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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

28 octombrie 2020 

√ Ordinul ministrului sănătății nr. 1829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional 
utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 997 din 28 octombrie 2020 

 

→În scopul colectării și corelării datelor furnizate de autoritățile și instituțiile publice implicate în 
monitorizarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, precum și în scopul evidenței persoanelor 
confirmate și a deceselor produse de infecția cu virusul SARS-CoV-2, Ministerul Sănătății utilizează 
aplicația informatică Corona Forms dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), la 
solicitarea și în conformitate cu cerințele Ministerului Sănătății. Utilizatorii datelor din aplicația 
informatică Corona Forms sunt: Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, 
direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, laboratoarele care realizează 
testarea RT PCR și unitățile sanitare cu paturi care îngrijesc pacienți COVID-19. 

→Probele transportate la laboratoarele care realizează testarea RT-PCR vor fi însoțite de 
Formularul de însoțire a probei recoltate de la cazul suspect/confirmat COVID-19 sau de la alte 
categorii de persoane, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin și procesul-
verbal de predare-primire lot probe recoltate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la 
prezentul ordin. 

→Toate formularele de însoțire a probelor, cu cod emis anterior de direcția de sănătate publică 
(DSP) pentru probele recoltate în conformitate cu metodologia Institutului Național de Sănătate 
Publică (INSP) în vederea decontării, vor fi trimise în original către direcția de sănătate publică 
aferentă, urmând a fi păstrate și arhivate conform legii. 

→ (1) Pentru toate probele recoltate (la cerere sau conform metodologiei), laboratoarele vor 
introduce toate datele din formularul prevăzut în anexa nr. 1, precum și rezultatele testelor după 
fiecare tranșă de lucru în aplicația informatică Corona Forms, potrivit procedurii tehnice elaborate 
de STS, în maximum 24 de ore de la primirea probei la laborator. 

(2) Conducerea laboratorului se va asigura de implementarea tuturor dispozițiilor prevăzute la 
alin. (1). 

(3) Buletinul de analiză cu rezultat validat în urma prelucrării probei va fi încărcat în format .pdf în 
aplicația informatică Corona Forms, conform procedurilor tehnice elaborate de STS. 

(4) Responsabilitatea pentru alocarea probelor prelevate conform metodologiei către laboratoare 
revine fiecărei DSP aferente. Directorul executiv al fiecărei DSP se asigură de alocarea probelor, 
astfel încât toate probele să fie procesate în maximum 24 de ore. Pentru situația în care 
capacitatea de testare dintr-un județ este depășită, responsabilitatea relocării probelor în alte 
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județe revine coordonatorului regional stabilit prin Ordinul ministrului sănătății nr. 
843/2020 privind desemnarea din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului 
București a coordonatorilor pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare 
ale României. 

→Rezultatele probelor vor fi transmise automat din aplicația informatică Corona Forms prin SMS și 
e-mail persoanelor testate. În cazul în care pentru persoana testată nu există date relevante de 
contact, responsabilitatea transmiterii rezultatului revine entității care a dispus recoltarea, 
respectiv entitățile la care s-a efectuat testarea. 

→ (1) Buletinele de analiză pozitive vor fi transmise în mod automat prin e-mail și mesaj text 
medicului de familie al persoanelor testate pentru a fi luate în evidență. 

(2) În cazul în care o persoana testată nu are medic de familie, aceste informații sunt transmise 
către DSP, aceasta având responsabilitatea de a monitoriza cazul. 

→ După introducerea rezultatelor de laborator în aplicația informatică Corona Forms, în maximum 
24 de ore, DSP va completa județul și localitatea de infectare a persoanei cu rezultat pozitiv. DSP 
are responsabilitatea efectuării anchetei epidemiologice și introducerea datelor direct în aplicația 
informatică Corona Forms, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 
1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de 
sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate 
Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul 
de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în 
situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2. 

→ Direcțiile de sănătate publică au obligația de a identifica și de a confirma în urma anchetei 
epidemiologice contacții direcți ai fiecărei persoane testate pozitiv, în conformitate cu Ordinul 
ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de 
către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național 
de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță 
județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul 
sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Toate 
persoanele identificate a fi contacți direcți ai fiecărei persoane cu rezultat pozitiv vor fi introduse 
în aplicația informatică Corona Forms de către DSP. Decizia de carantinare va fi generată automat, 
imediat după completare, din aplicația informatică Corona Forms și va fi transmisă fiecărei 
persoane, cât și medicului de familie al acesteia. 

