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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

4 decembrie 2020 

 √  Ordinul nr. 4.660.253/2020 privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru 

comuna Clinceni, cu satele aparținătoare Clinceni, Olteni și Ordoreanu, județul Ilfov, 

publicat în M.Of. nr. 1175 din 4 decembrie 2020 

 → începând cu data de 3.12.2020, 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. 4.660.012 din 18.11.2020, pentru comuna Clinceni, cu satele aparținătoare 

Clinceni, Olteni și Ordoreanu, județul Ilfov. 

 

 √ Ordinul nr. 4.660.254/2020 privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru 

comuna Berceni, cu satul aparținător Berceni, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 1175 din 4 

decembrie 2020 

 → începând cu data de 3.12.2020, 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. 

 

 √ Hotărârea nr. 1038/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la 

Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

publicată în M.Of. nr. 1177 din 4 decembrie 2020 

→ Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, se modifică și se completează după cum urmează: 
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1. la art. 2 alin. (1), după punctul 2 se introduce punctul 21, cu următorul cuprins: 

21 prin excepție de la interdicția prevăzută la pct. 2 este permisă circulația, fără 

restricții, a: 

a) membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic-auxiliar al acestora, a 

candidaților, a persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea 

alegerilor, precum și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor 

de votare, birourile electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în toate 

localitățile, în intervalul 6 decembrie 2020, ora 23,00-7 decembrie 2020, ora 5,00; 

b) persoanelor, în intervalul 6 decembrie 2020, ora 5,00- 7 decembrie 2020, ora 1,00, 

la nivel național, cu excepția celor izolate și/sau carantinate, la domiciliu sau la locația 

declarată, potrivit legii. 

2. la art. 2, după alin. (3) se introduce alin. (31), cu următorul cuprins: 

(31) Pentru verificarea motivului deplasării în situația prevăzută la alin. (1) pct. 21 lit. a), 

persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o 

declarație pe propria răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind 

implicarea în organizarea sau observarea alegerilor. 

3. la art. 2, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(4) Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2), (3) și (31), trebuie să 

cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității 

profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. 

4. la art. 2, după alin. (4) se introduce alin. (41), cu următorul cuprins: 

(41) În situația prevăzută la alin. (1) pct. 21 lit. b) nu este necesară prezentarea 

documentelor doveditoare ale motivului deplasării, prevăzute la alin. (2) și (3). 

5. art. 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Articolul 12 

(1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările 

ulterioare, se suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 

7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și 

servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările 

ulterioare, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante se desfășoară în 

condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și 
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administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al 

ministrului muncii și protecției sociale. 

 

√ Ordinul nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind 

desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada 

stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicat 

în M.Of. nr. 1178 din 4 decembrie 2020 

→ se aprobă Regulamentul privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, 

inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19; 

→ dispozițiile se aplică fără a aduce atingere altor prevederi specifice aplicabile 

activităților de comercializare a produselor agroalimentare, de protecție a consumatorului, 

precum și regulamentelor de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare aprobate de 

autoritățile administrației publice locale; 

→ Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

și Administrației, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale duc la 

îndeplinire prevederile Ordinului, conform competențelor. 

§ Regulament privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a 

piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 

→ stabilește regulile generale de desfășurare a activității piețelor agroalimentare, 

inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, precum 

și măsurile care trebuie respectate de către toți utilizatorii structurilor de vânzare destinate 

comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate, cărnii și produselor din 

carne, ouălor, mierii și produselor apicole, produselor conservate, peștelui, florilor, inclusiv 

artificiale, și a articolelor pentru acestea, semințelor, cerealelor, păsărilor și animalelor mici, 

inclusiv a articolelor pentru acestea, precum și a unor articole de uz gospodăresc, realizate de 

mica industrie sau de micii meșteșugari, precum și a unor articole nealimentare de cerere 

curentă; 
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→ utilizatorii sunt: 

a) orice persoană juridică care desfășoară activitate de comercializare cu amănuntul a 

produselor; 

b) asociațiile familiale, precum și persoanele fizice autorizate, inclusiv meșteșugarii; 

c) producătorii/procesatorii din sectorul agroalimentar individuali și asociațiile 

acestora, care își comercializează propriile produse agricole și alimentare; 

d) persoanele fizice care își vând ocazional bunurile proprii în piețe organizate în acest 

scop; 

e) consumatorii. 

