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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

12 octombrie 2020 

√ORDINUL ministrului muncii şi protecţiei sociale, nr. 1468 din 7 octombrie 2020 privind modificarea 
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea 
modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial 933/12.10.2020 

→ Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 
 

ANEXA nr. 1: CERERE 

(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 741/2020) 

Angajator ...................................................... 

Adresa sediului social .................................. 

CUI/CIF ........................................................ 

Cont bancar nr. ............................................. 

Telefon .......................................................... 

E-mail ........................................................... 

Către 

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ................/Municipiului Bucureşti 

Subsemnatul/(a), ..............................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului 
.............................., cu sediul social în localitatea ................., str. ................... nr. ......, judeţul 
.............../municipiul .............., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la 
art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru un număr de 
......... persoane, în sumă totală de ...................... lei brut, aferentă perioadei ................................... . 

Anexez prezentei*): 

|_| declaraţie pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activităţii total 
sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de 
urgenţă/stării de alertă (anexa nr. 1), după caz; 
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|_| declaraţie pe propria răspundere privind restricţionarea/închiderea activităţii ca urmare a hotărârii 
Comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (anexa nr. 2), după caz; 

|_| copia Hotărârii Comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, după caz; 

|_| lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa nr. 3); 

|_| tabel cu activităţile restricţionate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea 
stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (anexa nr. 4) 

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ................................ 

Semnătura ................................ 

Data ...................... 

_______ 

*) Se va bifa în mod corespunzător de către solicitant. 

ANEXA nr. 11: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

(- ANEXA nr. 1 la cerere) 

Subsemnatul/(a), ..........................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului 
....................., CUI/CIF ............... cu sediul social în localitatea ...................., str. ................. nr. ......., 
judeţul ................/municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la 
falsul în declaraţii, din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-
CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă activitatea desfăşurată se menţine întreruptă şi se 
înscrie în domeniul/domeniile cu restricţii de activitate prevăzute în anexa nr. 4 la cerere. 

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) .......................... 

Semnătura ................................ 

Data ...................... 

ANEXA nr. 12: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

(- ANEXA nr. 2 la cerere) 
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Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului 
........................, CUI/CIF .................. cu sediul social în localitatea ....................., str. ................. nr. ......., 
judeţul .................../municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la 
falsul în declaraţii, din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, declar pe propria răspundere că activitatea din localitatea ....................... este restricţionată 
sau închisă ca urmare a hotărârii Comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de 
urgenţă, pe care o ataşez, în copie, la prezenta declaraţie şi aceasta se înscrie în domeniul/domeniile 
cu restricţii de activitate prevăzute în anexa nr. 4 la cerere. 

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ................................ 

Semnătura ................................ 

Data ...................... 

ANEXA nr. 13: LISTA persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie cărora li s-a 
suspendat contractul individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în temeiul art. 52 alin. (1) lit. 
c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
care se solicită acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare 

(- ANEXA nr. 3 la cerere) 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

a - Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de 
urgenţă/stării de alertă; 

b - Indemnizaţia solicitată**). 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
salariatului 

CNP 

Nivel de 
educaţie 

(ISCED) 

Reşedinţa 

(urban/rural) 

Salariul de 
bază brut 

corespunzător 
locului de 

muncă ocupat 

Data 
suspendării 
contractului 
individual de 

muncă*) 

a b 

1 
        

2 
        

.... 
        

TOTAL 
 

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ................................ 

Semnătura ................................ 

Data ...................... 

_______ 

*) Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor. 

**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut. 
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ANEXA nr. 14: TABEL cu activităţile restricţionate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 
privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, (- ANEXA nr. 4 la cerere) 

Se bifează 
căsuţa/căsuţele 
corespunzătoare 

activităţii 
restricţionate1) 

Activitate restricţionată/Activităţi 
restricţionate 

Cod CAEN/Coduri 
CAEN aferent(e) 

activităţii 
restricţionate2) 

Perioada aplicării 
restricţiei 

 
- Organizarea şi desfăşurarea de 
mitinguri, demonstraţii, procesiuni, 
concerte sau a altor tipuri de întruniri 
în spaţii deschise, precum şi a 
întrunirilor de natura activităţilor 
culturale, ştiinţifice, artistice, sportive 
sau de divertisment în spaţii închise, 
conform art. 1 pct. 1 şi 6 din anexa nr. 
3 la Hotărârea Guvernului nr. 
668/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- Organizarea şi desfăşurarea de 
procesiuni, concerte sau a altor tipuri 
de întruniri în spaţii deschise, precum 
şi a întrunirilor de natura activităţilor 
culturale, ştiinţifice, artistice, sportive 
sau de divertisment în spaţii închise, 
conform art. 1 pct. 1 din anexa nr. 3 la 
Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 