→  În cazul pacienților pozitivi, decizia de izolare va fi completată în aplicația informatică Corona 
Forms de către DSP în maximum 24 de ore. După completare, aceasta va fi transmisă în format 
electronic prin e-mail din aplicația informatică Corona Forms atât medicului de familie/medicului 
desemnat de către DSP, cât și pacientului. După 14 zile de la luarea în evidență ca persoana 
confirmată, pentru persoanele izolate la domiciliu sau în locații dedicate și monitorizate de medicii 
de familie, respectiv medicii alocați de DSP, în absența schimbării statusului acestora, fișa 
pacientului se va închide în mod automat în aplicația informatică Corona Forms sub statusul de 
"vindecat". 
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→ Pentru toți pacienții pozitivi internați, unitățile spitalicești au obligația de a completa formularul 
corespunzător (fișa de spital) din aplicația informatică Corona Forms, în primele 12 ore de la 
internare. La externare, unitatea spitalicească are obligația ca în maximum 24 de ore să 
completeze în fișa de spital din aplicația Corona Forms statusul pacientului: vindecat, transferat 
sau izolat la domiciliu. Unitățile spitalicești au obligația raportării imediate a deceselor COVID în 
baza definiției de caz către DSP. Managerii spitalelor vor verifica zilnic acuratețea datelor și sunt 
responsabili pentru corectitudinea și validitatea datelor introduse în aplicația Corona Forms. 

→Orice laborator autorizat de către DSP, dar neinclus în Programul Național de Sănătate, care 
efectuează teste RT-PCR pentru SARS-CoV-2, are obligația de a transmite în aceleași termene 
următoarele: 

a) buletinele de analiză, electronic, în format .pdf, către DSP și INSP; 

b) datele statistice solicitate către INSP. 

DSP va avea obligativitatea de a introduce cazurile pozitive în aplicația informatică Corona Forms. 

INSP va introduce datele statistice furnizate în calculul capacității de testare naționale. 

→ Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispozițiilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a altor prevederi 
legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. 

 În condițiile prevăzute, Ministerul Sănătății, în calitate de operator de date cu caracter personal, 
împuternicește Serviciul de Telecomunicații Speciale să efectueze operațiuni privind prelucrarea, 
colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, protejarea, ștergerea și distrugerea datelor cu 
caracter personal prelucrate prin intermediul sistemelor și aplicației prevăzute în vederea aplicării 
măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 și de limitare a efectelor acesteia. 

 La solicitarea scrisă a operatorului de date cu caracter personal, datele cu caracter personal 
prelucrate în baza prezentului ordin vor fi distruse în mod ireversibil. 

→Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 7 zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, cu excepția articolului 8 care intră în vigoare în termen de 30 de 
zile. 

ANEXA Nr. 1 
Formularul de însoțire a probei recoltate de la cazul suspect/confirmat COVID-19 sau de la alte 

categorii de persoane 
 

Tip investigație solicitată: detecție SARS-CoV-2 prin RT-PCR 

Solicitant probă (DSP/spital/laborator/SAJ, SABIF) . . . . . . . . . . 
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Către laboratorul . . . . . . . . . . 

Cod caz: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | (abreviere județ/nr. caz/anul ex. AB/100000000/2020) 

Probă la cerere □ Probă conform metodologiei INSP □ 

Nume: . . . . . . . . . . 

Prenume:  . . . . . . . . . . 

Adresa de rezidență: . . . . . . . . . . 

CNP: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

Vârsta:  . . . . . . . . . . 

Nr. telefon mobil:  . . . . . . . . . . 

Adresa e-mail: . . . . . . . . . . 

Personal medico-sanitar: 

  Medic 

  Asistent 

  Ambulanțier 

  Infirmier 

  Altele 

Data recoltării probei: . . . . . . . . . . . 

Tipul probei prelevate: 

  exsudat nazal/exsudat faringian 

  aspirat traheo-bronșic 

  fragmente necroptice de pulmon 

Data trimiterii probei către laborator: . . . . . . . . . . 

RECOLTAT/ÎNTOCMIT . 