→ pentru buna desfășurare a activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor 

volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, se vor respecta 

următoarele măsuri în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19: 

a) afișarea regulilor de acces, de protecție individuală, de distanțare fizică și de igienă 

în locuri vizibile în piața agroalimentară/piața volantă; 

b) accesul în piețele agroalimentare, inclusiv în piețele volante, se face cu respectarea 

de către utilizatori a distanțării de minimum 2 m. Se vor monta marcaje pe pardoseli; 

c) limitarea accesului consumatorilor astfel încât să fie asigurată o distanță de 

minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a 

pieței; 

d) stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii 

distanței fizice. Traseele pentru circulația în interiorul pieței vor fi separate: unul dedicat 

intrării și unul dedicat ieșirii, astfel încât să se evite aglomerația, precum și intersectarea 

consumatorilor. Vor fi marcate sensuri de circulație; 

e) ușile de acces se vor bloca în poziția deschis, dacă ușile nu sunt automate; 

f) accesul utilizatorilor va fi permis numai în condițiile purtării măștii 

(medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei în piață. Pentru a oferi o protecție eficace, 

masca trebuie să acopere gura și nasul; 

g) utilizatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va 

fi pus la dispoziție la intrarea în piața agroalimentară/piața volantă. Totodată vor fi amplasate 

și semnalizate recipientele unde se vor arunca măștile și mănușile folosite; 
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h) la intrarea în piața agroalimentară/piața volantă se va efectua un triaj observațional 

și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, 

strănut, rinoree); 

i) dezinfecția zilnică și ori de câte ori e nevoie a suprafețelor cu produse dezinfectante 

avizate de către Ministerul Sănătății; 

j) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră în piața 

agroalimentară/piața volantă; 

k) utilizatorii care comercializează produse agroalimentare cu care intră în contact 

direct, precum mezelurile, brânzeturile vrac sau salatele, este obligatoriu să poarte mănuși și 

mască de protecție; 

l) produsele agroalimentare vor fi expuse la vânzare, cu asigurarea protecției igienico-

sanitare, cu folii din plastic a căror utilizare în scop alimentar să fie avizată; 

m) standurile se vor proteja cu ecrane din material transparent, care să asigure 

protecție igienico-sanitară atât alimentelor, cât și vânzătorilor, sau cu folie, pentru o 

dezinfectare mai ușoară a acestora. Dezinfectarea va viza toate suprafețele pe care sunt 

amplasate produsele agroalimentare destinate comercializării, inclusiv cântare, pardosele, 

geamuri, rafturi de depozitare, vitrine, și se va realiza cu soluții biocide, pe bază de clor sau 

alcool, atât dimineața și seara, cât și pe parcursul zilei; 

n) toți comercianții vor fi dotați cu măști și mănuși, pe toată durata programului de 

lucru; 

o) verificarea, în permanență, a funcționării în bune condiții a instalațiilor de apă 

curentă și de canalizare de la nivelul bazinelor compartimentate pentru spălarea legumelor și 

a fructelor, precum și din grupurile sanitare, iar în cazul apariției oricăror defecțiuni să se 

asigure repararea imediată a instalațiilor de alimentare cu apă, de canalizare sau la obiectele 

sanitare existente; 

p) verificarea, în permanență, a stării de curățenie din anexele și din grupurile sanitare, 

asigurând spălarea și dezinfecția la fiecare oră sau ori de câte ori este necesar a acestora; 

q) verificarea, în permanență, a materialelor necesare igienei personale, pentru 

persoanele care folosesc grupurile sanitare din incinta toaletelor publice (hârtie igienică, 

săpun, mijloace de ștergere sau zvântare a mâinilor după spălare, substanțe dezinfectante); 



6 
 

r) asigurarea, în permanență, a colectării selective și evacuării zilnice a deșeurilor solide 

în recipiente de gunoi prevăzute cu saci din material plastic, închise etanș, care se vor spăla și 

dezinfecta după golire; 

s) asigurarea, după finalizarea programului de funcționare, a verificării mobilierului din 

piață, igienizarea grupurilor sanitare prin spălare și dezinfecție, spălarea cu jet de apă sub 

presiune și dezinfecția incintei pieței după ce au fost efectuate procedurile de curățenie; 

ș) aprovizionarea cu produse agroalimentare se va realiza, pe cât posibil, înainte de 

deschiderea programului de funcționare. 

