INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

04 noiembrie 2020
√ORDINUL ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 1120/1851/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea
modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor
care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al
acestora, publicat in Monitorul Oficial 1024/04.11.2020
→ Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 1.605/875/2014 se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi
monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţia 13 se abrogă.
2.La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi
monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 632 se
introduc două noi poziţii, poziţiile 633 şi 634, cu următorul cuprins:
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3.La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu
tuberculoză", poziţia 154 se abrogă.
4.La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 443 şi 633 se abrogă.
5.La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 108, 109, 530, 631 şi 632 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
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6.La secţiunea P4 "Programul naţional de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei
multiple", poziţiile 19 şi 20 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
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7.La secţiunea P5 "Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat",
poziţia 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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8.La secţiunea P5 "Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat",
după poziţia 173 se introduc două noi poziţii, poziţiile 174 şi 175, cu următorul cuprins:
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9.La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.1
"Hemofilie şi talasemie", după poziţia 97 se introduce o nouă poziţie, poziţia 98, cu următorul cuprins:
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10.La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever"
subprogramul P6.3 "Hipertensiune pulmonară", poziţiile 6-15 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
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11.La secţiunea P7 "Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al
bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", după poziţia 102 se
introduc două noi poziţii, poziţiile 103 şi 104, cu următorul cuprins:
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12.La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană"
subprogramul P9.1: "Transplant medular", poziţia 321 se abrogă.
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13.La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine
umană" subprogramul P9.1: "Transplant medular", după poziţia 368 se introduce o nouă poziţie,
poziţia 369, cu următorul cuprins:
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14.La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană"

subprogramul P9.2: "Transplant de cord", poziţia 124 se abrogă.
15.La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană"
subprogramul P9.3: "Transplant hepatic", poziţia 127 se abrogă.
16.La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană"
subprogramul P9.4: "Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", poziţia 232 se abrogă.
17.La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine
umană" subprogramul P9.7: "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor
transplantaţi", după poziţia 144 se introduce o nouă poziţie, poziţia 145, cu următorul cuprins:
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18.La secţiunea P10 "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă
renală cronică", poziţiile 82-84 se abrogă.
19.La secţiunea P10 "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă
renală cronică", poziţia 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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20.La secţiunea P11 "Programul naţional de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul
toxicodependenţelor", după poziţia 10 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 11-14, cu următorul
cuprins:
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√ ORDINUL ministrului afacerilor interne nr. 155 din 29 octombrie 2020 privind modificarea
anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului
Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni
contravenţionale prevăzute în acte normative, publicat in Monitorul Oficial 1029/04.11.2020
→ Anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 106/2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa
la prezentul ordin.
ANEXĂ:
Nr.
crt.
1.

Actul normativ
Legea nr. 17/1990 privind regimul
juridic al apelor maritime interioare, al
mării teritoriale, al zonei contigue şi al
zonei economice exclusive ale
României, republicată

Personalul desemnat

Temeiul
abilitării

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 60 alin.
Poliţiei Române;
(1)
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei de Frontieră Române

2.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în personalul abilitat din cadrul Direcţiei art. 39
construcţii, republicată, cu modificările generale logistice să exercite controlul
şi completările ulterioare
de stat al calităţii în construcţii pentru
obiectivele din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne

3.

Legea nr. 126/1995 privind regimul
materiilor explozive, republicată

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 39 alin.
Poliţiei Române;
(1)
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei de Frontieră Române

4.
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Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 192
autor şi drepturile conexe, republicată, Poliţiei Române;
alin. (2)
cu modificările şi completările
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
ulterioare
cadrul Poliţiei de Frontieră Române

5.

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 64
de stare civilă, republicată, cu
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor
modificările şi completările ulterioare şi Administrarea Bazelor de Date

6.

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 141
şi combaterea efectelor consumului
Poliţiei Române;
produselor din tutun, cu modificările şi
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
completările ulterioare
cadrul Poliţiei de Frontieră Române;
c) personalul din cadrul Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă şi
inspectoratelor pentru situaţii de
urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov;
d) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române

7.