FORMULARUL SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE 

Codul de caz se păstrează și pentru probele recoltate ulterior de la aceeași persoană. 

ANEXA Nr. 2 
PROCES-VERBAL 

de predare-primire lot probe recoltate 
NR. PROBE . . . . . . . . . . 

Data și ora predării probei la laborator . . . . . . . . . . 
Predat . . . . . . . . . . Primit . . . . . . . . . . 
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Notițe 

Mesaj text: "Rezultatul testului pentru care este înregistrat acest număr de telefon este pozitiv. 
Stați acasă, medicul dvs. de familie și DSP-ul au fost informați, veți fi contactați în cel mai scurt 
timp." 

E-mail 

Text e-mail 

Mesaj call center: "Dacă ați primit mesaj cu test pozitiv, vă rugăm să așteptați să fiți contactat de 
medicul de familie." 

 

√ Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4659738/2020 privind 
instituirea carantinei zonale în comuna Recea, județul Maramureș, publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 997 din 28 octombrie 2020 

→ Se ins tuie măsura de caran nă zonală, începând cu data de 28.10.2020, ora 12,00 pentru o 
perioadă de 14 zile, pentru comuna Recea și satele aparținătoare (Mocira, Săsar, Lăpușel și 
Bozânta Mică). 

 Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate 
geografice: 

- Recea: 47°38'31.3"N, 23°31'20.0"E; 47°38'13.8"N, 23°30'00.2"E; 47°37'58.0"N, 23°31'03.0"E; 
47°37'48.3"N, 23°29'48.4"E; 

- Lăpușel: 47°37'11.9"N, 23°28'51.4"E; 47°36'19.8"N, 23°27'05.1"E; 47°36'35.1"N, 23°27'34.3"E; 

- Mocira: 47°38'21.7"N, 23°31'22.8"E; 47°38'02.1"N, 23°32'34.0"E; 47°37'28.8"N, 23°32'41.1"E; 
47°37'29.0"N, 23°30'42.7"E; 

- Săsar: 47°38'43.9"N, 23°31'07.8"E; 47°38'48.8"N, 23°31'02.5"E; 47°38'31.3"N, 23°31'20.0"E; 
47°39'07.2"N, 23°30'00.4"E; 47°39'07.8"N, 23°30'00.2"E; 47°37'31.2"N, 23°29'12.3"E; 

- Bozânta Mică: 47°38'14.8"N, 23°24'37.3"E; 47°38'29.3"N, 23°25'02.4"E; 47°38'16.9"N, 
23°25'41.0"E; 47°37'57.4"N, 23°25'43.7"E; 47°37'47.3"N, 23°25'18.6"E; 47°37'54.3"N. 
23°24'32.1"E. 

→În zona prevăzută  se instituie următoarele măsuri obligatorii: 

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarate în zona 
menționată 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 Maramureș 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; 
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4. stabilirea, prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție Județean 
Maramureș, 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 Maramureș 
sau Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, 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; 

10. stabilirea în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a 
responsabilităților privind: 

a) asigurarea dezinfecției periodice a spațiilor publice, după un calendar bine stabilit de către 
Direcția de Sănătate Publică Maramureș; 

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 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 
Maramureș, cu aprobarea prefectului sau înlocuitorului de drept al acestuia; 
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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. 

→ (1) În/Din zona menționată este permisă intrarea/ieșirea pentru: 

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare 
desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și aprovizionării populației; 

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în 
domeniile 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 a unei persoane aflate 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; 

h) elevii care au domiciliul în zona 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. 

(2) Toate persoanele prevăzute la alin. (1) 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. 

(3) Este permisă tranzitarea localităților prevăzute la art. 1 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 Maramureș (telefon: 0262212209, e-mail: 
cjcci@isumm.ro). 
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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. 

→Prezentul ordin 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/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului 
Afacerilor Interne. 

→Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona menționată prin alte zone și căi de acces decât 
cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale. 

→Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a 
Intervenției Maramureș, care va asigura informarea președintelui Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență Maramureș și a Direcției de Sănătate Publică Maramureș, și spre informare la 
Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății - Direcția generală de asistență 
medicală și sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române. 

→Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 28.10.2020, ora 12,00, pentru o 
perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 
data de 28.10.2020, ora 20,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției. 

 

 

 

 

 