 

√ Hotărârea nr. 1035/2020 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea 

Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor 

de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă 

prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia 

ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială", publicată în M.Of. nr. 1179 

din 4 decembrie 2020 

→ Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a 

sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a 

acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială“, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. după art. 5 se introduce art. 51, cu următorul cuprins: 

Articolul 51 

Prin derogare de la prevederile art. 5, pentru sporul prevăzut în anexa nr. 2 la articolul 

unic lit. A pct. 9 teza a II-a, acordat pentru situația de risc epidemiologic determinată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, nu se eliberează buletine de determinare sau, după 

caz, expertizare a locurilor de muncă. 

2. la art. 8, după alin. (3) se introduce alin. (4), cu următorul cuprins: 

(4) Sporul prevăzut în anexa nr. 2 la articolul unic lit. A pct. 9 teza a II-a, acordat 

pentru situația de risc epidemiologic determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-

2, nu se poate acorda cumulat cu alte sporuri pentru condiții de muncă deosebit de 
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periculoase. În situația în care, pentru activitatea desfășurată în cadrul programului normal 

de lucru, ar putea fi acordate sporuri pentru condiții de muncă ce nu se pot cumula, personalul 

va beneficia de sporul al cărui cuantum este mai mare. 

3. în anexa nr. 2 la articolul unic litera A, punctul 9 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

9. personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare care 

participă efectiv la aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave și altele 

asemenea stabilite de Ministerul Sănătății și declarate prin ordin. Pe durata stării de alertă și 

de urgență instituite, în condițiile legii, pentru situația de risc epidemiologic determinată de 

răspândirea virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 60 

de zile de la data încetării stării de alertă sau de urgență, pentru personalul de specialitate 

medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare publice sau din structurile acestora, 

după caz, inclusiv pentru personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-

sanitare, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul 

pacienților diagnosticați cu COVID-19, mărimea sporului este de la 75% până la 85% din 

salariul de bază, cu excepția personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar 

din serviciile de ambulanță publice pentru care mărimea sporului este de 80%. 

 

5 decembrie 2020 

√ Ordinul nr. 4.660.268/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală 

pentru orașul Bragadiru, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 1180 din 5 decembrie 2020 

→ începând cu data de 4.12.2020, 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. 4.660.035 din 20.11.2020 pentru orașul Bragadiru, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.269/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală 

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

în M.Of. nr. 1180 din 5 decembrie 2020 

→ începând cu data de 4.12.2020, 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. 4.660.034 din 20.11.2020, pentru comuna Chiajna, cu satele aparținătoare 

Chiajna, Dudu și Roșu, județul Ilfov. 
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√ Ordinul nr. 4.660.270/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru 

U.A.T. Constanța, județul Constanța, publicat în M.Of. nr. 1180 din 5 decembrie 2020 

→ începând cu data de 4.12.2020, 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. 4.660.271/2020 pentru completarea unor ordine privind instituirea, 

respectiv prelungirea măsurii carantinei zonale în unele localități, publicat în M.Of. nr. 1180 

din 5 decembrie 2020 

→ la Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4.660.063/2020 

privind instituirea carantinei zonale pentru orașul Avrig, județul Sibiu, după art. 7 se 

introduce art. 71, cu următorul cuprins: 

Articolul 71 

(1) Se permite, în data de 5 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile secțiilor de 

votare a persoanelor implicate în organizarea alegerilor, precum și a persoanelor care depun 

cereri de vot prin intermediul urnei speciale. 

(2) Se permite, în data de 6 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile secțiilor de 

votare, pentru exercitarea dreptului de vot, observarea alegerilor și pentru efectuarea 

operațiunilor electorale, cu respectarea dispozițiilor Ordinului ministrului sănătății și al 

ministrului afacerilor interne nr. 2.009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de 

sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului 

electoral din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, a alegătorilor 

și a persoanelor implicate în organizarea alegerilor. 