Legea nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
cu modificările şi completările
ulterioare

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române

art. 53 alin.
(1)

8.

Legea pomiculturii nr. 348/2003,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române

art. 31

9.

Legea nr. 535/2004 privind prevenirea ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
şi combaterea terorismului, cu
Poliţiei Române
modificările şi completările ulterioare

10. Legea nr. 205/2004 privind protecţia
animalelor, republicată, cu
completările ulterioare

art. 42 alin.
(3)

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 29 alin.
Poliţiei Române;
(1)
b) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române

11. Legea nr. 295/2004 privind regimul
a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 131
armelor şi al muniţiilor, republicată, cu Poliţiei Române;
modificările şi completările ulterioare
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei de Frontieră Române;
c) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române
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12. Legea nr. 248/2005 privind regimul
a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 48
liberei circulaţii a cetăţenilor români în Poliţiei Române;
străinătate, cu modificările şi
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
completările ulterioare
cadrul Poliţiei de Frontieră Române;
c) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
serviciilor publice comunitare de
paşapoarte;
d) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Direcţiei Generale de
Paşapoarte
13. Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române

art. 78 alin.
(3)

14. Legea nr. 211/2011 privind regimul
a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 61 alin.
deşeurilor, republicată, cu modificările Poliţiei Române;
(2)
şi completările ulterioare
b) ofiţerii şi subofiţerii Jandarmeriei
Române
15. Legea nr. 141/2015 privind arborarea ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
şi folosirea de către unităţile
Poliţiei Române
administrativ-teritoriale a steagurilor
proprii

art. 5 alin.
(2)

16. Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000
ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
privind autorizarea operatorilor
Poliţiei Române
economici care desfăşoară activităţi de
reparaţii, de reglare, de modificări
constructive, de reconstrucţie a
vehiculelor rutiere, precum şi de
dezmembrare a vehiculelor scoase din
uz, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 222/2003, cu
modificările şi completările ulterioare

art. 61 alin.
(3)

17. Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000
ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
privind comercializarea produselor şi Poliţiei Române
serviciilor de piaţă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

art. 76 lit. d)

18. Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000
privind protecţia patrimoniului
arheologic şi declararea unor situri

art. 29 alin.
(1) lit. d)
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ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române

arheologice ca zone de interes
naţional, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
19. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
271/2000 privind regimul activităţilor Poliţiei Române
de transport, comercializare şi
recuperare a ţiţeiului, gazolinei,
condensatului, etanului lichid,
benzinei, motorinei şi a altor produse
petroliere, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 207/2001, cu modificările şi
completările ulterioare

art. 14 alin.
(1)

20. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 15
155/2001 privind aprobarea
Poliţiei Române;
programului de gestionare a câinilor
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
fără stăpân, aprobată cu modificări şi
cadrul Poliţiei de Frontieră Române;
completări prin Legea nr. 227/2002, cu
modificările şi completările ulterioare c) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române
21. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 20 alin.
55/2002 privind regimul de deţinere al Poliţiei Române;
(1)
câinilor periculoşi sau agresivi,
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
republicată
cadrul Poliţiei de Frontieră Române;
c) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române
22. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 136
194/2002 privind regimul străinilor în Inspectoratului General pentru
România, republicată, cu modificările Imigrări;
şi completările ulterioare
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei de Frontieră Române;
c) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române
23. Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005
ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
privind cinematografia, aprobată cu
Poliţiei Române
modificări şi completări prin Legea nr.
328/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
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art. 69

24. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 44
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor
reşedinţa şi actele de identitate ale
şi Administrarea Bazelor de Date;
cetăţenilor români, republicată, cu
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
modificările şi completările ulterioare
cadrul Poliţiei Române;
c) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române
25. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 38 alin.
102/2005 privind libera circulaţie pe Inspectoratului General pentru
(2)
teritoriul României a cetăţenilor
Imigrări;
statelor membre ale Uniunii Europene,
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
Spaţiului Economic European şi a
cadrul Poliţiei Române;
cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene,
c) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
republicată, cu modificările şi
Poliţiei de Frontieră Române
completările ulterioare
26. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 8 alin.
19/2006 privind utilizarea plajei Mării Poliţiei Române;
(2) lit. c)
Negre şi controlul activităţilor
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
desfăşurate pe plajă, aprobată cu
cadrul Poliţiei de Frontieră Române;
modificări şi completări prin Legea nr.
c) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
274/2006, cu modificările şi
Jandarmeriei Române
completările ulterioare
27. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 32 alin.
34/2008 privind organizarea şi
Poliţiei Române, pentru contravenţiile (2)
funcţionarea Sistemului naţional unic prevăzute de art. 32 alin. (1) lit. a) şi
pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu b);
modificări şi completări prin Legea nr.
b) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
160/2008, cu modificările şi
Jandarmeriei Române, pentru
completările ulterioare
contravenţia prevăzută de art. 32 alin.
(1) lit. a) şi b)
28. Hotărârea Guvernului nr. 237/2001
pentru aprobarea Normelor cu privire
la accesul, evidenţa şi protecţia
turiştilor în structuri de primire
turistice, republicată
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a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 4 alin.
Poliţiei Române;
(1)
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Inspectoratului General pentru
Imigrări, pentru contravenţiile
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), f) şi
h)

29. Hotărârea Guvernului nr. 452/2003
privind desfăşurarea activităţii de
agrement nautic

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 12
Poliţiei Române;

30. Hotărârea Guvernului nr. 348/2004
privind exercitarea comerţului cu
produse şi servicii de piaţă în unele
zone publice, cu modificările şi
completările ulterioare

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române

31. Hotărârea Guvernului nr. 2.293/2004
privind gestionarea deşeurilor
rezultate în urma procesului de
obţinere a materialelor lemnoase, cu
modificările ulterioare

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 8 lit. c)
Poliţiei Române;

32. Hotărârea Guvernului nr. 984/2005
privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele sanitare
veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, cu modificările şi
completările ulterioare

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române

33. Hotărârea Guvernului nr. 1.136/2007
pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea
serviciilor publice de salvare acvatică salvamar şi a posturilor de prim ajutor
pe plajă

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 23 alin.
Poliţiei Române;
(4)

34. Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007
pentru aprobarea Normelor de
efectuare a activităţii de transport
rutier de mărfuri periculoase în
România

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 31 lit. e)
Poliţiei Române;
şi art. 42

b) ofiţerii şi subofiţerii Jandarmeriei
Române
art. 34 alin.
(1) lit. d)

b) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române
art. 11 alin.
(4)

b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei de Frontieră Române;
c) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române

b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei de Frontieră Române

35. Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul art. 26
privind transportul deşeurilor
Poliţiei Române;
periculoase şi nepericuloase pe
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din
teritoriul României
cadrul Poliţiei de Frontieră Române;
c) personalul din cadrul Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă şi
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inspectoratelor pentru situaţii de
urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov

√ ORDINUL preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1124 din 30 octombrie
2020 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative
pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicat in
Monitorul Oficial 1029/04.11.2020
→ Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi
2018, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 25
(1) Decontarea serviciilor de hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă
peritoneală continuă şi dializă peritoneală automată în sistem ambulatoriu, furnizate de unităţile
sanitare care derulează Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă
renală cronică, se realizează, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de
decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii
de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, cu modificările şi completările ulterioare, de furnizorii
de servicii de dializă, autorizaţi şi acreditaţi/care fac dovada înscrierii în procesul de acreditare, la un
tarif de 561 lei pentru şedinţa de hemodializă convenţională, la un tarif/şedinţă de hemodiafiltrare
intermitentă on-line de 636 lei, la tariful de 57.984 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală
continuă şi la tariful de 72.541 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală automată."
2.La articolul 36 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
"a) să încheie contracte numai cu furnizorii autorizaţi şi evaluaţi sau cu furnizorii autorizaţi şi
acreditaţi/care fac dovada înscrierii în procesul de acreditare, după caz, şi care au îndeplinit criteriile
din chestionarele de evaluare prevăzute în normele tehnice, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de
asigurări de sănătate pentru furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală pentru
tratamentul ambulatoriu/furnizare de servicii medicale paraclinice/furnizare de servicii spitaliceşti, în
condiţiile legii, precum şi cu furnizorii de servicii de dializă, respectiv furnizorii de servicii de
radioterapie, şi să facă publice, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii
contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, a listei nominale a
acestora, pentru informarea asiguraţilor, precum şi a valorii de contract a fiecăruia, în cazul
contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract, distinct pe fiecare program/subprogram
naţional de sănătate curativ, şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările
apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, potrivit legii;"
3.În anexa nr. 3, la articolul 6 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
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"a) să încheie contracte numai cu furnizorii autorizaţi şi evaluaţi sau acreditaţi/care fac dovada înscrierii
în procesul de acreditare, după caz, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate
pentru furnizare de servicii medicale paraclinice, în condiţiile legii, şi să facă publice, în termen de
maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul
casei de asigurări de sănătate, a listei nominale a acestora, pentru informarea asiguraţilor, precum şi
a valorii de contract a fiecăruia, distinct pe fiecare program/subprogram naţional de sănătate curativ,
şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5
zile lucrătoare de la data operării acestora, potrivit legii;"
4.În anexa nr. 3, la articolul 7, litera ah) va avea următorul cuprins:
"ah) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului,
dovada acreditării/dovada înscrierii în procesul de acreditare, după caz, dovada asigurării de
răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în
domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor;"
5.În anexa nr. 3, la articolul 17, litera b) va avea următorul cuprins:
"b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. ah), în condiţiile în care furnizorul de servicii
medicale paraclinice, altul decât furnizorul de investigaţii medicale paraclinice de radiologie imagistică medicală şi medicină nucleară, face dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea
dovezii de evaluare a furnizorului, actualizarea dovezii asigurării de răspundere civilă în domeniul
medical şi/sau a dovezii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi
desfăşoară activitatea la furnizor; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile
lucrătoare;"
6.În tot cuprinsul anexelor nr. 4 şi 5, sintagma "dovada de evaluare" se înlocuieşte cu sintagma "dovada
acreditării/dovada înscrierii în procesul de acreditare", iar sintagma "autorizaţi şi evaluaţi" se
înlocuieşte cu sintagma "autorizaţi şi acreditaţi/care fac dovada înscrierii în procesul de acreditare".
→În cadrul programelor naţionale de sănătate curative, medicii de familie pot emite prescripţii
medicale şi pentru medicamentele notate cu **), **1) şi **1Omega) în Lista cuprinzând denumirile
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără
contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate,
precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în
cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008,
republicată, cu modificările ulterioare, în condiţiile prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr.
925/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor
naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul
programelor naţionale de sănătate, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2.
→Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate
şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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√ LEGE nr. 230 din 4 noiembrie 2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, publicată in Monitorul Oficial 1030/04.11.2020
→Legea nr. 227/2015 se modifică după cum urmează:
1.La articolul 456, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul
unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este
îndeplinită această condiţie."
2.La articolul 464, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul
unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este
îndeplinită această condiţie."

√ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă 4659815 din 4 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Zalău, judeţul Sălaj, publicat in Monitorul
Oficial 1031/04.11.2020
Art. 1
(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă
de 14 zile, pentru municipiul Zalău, judeţul Sălaj.
(2)Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. (1) sunt delimitate de următoarele coordonate
geografice:
latitudine: N 47°21'68.82'', longitudine: E 23°04'17.99''
latitudine: N 47°16'12.45'', longitudine: E 23°08'76.28''
latitudine: N 47°15'55.56'', longitudine: E 23°04'02.32''
latitudine: N 47°21'48.33'', longitudine: E 23°12'22.77''.
Art. 2
Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele
deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.
Art. 3
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Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine
justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei
eliberate de angajator.
Art. 4
În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele
care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:
1.Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la
art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate
2.Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei
măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria
răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz.
3.În intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia
tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare
a activităţii profesionale şi înapoi;
b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi
animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a
persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor
de companie/domestice;
e)deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate, eliberarea de documente de identitate
sau a celor necesare pentru obţinerea unor drepturi;
j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi
care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea
unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu
dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
4.În intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai
pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d) şi l).
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5.În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare
desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în
domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă,
administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică,
agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei
carantinate;
d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e)elevii care au domiciliul în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din
alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;
f)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie,
îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
g)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
h)urgenţe medicale.
6.Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la
cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator
sau o declaraţie pe propria răspundere.
7.Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la
cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
8.Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa
locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art.
4, data completării şi semnătura.
9.În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane
care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
10.Se permite tranzitarea municipiului Zalău de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia,
fiind interzisă oprirea în localitate.
11.Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sălaj se vor stabili
căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin
intermediul mass-mediei a acestei măsuri.
12.Se permite oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care
participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta
suprafaţa de minimum 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin
ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
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13.Se permite oficierea slujbelor de înmormântare doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a
maximum 20 de persoane.
14.Se permite oficializarea stării civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor
şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin
ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
15.Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru
toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise.
16.Se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupune prezenţa "faţă în faţă" pentru toate
unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online.
17.Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din municipiul Zalău, judeţul Sălaj, şi
asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj sau
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj, după caz.
Art. 5
În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:
1.organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
2.organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi
evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.;
3.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
4.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
5.activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare;
6.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care
efectuează deplasări în interes profesional;
7.organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
8.organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
9.organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii
închise sau deschise;
10.toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii
închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
11.organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor
de vechituri.
Art. 6
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(1)Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării
de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de
distribuţie carburant care pot avea program nonstop.
(2)Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la
maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.
(3)În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor la maximum
30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare.
Art. 7
Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona
carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor.
Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât
să fie respectate măsurile de distanţare fizică.
Art. 8
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sălaj va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a
persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către
Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.
Art. 9
(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art.
67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10
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 Sălaj (telefon 0260.611.212, e-mail: cjcci@isusalaj.ro).
Art. 11
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al Judeţului Sălaj asigură transmiterea mesajelor
de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie
respectate pe timpul instituirii carantinei.
Art. 12
Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a
Intervenţiei Sălaj, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Sălaj şi a Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate
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Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică,
Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Art. 13
Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de
14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020,
ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.
Art. 14
Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne,
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

√ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659816 din 4 noiembrie
2020 privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Jibou, judeţul Sălaj, publicat in Monitorul
Oficial 1031/04.11.2020
Art. 1
(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 05,00, pentru o
perioadă de 14 zile, pentru oraşul Jibou, judeţul Sălaj.
(2)Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. (1) sunt delimitate de următoarele coordonate
geografice:
latitudine: N 47°24'90.83'', longitudine: E 23°22'97.49''
latitudine: N 47°24'87.59'', longitudine: E 23°27'01.97''
latitudine: N 47°29'34.31'', longitudine: E 23°25'84.92''
latitudine: N 47°26'78.40'', longitudine: E 23°27'43.45''.
Art. 2
Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele
deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.
Art. 3
Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine
justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei
eliberate de angajator.
Art. 4
În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele
care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:
1.Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la
art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate
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2.Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei
măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria
răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz.
3.În intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2), se interzice circulaţia
tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare
a activităţii profesionale şi înapoi;
b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi
animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a
persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor
de companie/domestice;
e)deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate, eliberarea de documente de identitate
sau a celor necesare pentru obţinerea unor drepturi;
j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi
care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l)alte motive justificative, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea
unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu
dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
4.În intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai
pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d) şi l).
5.În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare
desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în
domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă,
administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică,
agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei
carantinate;
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d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e)elevii care au domiciliul în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din
alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;
f)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie,
îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
g)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
h)urgenţe medicale.
6.Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la
cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator
sau o declaraţie pe propria răspundere.
7.Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la
cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
8.Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa
locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art.
4, data completării şi semnătura.
9.În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane
care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
10.Se permite tranzitarea oraşului Jibou de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia,
fiind interzisă oprirea în localitate.
11.Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sălaj se vor stabili
căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin
intermediul mass-mediei a acestei măsuri.
12.Se permite oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care
participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta
suprafaţa de minimum 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin
ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
13.Se permite oficierea slujbelor de înmormântare doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a
maximum 20 de persoane.
14.Se permite oficializarea stării civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor
şi, respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin
ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
15.Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru
toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise.
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16.Se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupune prezenţa "faţă în faţă" pentru toate
unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online.
17.Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din oraşul Jibou, judeţul Sălaj, şi
asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj sau
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj, după caz.
Art. 5
În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:
1.organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
2.organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi
evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.;
3.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
4.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
5.activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare;
6.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care
efectuează deplasări în interes profesional;
7.organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
8.organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
9.organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii
închise sau deschise;
10.toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii
închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
11.organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor
de vechituri.
Art. 6
(1)Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării
de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de
distribuţie carburant care pot avea program nonstop.
(2)Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la
maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.
(3)În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor la maximum
30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare.
Art. 7
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Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona
carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor.
Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât
să fie respectate măsurile de distanţare fizică.
Art. 8
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sălaj va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a
persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către
Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.
Art. 9
(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art.
67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10
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 Sălaj (telefon 0260.611.212, e-mail: cjcci@isusalaj.ro).
Art. 11
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al Judeţului Sălaj asigură transmiterea mesajelor
de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie
respectate pe timpul instituirii carantinei.
Art. 12
Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a
Intervenţiei Sălaj, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Sălaj şi a Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate
Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică,
Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Art. 13
Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de
14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020,
ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.
Art. 14
Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne,
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
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√ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659817 din 4 noiembrie
2020 privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1031/04.11.2020
Art. 1
(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă
de 14 zile, pentru oraşul Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj.
(2)Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. (1) sunt delimitate de următoarele coordonate
geografice:
latitudine: N 47°40'59.19'', longitudine: E 23°16'26.19''
latitudine: N 47°41'34.67'', longitudine: E 23°15'74.29''
latitudine: N 47°41'99.56'', longitudine: E 23°18'54.69''
latitudine: N 47°41'19.76'', longitudine: E 23°21'15.62''.
Art. 2
Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele
deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.
Art. 3
Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine
justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei
eliberate de angajator.
Art. 4
În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele
care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:
1.Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la
art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate
2.Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei
măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria
răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz.
3.În intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia
tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare
a activităţii profesionale şi înapoi;
b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi
animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
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d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a
persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de
companie/domestice;
e)deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate, eliberarea de documente de identitate
sau a celor necesare pentru obţinerea unor drepturi;
j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi
care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea
unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu
dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
4.În intervalul orar 22.00-6.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai
pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d) şi l).
5.În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare
desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în
domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă,
administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică,
agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei
carantinate;
d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e)elevii care au domiciliul în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din
alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;
f)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie,
îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
g)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
h)urgenţe medicale.
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6.Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la
cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator
sau o declaraţie pe propria răspundere.
7.Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la
cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
8.Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa
locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art.
4, data completării şi semnătura.
9.În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane
care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
10.Se permite tranzitarea oraşului Cehu Silvaniei de către persoanele care nu au domiciliul pe raza
acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.
11.Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sălaj se vor stabili
căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin
intermediul mass-mediei a acestei măsuri.
12.Se permite oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care
participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta
suprafaţa de minimum 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin
ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
13.Se permite oficierea slujbelor de înmormântare doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a
maximum 20 de persoane.
14.Se permite oficializarea stării civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor
şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite
prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi
al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
15.Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru
toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise.
16.Se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupune prezenţa "faţă în faţă" pentru toate
unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online.
17.Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din oraşul Cehu Silvaniei, judeţul
Sălaj, şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj sau
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj, după caz.
Art. 5
În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:
1.organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
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2.organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi
evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.;
3.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
4.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
5.activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare;
6.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care
efectuează deplasări în interes profesional;
7.organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
8.organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
9.organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii
închise sau deschise;
10.toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii
închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
11.organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor
de vechituri.
Art. 6
(1)Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării
de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de
distribuţie carburant care pot avea program nonstop.
(2)Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la
maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică;
(3)În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor la maximum
30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare.
Art. 7
Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona
carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor.
Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât
să fie respectate măsurile de distanţare fizică.
Art. 8
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sălaj va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a
persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către
Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.
Art. 9
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(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art.
67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10
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 Sălaj (telefon 0260.611.212, e-mail: cjcci@isusalaj.ro).
Art. 11
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al Judeţului Sălaj asigură transmiterea mesajelor
de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie
respectate pe timpul instituirii carantinei.
Art. 12
Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a
Intervenţiei Sălaj, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Sălaj şi a Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate
Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică,
Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Art. 13
Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de
14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020,
ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.
Art. 14
Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne,
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

√ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659818 din 4 noiembrie
2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj, publicat in
Monitorul Oficial 1031/04.11.2020
Art. 1
(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă
de 14 zile, pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj.
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(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate
geografice: 47°005'N 23°872'E-47.020°N 23.874°E-47°048'N 23°920'E-47°053'N 23°925'E-47°029'N
23°933'E-47°010'N 23°901'E.
Art. 2
Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele
deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.
Art. 3
Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine
justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei
eliberate de angajator.
Art. 4
În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele
care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:
1.Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la
art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate
2.Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei
măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria
răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz.
3.În intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia
tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare
a activităţii profesionale şi înapoi;
b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi
animalelor de companie/ domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a
persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor
de companie/domestice;
e)deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate, eliberarea de documente de identitate
sau a celor necesare pentru obţinerea unor drepturi;
j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
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k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi
care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea
unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu
dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
4.În intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai
pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d) şi l).
5.În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare
desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în
domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă,
administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică,
agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei
carantinate;
d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e)elevii care au domiciliul în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din
alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;
f)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de familie,
îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
g)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
h)urgenţe medicale.
6.Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la
cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator
sau o declaraţie pe propria răspundere.
7.Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la
cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
8.Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa
locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art.
4, data completării şi semnătura.
9.În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane
care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
10.Se permite tranzitarea municipiului Gherla de către persoanele care nu au domiciliul pe raza
acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.
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11.Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj se vor stabili
căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin
intermediul mass-mediei a acestei măsuri.
12.Se permite oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care
participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta
suprafaţa de minimum 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin
ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
13.Se permite oficierea slujbelor de înmormântare doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a
maximum 20 de persoane.
14.Se permite oficializarea stării civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor
şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite
prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi
al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
15.Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru
toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise.
16.Se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupune prezenţa "faţă în faţă" pentru toate
unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online.
17.Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din municipiul Gherla, judeţul Cluj,
şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj sau
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj, după caz.
Art. 5
În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:
1.organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
2.organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi
evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.;
3.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
4.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
5.activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare;
6.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care
efectuează deplasări în interes profesional;
7.organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
8.organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
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9.organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii
închise sau deschise;
10.toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii
închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
11.organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor
de vechituri.
Art. 6
(1)Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării
de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de
distribuţie carburant care pot avea program nonstop.
(2)Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la
maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.
(3)În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor la maximum
30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare.
Art. 7
Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona
carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor.
Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât
să fie respectate măsurile de distanţare fizică.
Art. 8
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a
persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către
Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.
Art. 9
(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art.
67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10
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 Cluj (telefon 0264.591.255, e-mail: cjcci@isucj.ro).
Art. 11
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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Avram Iancu" al Judeţului Cluj asigură transmiterea mesajelor
de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie
respectate pe timpul instituirii carantinei.
Art. 12
Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a
Intervenţiei Cluj, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Cluj şi a Direcţiei de Sănătate Publică Cluj, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate
Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică,
Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Art. 13
Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de
14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020,
ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.
Art. 14
Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne,
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
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