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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

23 octombrie 2020 

 √  Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4659708/2020 

privind instituirea carantinei zonale în localitatea Sic din comuna Sic din județul Cluj, 

publicat în M.Of nr. 979 din 23 octombrie 2020 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 23.10.2020, ora 05,00 

pentru o perioadă de 14 zile, pentru localitatea Sic din comuna Sic, județul Cluj; 

→ în localitatea carantinată, se instituie următoarele măsuri obligatorii: 

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată în 

localitatea Sic și introducerea acestora în bazele de date dedicate; 

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a 

respectării acestei măsuri; 

3. evaluarea de către Direcția de Sănătate Publică Cluj a oportunității și prioritizării de 

testare a persoanelor și transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal 

de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății; 

4. stabilirea, prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție 

Județean Cluj a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona și aducerea 

la cunoștința populației prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri; 

5. asigurarea ordinii publice se realizează de către Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Cluj sau Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, după caz; 

6. interzicerea desfășurării următoarelor activități: 

– organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații 

închise și deschise; 

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de 

preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și 

nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul și exteriorul 

clădirilor; 

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de 

noroc; 
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– activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică; 

– organizarea și desfășurarea de activități în cinematografe și în instituții organizatoare 

de spectacole și/sau concerte; 

7. oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu prezența a maximum 

20 de persoane; 

8. instituirea obligativității purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și 

gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spațiile publice închise și 

deschise; 

9. suspendarea cursurilor școlare care presupun prezența „față în față“ pentru toate 

unitățile de învățământ, cursurile urmând a se desfășura online; 

10. stabilirea în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj a 

responsabilităților privind: 

a) asigurarea dezinfecției periodice a spațiilor publice după un calendar bine stabilit 

de către Direcția de Sănătate Publică Cluj; 

b) implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de 

vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației 

din zona respectivă (femei gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienți oncologici 

etc.); 

c) colectarea deșeurilor și asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități 

publice; 

d) asigurarea continuității aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate 

pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței; 

e) asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului 

uzual al populației prin unitatea farmaceutică specificată în analiza de risc; 

f) stabilirea limitelor de competență pentru instituirea normelor derogatorii de la 

prevederile prezentului ordin de către Centrul Județean de Coordonare și Conducere a 

Intervenției Cluj, cu aprobarea prefectului sau înlocuitorului de drept al acestuia; 

g) punerea la dispoziția persoanelor a informațiilor 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; 
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i) stabilirea zonei de protecție prin extinderea arealului menționat la art. 1 cu o 

distanță minimă de siguranță în care se introduc restricții/interziceri de deplasare. 

→ în/din localitatea carantinată, este permisă intrarea/ieșirea pentru: 

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor 

necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și 

aprovizionării populației; 

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități 

economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor 

de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de 

utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor 

și transporturilor; 

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în 

afara zonei carantinate; 

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse 

agroalimentare; 

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea 

copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în 

întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru 

de familie; 

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la 

distanță; 

g) urgențe medicale; 

i) elevii care au domiciliul în localitatea menționată la art. 1 și care urmează cursurile 

unor unități de învățământ din alte unități administrativ teritoriale pentru care nu este 

dispusă măsura de carantină zonală. 

→ toate persoanele vor prezenta autorităților competente un document din care să 

rezulte calitatea de elev, legitimație de serviciu valabilă, adeverință de salariat eliberată de 

angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din 

alte motive decât profesionale vor prezenta o declarație din care să rezulte motivul justificat 

al deplasării; 

→ este permisă tranzitarea localităților de către persoanele care nu au domiciliul pe 

raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localități; 
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→ alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-COV 2, precum și 

pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin 

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Cluj (telefon 

0264.591.255/0741.224.277, e-mail: cjcci@isucj.ro); 

→ măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin, precum și cele adoptate 

în aplicare vor fi comunicate autorităților locale și vor fi aduse la cunoștința populației inclusiv 

prin utilizarea sistemului RO-ALERT; 

→ ordinul se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului cadru integrat 

de acțiune 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; 

→ este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din localitatea carantinată prin alte zone și 

căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, 

județene și comunale; 

→ ordinul se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției Cluj, care va asigura informarea președintelui Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență Cluj și a Direcției de Sănătate Publică Cluj, și spre informare la 

Institutul National de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății - Direcția Generală de Asistență 

Medicală și Sănătate Publică, Inspectoratului General al Poliției al Române și Inspectoratului 

General al Jandarmeriei Române; 

→ prevederile ordinului au aplicabilitate din data de 23.10.2020, ora 05:00, pentru o 

perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 

data de 23.10.2020 ora 12,00 la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției. 