 
1.09.2020 - 
14.09.2020 

15.09.2020 - până 
în prezent 

 
- Organizarea şi desfăşurarea în aer 
liber a spectacolelor, concertelor, 
festivalurilor publice şi private sau a 
altor evenimente culturale cu 
participarea a peste 500 de spectatori 
cu locuri pe scaune 

 
18.05.2020 - până 
în prezent 

 
- Activitatea de pregătire fizică în 
cadrul structurilor şi bazelor sportive, 
competiţiile sportive organizate în aer 
liber sau în bazine acoperite ori aflate 
în aer liber, desfăşurarea de către 
sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau 
de performanţă a activităţilor de 
pregătire fizică în bazine acoperite sau 
aflate în aer liber, precum şi activităţile 
de pregătire fizică în spaţii închise 

 
18.05.2020 - 
14.09.2020 
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pentru practicanţii sporturilor de 
contact 

 
- Organizarea şi desfăşurarea activităţii 
cinematografelor, instituţiilor de 
spectacole şi/sau concerte dacă nu se 
poate respecta condiţia de ocupare a 
maximum 50% din capacitatea 
maximă a spaţiului şi dacă incidenţa 
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor 
din judeţe/municipiul Bucureşti este 
mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu 
excepţia localităţii în care incidenţa 
cumulată a cazurilor din ultimele 14 
zile este mai mică sau egală cu 
1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a 
hotărârii comitetului judeţean pentru 
situaţii de urgenţă 

- Organizarea şi desfăşurarea activităţii 
cinematografelor, instituţiilor de 
spectacole şi/sau concerte situate într-
o localitate în care incidenţa cumulată 
a cazurilor în ultimele 14 zile trece 
peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori 
din judeţul unde incidenţa cumulată a 
cazurilor din ultimele 14 zile este mai 
mică sau egală cu 1,5/1.000 de 
locuitori, ca urmare a hotărârii 
comitetului judeţean pentru situaţii de 
urgenţă 

 
1.09.2020 - până în 
prezent 

1.09.2020 - până în 
prezent 

 
- Organizarea de evenimente private în 
spaţii închise, care se desfăşoară cu 
participarea a peste 50 de persoane 

 
1.09.2020 - până în 
prezent 

 
- Organizarea de evenimente private în 
spaţii deschise, care se desfăşoară cu 
participarea a peste 100 de persoane 

 
1.09.2020 - până în 
prezent 

 
- Organizarea de cursuri de instruire şi 
workshopuri pentru adulţi, inclusiv 
cele organizate pentru implementarea 
proiectelor finanţate din fonduri 
europene, cu un număr de participanţi 
de peste 50 de persoane în interior şi 
de peste 100 de persoane în exterior 

 
1.09.2020 - până în 
prezent 
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- Zborurile efectuate de operatorii 
economici din aviaţie spre şi dinspre 
ţările care nu fac obiectul excepţiei de 
la carantinare/izolare stabilite de 
Institutul Naţional de Sănătate Publică 
şi aprobate de Comitetul Naţional 
pentru Situaţii de Urgenţă şi din aceste 
ţări către România pentru toate 
aeroporturile din România, potrivit art. 
37 din Legea nr. 55/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
prevăzute în art. 4 pct. 2 din anexa nr. 
3 la Hotărârea Guvernului nr. 
668/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi în art. 4 pct. 
2 din anexa nr. 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 782/2020 

 
După data de 
16.08.2020 
suspendarea 
zborurilor se 
aprobă prin 
hotărâre a 
Comitetului 
Naţional pentru 
Situaţii de 
Urgenţă. 

 
- 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, în 
interiorul clădirilor, în 
judeţele/municipiul Bucureşti unde 
incidenţa cumulată a cazurilor în 
ultimele 14 zile este mai mare de 
1,5/1.000 de locuitori, cu excepţia 
preparării hranei şi a comercializării 
produselor alimentare şi băuturilor 
alcoolice şi nealcoolice care nu se 
consumă în spaţiile respective, precum 
şi cu excepţia localităţii în care 
incidenţa cumulată a cazurilor din 
respectiva localitate în ultimele 14 zile 
este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 
de locuitori, ca urmare a hotărârii 
comitetului judeţean pentru situaţii de 
urgenţă 

- 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, în 
interiorul clădirilor, situaţi într-o 

 
1.09.2020 - până în 
prezent 

1.09.2020 - până în 
prezent 
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localitate în care incidenţa cumulată a 
cazurilor în ultimele 14 zile trece peste 
pragul de 1,5/1.000 de locuitori, din 
judeţul unde incidenţa cumulată a 
cazurilor în ultimele 14 zile este mai 
mică sau egală cu 1,5/1.000 de 
locuitori, cu excepţia preparării hranei 
şi a comercializării produselor 
alimentare şi băuturilor alcoolice şi 
nealcoolice care nu se consumă în 
spaţiile respective, ca urmare a 
hotărârii comitetului judeţean pentru 
situaţii de urgenţă 

