vor fi recuperate în sistem modular, 

intensiv, după încetarea stării de urgenţă. 

 Pe perioada stării de urgenţă, având în vedere infrastructura din universităţi, 

activităţile de evaluare a studenţilor se pot desfăşura şi on-line, în baza unei 

proceduri aprobate de către senatul universitar. 

 

Ordinul 442/2020 privind completarea Normelor metodologice pentru 

stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, 

aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

nr. 1.549/2018, emis de președintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 



 Adeverinţa de salariat eliberată de angajator, se poate solicita de către 

persoanele asigurate şi se poate transmite de către angajatori către acestea şi prin 

mijloace electronice de transmitere la distanţă. 

 Persoanele asigurate pot solicita adeverinţele și prin mijloace electronice de 

transmitere la distanţă. 

 Adeverinţele se pot transmite către persoanele beneficiare şi prin mijloace 

electronice de transmitere la distanţă. 

 Documentele necesare eliberării adeverinţei de asigurat, precum şi 

documentele necesare stabilirii calităţii de asigurat, se pot transmite către casele de 

asigurări de sănătate şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 

 Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a îndeplini orice demers, 

potrivit domeniului lor de competenţă, astfel încât să nu fie împiedicat procesul de 

eliberare a adeverinţelor de asigurat sau de acordare a calităţii de asigurat, precum 

şi în cazul celor care depun documentele necesare stabilirii calităţii de asigurat. 

 

 