Ordinul se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, 

Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Situații de 

Urgență. 

 

 √  Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4659709/2020 

privind instituirea carantinei zonale în localitatea Săvădisla din comuna Săvădisla din 

județul Cluj, publicat în M.Of nr. 979 din 23 octombrie 2020 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 23.10.2020, ora 05:00 

pentru o perioadă de 14 zile, pentru localitatea Săvădisla din comuna Săvădisla, județul Cluj; 
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→ în localitatea carantinată, se instituie următoarele măsuri obligatorii: 

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată în 

localitatea carantinată și introducerea acestora în bazele de date dedicate; 

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a 

respectării acestei măsuri; 

3. evaluarea de către Direcția de Sănătate Publică Cluj a oportunității și prioritizării de 

testare a persoanelor și transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal 

de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății; 

4. stabilirea, prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție 

Județean Cluj a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona și aducerea 

la cunoștința populației prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri; 

5. asigurarea ordinii publice se realizează de către Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Cluj sau Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, după caz; 

6. Interzicerea desfășurării următoarelor activități: 

– organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații 

închise și deschise; 

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de 

preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și 

nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul și exteriorul 

clădirilor; 

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de 

noroc; 

– activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică; 

– organizarea și desfășurarea de activități în cinematografe și în instituții organizatoare 

de spectacole și/sau concerte; 

7. oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu prezența a maximum 

20 de persoane; 

8. instituirea obligativității purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și 

gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spațiile publice închise și 

deschise; 

9. suspendarea cursurilor școlare care presupun prezența „față în față“ pentru toate 

unitățile de învățământ, cursurile urmând a se desfășura online; 
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10. stabilirea în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj a 

responsabilităților privind: 

a) asigurarea dezinfecției periodice a spațiilor publice după un calendar bine stabilit 

de către Direcția de Sănătate Publică Cluj; 

b) implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de 

vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației 

din zona respectivă (femei gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienți oncologici 

etc.); 

c) colectarea deșeurilor și asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități 

publice; 

d) asigurarea continuității aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate 

pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței; 

e) asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului 

uzual al populației prin unitatea farmaceutică specificată în analiza de risc; 

f) stabilirea limitelor de competență pentru instituirea normelor derogatorii de la 

prevederile prezentului ordin de către Centrul Județean de Coordonare și Conducere a 

Intervenției Cluj, cu aprobarea prefectului sau înlocuitorului de drept al acestuia; 

g) punerea la dispoziția persoanelor a informațiilor 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 protecție prin extinderea arealului menționat la art. 1 cu o 

distanță minimă de siguranță în care se introduc restricții/interziceri de deplasare. 

→ în/din localitatea carantinată, este permisă intrarea/ieșirea pentru: 

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor 

necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și 

aprovizionării populației; 

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități 

economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor 

de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de 

utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor 

și transporturilor; 
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c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în 

afara zonei carantinate; 

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse 

agroalimentare; 

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea 

copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în 

întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru 

de familie; 

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la 

distanță; 

g) urgențe medicale; 

i) elevii care au domiciliul în localitatea menționată la art. 1 și care urmează cursurile 

unor unități de învățământ din alte unități administrativ teritoriale pentru care nu este 

dispusă măsura de carantină zonală. 

→ toate persoanele vor prezenta autorităților competente un document din care să 

rezulte calitatea de elev, legitimație de serviciu valabilă, adeverință de salariat eliberată de 

angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din 

alte motive decât profesionale vor prezenta o declarație din care să rezulte motivul justificat 

al deplasării; 

→ este permisă tranzitarea localităților carantinate de către persoanele care nu au 

domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localități; 

→ alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-COV 2, precum și 

pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin 

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Cluj (telefon 

0264.591.255/0741.224.277, e-mail: cjcci@isucj.ro); 

→ măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin, precum și cele adoptate 

în aplicare vor fi comunicate autorităților locale și vor fi aduse la cunoștința populației inclusiv 

prin utilizarea sistemului RO-ALERT; 

→ ordinul se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului cadru integrat 

de acțiune 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; 
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→ este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din localitatea carantinată prin alte zone și 

căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, 

județene și comunale; 

→ ordinul se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției Cluj, care va asigura informarea președintelui Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență Cluj și a Direcției de Sănătate Publică Cluj, și spre informare la 

Institutul National de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății - Direcția Generală de Asistență 

Medicală și Sănătate Publică, Inspectoratului General al Poliției al Române și Inspectoratului 

General al Jandarmeriei Române; 

→ prevederile ordinului au aplicabilitate din data de 23.10.2020, ora 05:00, pentru o 

perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 

data de 23.10.2020, ora 12,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției; 

Ordinul se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, 

Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Situații de 

Urgență. 

