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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

18 decembrie 2020 

 √  Ordinul nr. 4.660.426/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală 

pentru comuna Berceni, cu satul aparținător Berceni, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 1257 

din 18 decembrie 2020 

→ începând cu data de 17.12.2020, ora 22,00, se prelungește pentru o perioadă de 7 

zile măsura de carantină zonală instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 4.660.013 din 18.11.2020, pentru comuna Berceni, cu satul aparținător 

Berceni, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.427/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru 

U.A.T. Constanța, județul Constanța, publicat în M.Of. nr. 1257 din 18 decembrie 2020 

→ începând cu data de 18.12.2020, ora 20,00, se prelungește pentru o perioadă de 14 

zile măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 4.660.030 din 19.11.2020, în U.A.T. Constanța, județul Constanța. 

 

√ Ordinul nr. 1192/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului 

de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din 

fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 

urgență, publicat în M.Of. nr. 1259 din 18 decembrie 2020 

→ se aprobă Metodologia de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de 

persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 

pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență; 

→ Casele de asigurări de sănătate, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile Ordinului. 
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§ Metodologia de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane 

prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru 

aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență 

→ pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin 

transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI 

„Transferuri între unități ale administrației publice“, art. 51.01.75 „Transferuri pentru 

stimulentul de risc“, se acordă un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună 

categoriilor de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 

europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare; 

→ categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f1) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 43/2020, au dreptul la stimulentul de risc în măsura în care nu au beneficiat 

de stimulentul de risc acordat potrivit dispozițiilor Ordinului președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate nr. 540/2020 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor 

art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de 

sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe 

perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

→ categoriile de personal beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe 

durata stării de urgență, chiar dacă acestea își desfășoară activitatea în una sau mai multe 

unități angajatoare, conform legii; 

→ prin decizie a conducătorului unității angajatoare se stabilește lista personalului din 

cadrul categoriilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 43/2020, care beneficiază de stimulent de risc pentru activitatea desfășurată în cadrul 

unității, inclusiv pentru activitatea desfășurată în condițiile legii într-un alt loc de muncă decât 

cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unității angajatoare este 

responsabil pentru stabilirea personalului care a activat în timpul stării de urgență și care a 

avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19 ori dacă 

personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate; 
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→ Casa Națională de Asigurări de Sănătate asigură plata stimulentului de risc pentru 

categoriile de personal, angajate la furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări 

de sănătate; 

→ prin sintagma „pacient suspect“ se înțelege persoana care îndeplinește condițiile 

prevăzute la art. 3 lit. l) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

→ Casele de asigurări de sănătate decontează unităților angajatoare prevăzute la art. 

8 alin. (1) lit. f1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 sumele necesare plății 

stimulentului de risc pe baza facturilor însoțite de decizia conducătorului unității angajatoare; 

Valoarea stimulentului de risc este în cuantum de 2.500 lei brut/lună/persoană și se asigură 

din fondul de salarii al unității angajatoare. Categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) 

lit. f1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 beneficiază de maximum două 

stimulente de risc, pe perioada stării de urgență, unul pentru perioada 16 martie 2020-14 

aprilie 2020 și unul pentru perioada 15 aprilie 2020-14 mai 2020, indiferent de numărul de zile 

lucrate în intervalele de timp menționate;  

→ lista furnizorilor care au calitatea de unități angajatoare, aflați în relație contractuală 

cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal beneficiază de stimulentul de risc, 

suportat din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se publică pe site-

ul fiecărei case de asigurări de sănătate. 

 

19 decembrie 2020 

√ Ordinul nr. 4.660.441/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală 

pentru comuna Chiajna, cu satele aparținătoare Chiajna, Dudu și Roșu, județul Ilfov, publicat 

în M.Of. nr. 1261 din 19 decembrie 2020 

→ începând cu data de 18.12.2020, ora 22:00,  se prelungește pentru o perioadă de 14 

zile, măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 4.660.034 din 20.11.2020, pentru comuna Chiajna, cu satele aparținătoare 

Chiajna, Dudu și Roșu, județul Ilfov. 
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√ Ordinul nr. 4.660.442/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală 

pentru orașul Bragadiru, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 1261 din 19 decembrie 2020 

→ începând cu data de 18.12.2020, ora 22,00, se prelungește pentru o perioadă de 14 

zile măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 4.660.035 din 20.11.2020, pentru orașul Bragadiru, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.443/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală 

pentru orașul Ovidiu, județul Constanța, publicat în M.Of. nr. 1261 din 19 decembrie 2020 

→ începând cu data de 19.12.2020, ora 20,00, se prelungește pentru o perioadă de 14 

zile măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 4.659.859 din 7.11.2020, pentru orașul Ovidiu, județul Constanța. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.444/2020 pentru instituirea carantinei zonale pentru satul 

Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, publicat în M.Of. nr. 1262 din 19 decembrie 2020 

→ începând cu data de 20.12.2020, ora 00,00, se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, 

măsura de carantină zonală, pentru satul Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.445/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală 

pentru comuna Mogoșoaia, cu satul aparținător Mogoșoaia, județul Ilfov, publicat în M.Of. 

nr. 1262 din 19 decembrie 2020 

→  începând cu data de 19.12.2020, ora 22,00, se prelungește pentru o perioadă de 14 

zile măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 4.660.051 din 21.11.2020, pentru Mogoșoaia, cu satul aparținător Mogoșoaia, 

județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.446/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală 

pentru orașul Otopeni, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 1262 din 19 decembrie 2020 

→ începând cu data de 19.12.2020, ora 22,00, se prelungește pentru o perioadă de 14 

zile măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 4.660.050 din 21.11.2020, pentru orașul Otopeni, județul Ilfov. 
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√ Ordinul nr. 4.660.447/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală 

pentru comuna Dobroești, cu satele aparținătoare Dobroești și Fundeni, județul Ilfov, 

publicat în M.Of. nr. 1263 din 19 decembrie 2020 

→ începând cu data de 19.12.2020, ora 22,00, se prelungește pentru o perioadă de 14 

zile măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 4.660.048 din 21.11.2020, pentru comuna Dobroești, cu stele aparținătoare 

Dobroești și Fundeni, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.448/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală 

pentru comuna Corbeanca, cu satele aparținătoare Corbeanca, Ostratu, Petrești și Tamași, 

județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 1263 din 19 decembrie 2020 

→ începând cu data de 19.12.2020, ora 22,00, se prelungește pentru o perioadă de 14 

zile măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 4.660.052 din 21.11.2020, pentru comuna Corbeanca, cu satele aparținătoare 

Corbeanca, Ostratu, Petrești și Tamași, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.449/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală 

pentru orașul Popești-Leordeni, cu satul aparținător Popești-Leordeni, județul Ilfov, publicat 

în M.Of. nr. 1263 din 19 decembrie 2020 

→ începând cu data de 19.12.2020, ora 22,00, se prelungește pentru o perioadă de 14 

zile măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 4.660.061 din 21.11.2020, pentru orașul Popești-Leordeni, cu satul aparținător 

Popești-Leordeni, județul Ilfov. 

 

 

 

 

 

 

 