(3) Se permite, în data de 6 decembrie 2020, deplasarea cu urna specială pe raza 

teritorială a localității a echipelor formate din membri ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, însoțite de persoane acreditate și personal de pază, în vederea exercitării dreptului de 

vot de către alegătorii care nu se pot prezenta la secțiile de votare. 

(4) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 
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interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(5) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

(6) Se permite, în datele de 6 și 7 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediul biroului 

electoral de circumscripție și sediile birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru 

predarea materialelor rezultate din procesul electoral, a membrilor birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a persoanelor care îi însoțesc, precum operatori de calculator, persoane 

acreditate și personal de pază. 

→ la Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4.660.064/2020 

privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Mediaș, județul Sibiu, după art. 7 se 

introduce art. 71, cu următorul cuprins: 

Articolul 71 

(1) Se permite, în data de 5 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile secțiilor de 

votare a persoanelor implicate în organizarea alegerilor, precum și a persoanelor care depun 

cereri de vot prin intermediul urnei speciale. 

(2) Se permite, în data de 6 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile secțiilor de 

votare, pentru exercitarea dreptului de vot, observarea alegerilor și pentru efectuarea 

operațiunilor electorale, cu respectarea dispozițiilor Ordinului ministrului sănătății și al 

ministrului afacerilor interne nr. 2.009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de 

sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului 

electoral din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, a alegătorilor 

și a persoanelor implicate în organizarea alegerilor. 

(3) Se permite, în data de 6 decembrie 2020, deplasarea cu urna specială pe raza 

teritorială a localității a echipelor formate din membri ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, însoțite de persoane acreditate și personal de pază, în vederea exercitării dreptului de 

vot de către alegătorii care nu se pot prezenta la secțiile de votare. 

(4) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 
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persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(5) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

(6) Se permite, în datele de 6 și 7 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediul biroului 

electoral de circumscripție și sediile birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru 

predarea materialelor rezultate din procesul electoral, a membrilor birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a persoanelor care îi însoțesc, precum operatori de calculator, persoane 

acreditate și personal de pază. 

→ la Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4.660.065/2020 

privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Orlat, județul Sibiu, după art. 7 se 

introduce art. 71, cu următorul cuprins: 

Articolul 71 

(1) Se permite, în data de 5 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile secțiilor de 

votare a persoanelor implicate în organizarea alegerilor, precum și a persoanelor care depun 

cereri de vot prin intermediul urnei speciale. 

(2) Se permite, în data de 6 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile secțiilor de 

votare, pentru exercitarea dreptului de vot, observarea alegerilor și pentru efectuarea 

operațiunilor electorale, cu respectarea dispozițiilor Ordinului ministrului sănătății și al 

ministrului afacerilor interne nr. 2.009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de 

sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului 

electoral din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, a alegătorilor 

și a persoanelor implicate în organizarea alegerilor. 

(3) Se permite, în data de 6 decembrie 2020, deplasarea cu urna specială pe raza 

teritorială a localității a echipelor formate din membri ai birourilor electorale ale secțiilor de 
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votare, însoțite de persoane acreditate și personal de pază, în vederea exercitării dreptului de 

vot de către alegătorii care nu se pot prezenta la secțiile de votare. 

(4) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(5) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

(6) Se permite, în datele de 6 și 7 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediul biroului 

electoral de circumscripție și sediile birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru 

predarea materialelor rezultate din procesul electoral, a membrilor birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a persoanelor care îi însoțesc, precum operatori de calculator, persoane 

acreditate și personal de pază. 

→ la Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4.660.066/2020 

privind instituirea carantinei zonale pentru orașul Năvodari, județul Constanța, după art. 6 

se introduce art. 61, cu următorul cuprins: 

Articolul 61 

(1) Se permite, în data de 5 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile secțiilor de 

votare a persoanelor implicate în organizarea alegerilor, precum și a persoanelor care depun 

cereri de vot prin intermediul urnei speciale. 

