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 INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

27 noiembrie 2020 

 √  Ordinul nr. 2.056/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 

555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul 

epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală 

pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de 

suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, publicat în M.Of. nr. 

1154 din 27 noiembrie 2020 

→ În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți 

cu virusul SARS-CoV-2, pozițiile 4, 5, 14, 22, 23, 37 și 38 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

4. BACĂU: Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești; Spitalul «Prof. Dr. Eduard 

Apetrei» Buhuși - Secția de boli infecțioase; S.C. Elytis Care - S.R.L. Bacău; S.C. CIN MED - S.R.L. 

Agăș; Spitalul Orășenesc «Ioan Lascăr» Comănești - Secția medicină internă - Compartiment tip 

izolator; Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești; Toate centrele - tură suplimentară; 

Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești - cazuri grave și critice. 

5. BIHOR: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea; Spitalul Clinic de Recuperare 

Medicală Băile Felix; Spitalul Municipal Beiuș - Compartiment boli infecțioase - 20 de 

paturi;Spitalul Pelican Oradea - Secția medicală 46 paturi (din care 20 paturi ATI); Spitalul Clinic 

Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea; Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea. 

14. CONSTANȚA: Spitalul Municipal Medgidia; S.C. DIAGNOST - S.R.L. Constanța - 40 

paturi; Toate centrele - tură suplimentară; Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - 

Centrul de dializă - pacienți gravi și critici. 

22. HUNEDOARA: Spitalul Municipal Orăștie; Spitalul Municipal Lupeni; Spitalul 

Municipal Vulcan; Spitalul Orășenesc Hațeg; Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; Spitalul 

General CF Simeria; Spitalul Județean de Urgență Deva - Secția ATI, Secția boli infecțioase și 

Secția pneumologie; Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; Spitalul de Psihiatrie Zam; Spitalul 
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de Urgență Petroșani - Secția pneumologie; Spitalul Municipal Lupeni; Toate centrele - tură 

suplimentară; Spitalul Municipal «Dr. A. Simionescu» Hunedoara - cazuri grave și critice. 

23. IALOMIȚA: Spitalul Municipal Fetești; Spitalul Municipal Urziceni; Spitalul Orășenesc 

Țăndărei; Spitalul Municipal Fetești; S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru 

Slobozia - tură suplimentară; Spitalul Județean de Urgență Slobozia - cazuri grave și critice. 

37. TIMIȘ: Spitalul CF 2 Timișoara; Spitalul Municipal Timișoara; Spitalul Municipal 

«Teodor Andrei» Lugoj; Spitalul Orășenesc Făget (izolarea cazurilor asimptomatice și ușoare); 

Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brînzeu» Timișoara;  Spitalul Clinic de Urgență pentru 

Copii «Louis Țurcanu» Timișoara; Spitalul Orășenesc «Dr. Karl Diel» Jimbolia; Maternitatea Bega 

Timișoara; Toate centrele - tură suplimentară distinctă; Spitalul Județean de Urgență Timișoara 

- cazuri grave și critice. 

38. TULCEA: Spitalul Județean de Urgență Tulcea: Secția de boli infecțioase - 50 paturi, 

Pavilion pneumoftiziologie - 28 paturi și secția medicală - 60 paturi; Spitalul Orășenesc Măcin - 

10 paturi spitalizare de zi; S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Tulcea - 

tură suplimentară. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.144/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea 

Vințu de Jos, județul Alba, publicat în M.Of. nr. 1155 din 27 noiembrie 2020 

→ începând cu data de 29.11.2020, ora 6,00, se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, 

măsura de carantină zonală în localitatea Vințu de Jos, județul Alba. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.145/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. 

Cernavodă, județul Constanța, publicat în M.Of. nr. 1156 din 27 noiembrie 2020 

→ începând cu data de 28.11.2020, ora 20,00, se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, 

măsura de carantină zonală în U.A.T. Cernavodă, județul Constanța. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.146/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. 

Cumpăna, județul Constanța, publicat în M.Of. nr. 1156 din 27 noiembrie 2020 

→ începând cu data de 28.11.2020, ora 20,00, se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, 

măsura de carantină zonală în U.A.T. Cumpăna, județul Constanța. 
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√ Ordinul nr. 4.660.147/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. 