 

√ Ordinul nr. 1.801/2020 privind prelungirea termenelor de valabilitate a art. 1 alin. 

(1) și art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 672/2020 pentru aprobarea Listei 

cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea 

afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, 

precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de 

discontinuitate pe piața națională, publicat în M.Of.  

nr. 980 din 23 octombrie 2020 

→ termenele de valabilitate prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) din Ordinul 

ministrului sănătății nr. 672/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale 

necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, 

a căror distribuție se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea 

medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piața națională, se prelungesc pe o 

perioadă de maximum 6 luni. 

 

√ Ordonanță de urgență nr. 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru 

asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de 
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apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților 

subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în M.Of. 

nr. 981 din 23 octombrie 2020 

→ personalul angajat fără concurs potrivit prevederilor art. 6 și 16 din anexa nr. 1 la 

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României ori, după caz, 

ale art. 9 și 25 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență 

pe teritoriul României, în instituțiile din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică 

și securitate națională, din Ministerul Sănătății și unitățile subordonate, din unitățile sanitare 

și din serviciile de asistență socială, poate fi menținut în activitate peste termenul pentru care 

a fost încadrat, pentru o durată corespunzătoare celei prevăzute la art. 27 alin. (1) din Legea 

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. 

 

√ Hotărâre nr. 882/2020 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea 

bugetului Ministerului Sănătății, publicată în M.Of. nr. 981 din 23 octombrie 2020 

→ se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, la cap. 66.01 

„Sănătate“ cu suma de 505.000 mii lei, din care 430.000 mii lei la titlul 20 „Bunuri și servicii“ 

și 75.000 mii lei la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, destinată 

implementării activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică finanțate din 

bugetul Ministerului Sănătății; 

→ se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, la cap. 66.01 

„Sănătate“, la titlul 20 „Bunuri și servicii“ cu suma de 65.000 mii lei destinată rezervei 

Ministerului Sănătății în vederea achiziționării medicamentelor necesare pentru tratamentul 

bolnavilor cu infecție COVID; 

→ Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea 

ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat 

și în volumul și structura bugetului Ministerului Sănătății. 
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√ Ordonanța de urgență nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind 

concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, publicată în M.Of. nr. 982 din 23 

octombrie 2020 

→ Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în 

situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

1. la art. 8, după alin. (3) se introduc alin. (31)-(33), cu următorul cuprins: 

(31) Până la confirmarea infecției cu o boală infectocontagioasă, persoanele care 

prezintă semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, precum și cele care, după 

confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă prin investigații paraclinice specifice, 

conform definiției de caz nu prezintă semne și simptome sugestive sau prezintă simptome 

care nu necesită izolarea într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locație alternativă 

atașată unității sanitare, se izolează la domiciliu sau la o altă locație aleasă de aceasta pentru 

o perioadă care nu poate depăși perioada de contagiozitate specifică bolii determinată de 

agentul patogen, stabilită conform datelor științifice existente. În cazul în care persoanele 

respective nu sunt de acord cu măsura izolării, în condițiile de mai sus, măsura se instituie 

prin decizii ale direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București. 

(32) Deciziilor emise de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a 

municipiului București în temeiul alin. (31) le sunt aplicabile prevederile art. 16. 

(33) Persoanele care se regăsesc în situațiile prevăzute la alin. (31) informează medicul 

de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se izoleze 

sau s-a instituit izolarea. Medicul de familie are obligația luării în evidență și monitorizării stării 

de sănătate a persoanelor respective și transmite direcției de sănătate publică județene, 

respectiv, după caz, a municipiului București, fișa de monitorizare a persoanei izolate, al cărei 

model este aprobat prin ordin al ministrului sănătății. 

2. la art. 8, după alin. (6) se introduc alin. (61) și (62), cu următorul cuprins: 

(61) În situația în care persoanele refuză măsura izolării instituite conform alin. (31) sau 

dacă persoanele încalcă măsura izolării instituită la domiciliu sau la locația declarată pe durata 

acesteia, deși au consimțit-o anterior, medicul de familie sau, după caz, organele de control 
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informează de îndată direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care 

poate confirma sau infirma măsura izolării la domiciliu sau la locația declarată, printr-o decizie 

cu caracter individual, care se va emite în cel mult două ore de la informarea făcută de medicul 

de familie sau, după caz, de organele de control și se comunică de îndată persoanei în cauză. 

Decizia va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de 

identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege. În scopul 

prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcției de 

sănătate publică prin care se infirmă măsura izolării la domiciliu sau la locația declarată sau, 

după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate părăsi 

domiciliul sau locația declarată unde se află izolată fără încuviințarea medicului de familie sau 

a reprezentantului direcției de sănătate publică. 