 
- Activitatea restaurantelor şi a 
cafenelelor din interiorul hotelurilor, 
pensiunilor sau altor unităţi de cazare 
în judeţele/municipiul Bucureşti unde 
incidenţa cumulată a cazurilor în 
ultimele 14 zile este mai mare de 
1,5/1.000 de locuitori, cu excepţia 
desfăşurării acestei activităţi doar 
pentru clienţii cazaţi în unitatea 
respectivă, precum şi preparării hranei 
şi a comercializării produselor 
alimentare şi băuturilor alcoolice şi 
nealcoolice care nu se consumă în 
spaţiile respective, ca urmare a 
hotărârii comitetului judeţean pentru 
situaţii de urgenţă 

- Activitatea restaurantelor şi a 
cafenelelor din interiorul hotelurilor, 
pensiunilor sau altor unităţi de cazare 
situate într-o localitate în care 
incidenţa cumulată a cazurilor în 
ultimele 14 zile trece peste pragul de 
1,5/1.000 de locuitori din judeţele 
unde incidenţa cumulată a cazurilor 
din ultimele 14 zile este mai mică sau 
egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu 
excepţia preparării hranei şi a 
comercializării produselor alimentare 
şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice 
care nu se consumă în spaţiile 
respective, ca urmare a hotărârii 

 
1.09.2020 - până în 
prezent 

1.09.2020 - până în 
prezent 
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comitetului judeţean pentru situaţii de 
urgenţă 

 
- Exploatarea locurilor de joacă, a 
sălilor de jocuri, precum şi activitatea 
barurilor, cluburilor şi discotecilor din 
interiorul centrelor comerciale în care 
îşi desfăşoară activitatea mai mulţi 
operatori economici 

 
1.09.2020 - până în 
prezent 

 
- Activitatea operatorilor economici 
desfăşurată în spaţii închise în 
următoarele domenii: activităţi în 
piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri 

 
18.05.2020 - până 
în prezent 

 
- Activitatea în baruri, cluburi şi 
discoteci 

 
1.09.2020 - până în 
prezent 

 
- Activitatea cu publicul a operatorilor 
economici licenţiaţi în domeniul 
jocurilor de noroc în 
judeţele/municipiul Bucureşti unde 
incidenţa cumulată a cazurilor în 
ultimele 14 zile este mai mare de 
1,5/1.000 de locuitori, cu excepţia 
localităţii unde incidenţa cumulată a 
cazurilor în ultimele 14 zile este mai 
mică sau egală cu 1,5/1.000 de 
locuitori, ca urmare a hotărârii 
comitetului judeţean pentru situaţii de 
urgenţă 

- Activitatea cu publicul a operatorilor 
economici licenţiaţi în domeniul 
jocurilor de noroc situaţi în localitatea 
unde incidenţa cumulată a cazurilor în 
ultimele 14 zile trece peste pragul de 
1,5/1.000 de locuitori din judeţul unde 
incidenţa cumulată a cazurilor în 
ultimele 14 zile este mai mică sau 
egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca 
urmare a hotărârii comitetului 
judeţean pentru situaţii de urgenţă 

 
1.09.2020 - până în 
prezent 

1.09.2020 - până în 
prezent 

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ................................ 

Semnătura ................................ 

Data ...................... 
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_______ 

1)Se bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare activităţii/activităţilor restricţionate potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României 
nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi Hotărârii Guvernului nr. 782/2020. 

2)Se indică codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare activităţii/activităţilor restricţionate. 

 
 
√ORDINUL ministrului sănătăţii nr. 1731 din 9 octombrie 2020 privind modificarea Ordinului 
ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, 
păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, 
vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, publicat in 
Monitorul Oficial 934/12.10.2020 

 
→  Anexa nr. 2 - Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, 
dispozitive medicale şi alte materiale specifice la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 se 
modifică după cum urmează: 

- Numărul curent 201 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Nr. 
crt. 

Denumirea produselor sau a 
grupelor de produse 

Unitatea de măsură, forma farmaceutică, 
concentraţia, ambalajul 

Cantitatea 
necesară 

"201 REMDESIVIRUM 
ml, pulb. ptr. sol inj., 5 mg/ml pulb. ptr. sol 

inj., 100 mg pulb. ptr. sol inj./flacon 
50.000" 

 

→Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, precum şi unităţile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin. 