Târgușor, județul Constanța, publicat în M.Of. nr. 1156 din 27 noiembrie 2020 

→ începând cu data de 28.11.2020, ora 20,00, se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, 

măsura de carantină zonală în U.A.T. Târgușor, județul Constanța. 

 

28 noiembrie 2020 

√ Ordinul nr. 4.660.149/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru 

orașul Cisnădie, cu excepția Cartierului Arhitecților, județul Sibiu, publicat în M.Of. nr. 1157 din 

28 noiembrie 2020 

 → începând cu data de 30.11.2020, ora 5,00, se prelungește pentru o perioadă de 7 zile 

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

Urgență nr. 4.659.927 din 14.11.2020, pentru orașul Cisnădie, cu excepția Cartierului Arhitecților, 

județul Sibiu. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.150/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru 

municipiul Sibiu, localitatea Șelimbăr și Cartierul Arhitecților din cadrul localității Cisnădie, 

județul Sibiu, publicat în M.Of. nr. 1157 din 28 noiembrie 2020 

→ începând cu data de 30.11.2020, ora 5,00, se prelungește pentru o perioadă de 7 zile 

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

Urgență nr. 4.659.928 din 14.11.2020, pentru municipiul Sibiu, localitatea Șelimbăr și cartierul 

Arhitecților din cadrul localității Cisnădie, județul Sibiu. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.151/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru 

orașul Tălmaciu, județul Sibiu, publicat în M.Of. nr. 1157 din 28 noiembrie 2020 

→ începând cu data de 30.11.2020, ora 5,00, se prelungește pentru o perioadă de 7 zile 

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

Urgență nr. 4.659.929 din 14.11.2020, pentru orașul Tălmaciu, județul Sibiu. 
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√ Ordinul nr. 4.660.152/2020 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru 

localitatea Braniștea, comuna Braniștea, județul Mehedinți, publicat în M.Of. nr. 1157 din 28 

noiembrie 2020 

→ carantina zonală instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de 

Urgență nr. 4.659.969 din 16.11.2020 privind instituirea carantinei zonale la nivelul localității 

Braniștea, comuna Braniștea, județul Mehedinți, se ridică în data de 28.11.2020, ora 20,00. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.153/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea 

Mârșa, județul Sibiu, publicat în M.Of. nr. 1157 din 28 noiembrie 2020 

→ începând cu data de 30.11.2020, ora 5,00, se instituie pentru o perioadă de 14 zile 

măsura de carantină zonală în localitatea Mârșa, județul Sibiu. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.154/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru UAT comuna 

Ciurea - satele Ciurea și Lunca Cetățuii (zona Zanea), județul Iași, publicat în M.Of. nr. 1157 din 

28 noiembrie 2020 

→ începând cu data de 29.11.2020, ora 00,00, se instituie pentru o perioadă de 14 zile 

măsura de carantină zonală în UAT comuna Ciurea - satele Ciurea și Lunca Cetățuii (zona Zanea), 

județul Iași. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.197/2020 pentru modificarea unor ordine privind prelungirea 

măsurii carantinei zonale în județul Sibiu, publicat în M.Of. nr. 1158 din 1 decembrie 2020 

→ la art. 1 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.149/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru orașul Cisnădie, cu 

excepția cartierului Arhitecților, județul Sibiu, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

Articolul 1 

(1) Începând cu data de 30.11.2020, ora 5,00, se prelungește pentru o perioadă de 7 zile 

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

Urgență nr. 4.659.927 din 14.11.2020, pentru orașul Cisnădie, cu excepția Cartierului Arhitecților, 

județul Sibiu. 
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→ la art. 1 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.150/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru municipiul Sibiu, 

localitatea Șelimbăr și cartierul Arhitecților din cadrul localității Cisnădie, județul Sibiu, alin. (1) 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

Articolul 1 

(1) Începând cu data de 30.11.2020, ora 5,00, se prelungește pentru o perioadă de 7 zile 

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

Urgență nr. 4.659.928 din 14.11.2020, pentru municipiul Sibiu, localitatea Șelimbăr și cartierul 

Arhitecților din cadrul localității Cisnădie, județul Sibiu. 