(2) Se permite, în data de 6 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile secțiilor de 

votare, pentru exercitarea dreptului de vot, observarea alegerilor și pentru efectuarea 

operațiunilor electorale, cu respectarea dispozițiilor Ordinului ministrului sănătății și al 

ministrului afacerilor interne nr. 2.009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de 

sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului 
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electoral din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, a alegătorilor 

și a persoanelor implicate în organizarea alegerilor. 

(3) Se permite, în data de 6 decembrie 2020, deplasarea cu urna specială pe raza 

teritorială a localității a echipelor formate din membri ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, însoțite de persoane acreditate și personal de pază, în vederea exercitării dreptului de 

vot de către alegătorii care nu se pot prezenta la secțiile de votare. 

(4) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(5) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

(6) Se permite, în datele de 6 și 7 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediul biroului 

electoral de circumscripție și sediile birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru 

predarea materialelor rezultate din procesul electoral, a membrilor birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a persoanelor care îi însoțesc, precum operatori de calculator, persoane 

acreditate și personal de pază. 

→ la art. 5 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.099/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru orașul Ineu, județul Arad, după 

alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 
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obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.116/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru UAT Eforie (Eforie Nord și Eforie 

Sud), județul Constanța, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.123/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru satul Lazu, UAT Agigea, județul 

Constanța, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 
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răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 5 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.144/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Vințu de Jos, județul 

Alba, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.145/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Cernavodă, județul 

Constanța, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 
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(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.146/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Cumpăna, județul 

Constanța, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.147/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Târgușor, județul 

Constanța, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 
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(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.153/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mârșa, județul Sibiu, 

după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 6 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.154/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru UAT comuna Ciurea - satele 

Ciurea și Lunca Cetățuii (zona Zanea), județul Iași, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), 

cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 
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(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.199/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Tuzla, județul Constanța, 

după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.200/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Rasova, județul 

Constanța, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 
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(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.201/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Aliman, județul 

Constanța, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 6 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.202/2020 privind instituirea carantinei zonale la nivelul localității Sighiștel din 

comuna Câmpani, județul Bihor, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul 

cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 
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(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 5 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.203/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru orașul Cugir, județul 

Alba, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 6 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.204/2020 privind instituirea carantinei zonale la nivelul orașului Nucet, județul Bihor, 

după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 
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(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 6 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.205/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale la nivelul localităților Fânațe 

și Câmpani din comuna Câmpani, județul Bihor, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu 

următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.211/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru municipiul Alba Iulia, 

județul Alba, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 
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→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.212/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale în municipiul Blaj, județul 

Alba, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.213/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale în comuna Ciugud, județul 

Alba, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 
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→ la art. 6 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.242/2020 privind prelungirea măsurii carantinei pentru municipiul Slobozia, județul 

Ialomița, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.253/2020 privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Clinceni, 

cu satele aparținătoare Clinceni, Olteni și Ordoreanu, județul Ilfov, după alin. (3) se introduc 

alin. (31) și (32), cu următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 
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→ la art. 8 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.254/2020 privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Berceni, cu 

satul aparținător Berceni, județul Ilfov, după alin. (3) se introduc alin. (31) și (32), cu 

următorul cuprins: 

(31) În perioada 6.12.2020, ora 23,00-7.12.2020, ora 5,00, este permisă circulația 

membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a candidaților, a 

persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum 

și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile 

electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în/din zona carantinată și în 

interiorul zonei carantinate. În intervalul prevăzut de prezentul alineat, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în 

organizarea sau observarea alegerilor. 

(32) În perioada 6.12.2020, ora 5,00-7.12.2020, ora 1,00, este permisă circulația 

persoanelor fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului 

deplasării, în zona/zonele unde măsura carantinării este instituită. 

→ Ordinul se va transmite spre aplicare la centrele județene de coordonare și 

conducere a intervenției Alba, Arad, Bihor, Constanța, Ialomița, Iași, Sibiu și Ilfov, care vor 

asigura informarea președinților comitetelor județene pentru situații de urgență și a direcțiilor 

de sănătate publică din cadrul județelor menționate anterior, și spre informare la Institutul 

Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății - Direcția generală de asistență medicală, 

medicină de urgență și programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției Române 

și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 

→ 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. 

 