 

√ ORDINUL ministrului sănătăţii nr. 1732 din 9 octombrie 2020 pentru modificarea Ordinului 
ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor 
în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală 
pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de 
suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, publicat in Monitorul 
Oficial 933/12.10.2020 

 
→ Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020 se modifică după cum urmează: 

1.În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul 
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, în tabelul "Spitale - Faza a II-a", poziţia 48 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

"48. Alba Spitalul Municipal Aiud (compartiment boli infecţioase - 13 paturi)" 
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2.În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul 
SARS-CoV-2, poziţia 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"36 TELEORMAN Spitalul Caritas 
Municipal Roşiori de 
Vede 

Spitalul Caritas 
Roşiori de Vede - 
Secţia de 
maternitate 

Toate centrele - tură 
suplimentară 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria - cazuri grave şi 
critice" 

 

 

 

√ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659600 din 12 octombrie 2020 
privind instituirea carantinei zonale în comuna Iveşti, judeţul Galaţi, publicat in Monitorul Oficial 
935/12.10.2020 
 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 13.10.2020, ora 5,00, pentru o 
perioadă de 14 zile, pentru comuna Iveşti, judeţul Galaţi. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate 
geografice: 45°41'12.02"N 27°31'06.19"E, 45°41'24.4"N 27°31'51.0"E, 45°41'36.05"N 27°32'39.64"E, 
45°41'25.10"N 27°32'44.9"E, 45°41'01.53"N 27°31'E. 

Art. 2 

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 cu 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; 

3.evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi a oportunităţii şi prioritizării de testare a 
persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către 
Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii; 

4.stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a inspectoratului de poliţie judeţean a rutelor 
ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin 
mijloacele mass-media locale a acestei măsuri; 

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

6.asigurarea ordinii publice se realizează de către poliţia locală, iar în situaţia în care poliţia locală nu 
este constituită sau efectivele acesteia nu sunt suficiente, măsurile de ordine publică se asigură de 
către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi sau Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, după caz; 
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7.stabilirea în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a responsabilităţilor 
privind: 

a)asigurarea dezinfecţiei periodice a spaţiilor publice după un calendar bine stabilit de către Direcţia 
de Sănătate Publică Galaţi; 

b)implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de vedere medical a 
persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei 
gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.); 

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

d)asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele 
fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei; 

e)asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei 
prin unitatea farmaceutică specificată în analiza de risc; 

f)stabilirea limitelor de competenţă pentru instituirea normelor derogatorii de la prevederile 
prezentului ordin de către Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi, cu 
aprobarea prefectului; 

g)punerea la dispoziţia persoanelor a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă 
individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologic existent; 

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

i)stabilirea zonei de protecţie prin extinderea arealului menţionat la art. 1 cu o distanţă minimă de 
siguranţă în care se introduc restricţii/interziceri de deplasare. 

Art. 3 

(1)În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea persoanelor pentru: 

a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime şi resurselor necesare 
desfăşurării activităţilor economice, precum şi aprovizionării populaţiei, pe baza documentelor 
justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului; 

b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în 
domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, 
administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, 
energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi 
activităţilor cu caracter religios; 

c)voluntarii ce vor asigura alimente, medicamente şi bunuri de strictă necesitate, pe baza unei 
adeverinţe eliberate de către Primăria Iveşti; lista de voluntari va avea un număr de maximum 15 
persoane şi va fi întocmită de către Primăria Iveşti, componenţa acesteia rămânând neschimbată pe 
toată durata instituirii măsurii şi avizată de către Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei Galaţi; 

d)persoanele ce desfăşoară activităţi agricole, sau pentru comercializarea produselor agroalimentare; 

e)persoanele care locuiesc în zona de carantină, dar care desfăşoară activităţi economice sau în 
domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, 
administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, 



12 
 

energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi 
activităţilor cu caracter religios, doar pentru situaţii excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor 
publice sau operaţionale; 

f)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 
îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, 
bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; 

g)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; 

h)urgenţe medicale. 

(2)Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente legitimaţie de serviciu 
valabilă, adeverinţă de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea 
profesională. 

Art. 4 

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 Galaţi (telefon 0236460441, e-mail cjcci@isujgalati.ro). 

Art. 5 

Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin, precum şi cele adoptate în aplicare vor fi 
comunicate autorităţilor locale, care vor asigura informarea populaţiei privind instituirea carantinei şi 
măsurile necesar a fi respectate. 

Art. 6 

Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acţiune 
pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe 
teritoriul României nr. S/85887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. 

Art. 7 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de 
acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi 
comunale. 

Art. 8 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei Galaţi, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Galaţi şi a Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, şi spre informare la Institutul Naţional de 
Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, 
Inspectoratului General al Poliţiei al Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. 

Art. 9 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 13.10.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 
14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 13.10.2020, 
ora 14,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 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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