(62) Deciziilor emise de către direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului 

București în temeiul alin. (61) le sunt aplicabile prevederile art. 16. 

3. art. 13 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Articolul 13 

În situațiile de risc epidemiologic și biologic prevăzute la art. 6, pentru monitorizarea 

evoluției situațiilor de risc și pentru instituirea măsurilor de limitare a răspândirii bolilor 

infectocontagioase pe teritoriul României, Institutul național de sănătate publică are obligația 

de a comunica zilnic numărul cazurilor nou-confirmate, numărul cazurilor pozitive la 

retestare, numărul total de teste efectuate și numărul de teste efectuate raportate separat, 

la nivel național și județean. 

→ după alin. (2) al art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 

privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și 

completările ulterioare, se introduc alin. (21) și (22), cu următorul cuprins: 

(21) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condițiile 

art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, certificatele de concediu medical se 

eliberează de către medicii de familie care au luat în evidență și au monitorizat aceste 

persoane, pentru o perioadă stabilită în funcție de evoluția bolii și durata monitorizării. 

(22) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condițiile 

art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, iar în urma investigațiilor paraclinice 

specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boală infectocontagioasă, medicul de familie acordă 

concediu medical pentru carantină pe baza documentului eliberat de către direcția de 
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sănătate publică județeană sau, după caz, a municipiului București și pentru perioada înscrisă 

în acesta. 

→ de prevederile art. 20 alin. (21) și (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

158/2005, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază și persoanele asigurate 

pentru care direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București au instituit 

măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată până la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe de urgență. În aceste cazuri, certificatele de concediu medical se acordă de către 

medicul de familie, pe baza documentelor eliberate de către direcțiile de sănătate publică și 

pentru perioada înscrisă în acestea, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanțe de urgență. 

→ finanțarea serviciilor acordate de medicii de familie pentru monitorizarea stării de 

sănătate a pacienților în condițiile art. 8 alin. (31)-(33) din Legea nr. 136/2020 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și 

biologic, republicată, se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, prin 

transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în limita 

sumelor aprobate anual cu această destinație; 

→ plata medicilor de familie care furnizează serviciile de monitorizare a stării de 

sănătate a pacienților în condițiile art. 8 alin. (31)-(32) din Legea nr. 136/2020, republicată, se 

face prin tarif pe caz, pe baza unui contract distinct, încheiat cu casa de asigurări de sănătate 

de către reprezentantul legal în numele furnizorului servicii medicale în cadrul căruia își 

desfășoară activitatea medicul de familie, în condițiile prevăzute prin ordin al ministrului 

sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care se elaborează în 

termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 

urgență. Tariful pe caz este de 105 lei. 

→ furnizorul de servicii medicale care are încheiat contract de furnizare de servicii 

medicale în asistență medicală primară cu casa de asigurări de sănătate are obligația de a 

încheia contractul de natură civilă prevăzut la alin. (2). 

→ condițiile și modalitatea de acordare a serviciilor de monitorizare a stării de 

sănătate a pacienților în condițiile art. 8 alin. (31)-(33) din Legea 136/2020, republicată, se 

stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, care se elaborează în termen de maximum 30 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 
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→ modelul de contract, drepturile și obligațiile părților, condițiile de raportare, 

validarea serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a pacienților și modalitatea de plată, 

precum și controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale se stabilesc prin ordinul prevăzut la 

alin. (2). 

→ în cazul nerespectării culpabile de către medicul de familie a oricăreia dintre 

obligațiile contractuale, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală 

diminuează cu 50% venitul cuvenit potrivit contractului de monitorizare a stării de sănătate a 

pacienților pentru luna în care se constată aceste situații. 

→ în scopul colectării și corelării datelor strict necesare furnizate de entitățile 

implicate în combaterea efectelor generate de coronavirusul SARS-Cov-2, precum și în scopul 

evidenței persoanelor confirmate cu coronavirusul SARS-Cov-2 sau decedate ca urmare a 

infectării cu acest virus, Ministerul Sănătății, în exercitarea atribuțiilor sale legale, utilizează 

sisteme și aplicații informatice, inclusiv aplicația informatică Corona-forms, dezvoltată și 

administrată din punct de vedere tehnic de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu 

respectarea prevederilor legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. 

→ Metodologia de prelucrare și raportare a datelor în cadrul sistemelor informatice 

se stabilește prin ordin comun al ministrului sănătății și al directorului Serviciului de 

Telecomunicații Speciale pentru aplicația Corona-forms, cu respectarea prevederilor legale 

din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, care se elaborează în termen de 

maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. 