→ la art. 1 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

4.660.151/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru orașul Tălmaciu, județul 

Sibiu, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

Articolul 1 

(1) Începând cu data de 30.11.2020, ora 5,00, se prelungește pentru o perioadă de 7 zile 

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

Urgență nr. 4.659.929 din 14.11.2020, pentru orașul Tălmaciu, județul Sibiu. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.198/2020 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru 

localitatea Dudeștii Noi, județul Timiș, publicat în M.Of. nr. 1158 din 1 decembrie 2020 

→ carantina zonală instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de 

Urgență nr. 4.659.824 din 4.11.2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea 

Dudeștii Noi, județul Timiș, și prelungită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de 

Urgență nr. 4.660.006 din 18.11.2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru 

localitatea Dudeștii Noi, județul Timiș, se ridică în data de 1.12.2020, ora 00,00. 

 

1 decembrie 2020 

√ Ordinul nr. 4.660.199/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Tuzla, 

județul Constanța, publicat în M.Of. nr. 1159 din 1 decembrie 2020 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 2.12.2020, ora 8,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, pentru U.A.T. Tuzla, județul Constanța. 
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√ Ordinul nr. 4.660.200/2020privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Rasova, 

județul Constanța, publicat în M.Of. nr. 1159 din 1 decembrie 2020 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 2.12.2020, ora 08,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, pentru U.A.T. Rasova, județul Constanța. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.201/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Aliman, 

județul Constanța, publicat în M.Of. nr. 1159 din 1 decembrie 2020 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 2.12.2020, ora 8,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, pentru U.A.T. Aliman, județul Constanța. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.202 /2020 privind instituirea carantinei zonale la nivelul localității 

Sighiștel din comuna Câmpani, județul Bihor, publicat în M.Of. nr. 1160 din 1 decembrie 2020 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 2.12.2020, ora 7,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, în localitatea Sighiștel din comuna Câmpani, județul Bihor. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.203/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru 

orașul Cugir, județul Alba, publicat în M.Of. nr. 1160 din 1 decembrie 2020 

→ începând cu data de 1.12.2020, ora 00,00, se prelungește pentru o perioadă de 7 zile 

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

Urgență nr. 4.659.944 din 16.11.2020, pentru orașul Cugir, județul Alba. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.204/2020 privind instituirea carantinei zonale la nivelul orașului 

Nucet, județul Bihor, publicat în M.Of. nr. 1160 din 1 decembrie 2020 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 2.12.2020, ora 7,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, în orașul Nucet, județul Bihor. 
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√ Ordinul nr. 4.660.205/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale la nivelul 

localităților Fânațe și Câmpani din comuna Câmpani, județul Bihor, publicat în M.Of. nr. 1161 

din 1 decembrie 2020 

→ începând cu data de 2.12.2020, ora 7,00, se prelungește pentru o perioadă de 7 zile 

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

Urgență nr. 4.659.973 din 17.11.2020, pentru localitățile Fânațe și Câmpani din comuna Câmpani, 

județul Bihor. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.211/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru 

municipiul Alba Iulia, județul Alba, publicat în M.Of. nr. 1161 din 1 decembrie 2020 

→ începând cu data de 1.12.2020, ora 00,00, se prelungește pentru o perioadă de 7 zile 

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

Urgență nr. 4.659.949 din 16.11.2020, pentru municipiul Alba Iulia, județul Alba. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.212/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale în municipiul 

Blaj, județul Alba, publicat în M.Of. nr. 1161 din 1 decembrie 2020 

→ începând cu data de 1.12.2020, ora 00,00, se prelungește pentru o perioadă de 7 zile 

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

Urgență nr. 4.659.948 din 16.11.2020, pentru municipiul Blaj, județul Alba. 

 

√ Ordinul nr. 4.660.213/2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale în comuna 

Ciugud, județul Alba, publicat în M.Of. nr. 1161 din 1 decembrie 2020 

→ începând cu data de 1.12.2020, ora 00,00, se prelungește pentru o perioadă de 7 zile 

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

Urgență nr. 4.659.947 din 16.11.2020, pentru comuna Ciugud, județul Alba. 
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