INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ
9 aprilie 2021
√ Hotărârea nr. 391/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul
preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor
sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicată în M.Of.
nr. 366 din 9 aprilie 2021
→ Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind
stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 2
În aplicarea prevederilor art. 2 din lege, beneficiază de stimulent copiii înscriși într-o
unitate de învățământ preșcolar și care se află în una dintre următoarele situații:
a) provin din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei
acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau
acesta este suspendat;
b) se află în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte sau tutore pentru
întreținerea copilului pe perioada absenței acestuia/acestora, conform art. 104 din Legea nr.
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, denumită în continuare persoana desemnată, dacă veniturile pe
persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru
acordarea alocației pentru susținerea familiei.
2. Art. 3 și 4 se abrogă.
3. Art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 7
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(1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) din lege dreptul la stimulent se acordă din
oficiu, odată cu stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei prevăzute de Legea
nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru situația în care
copiii împlinesc vârsta de 3 ani după stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei,
titularul acestui drept va înștiința primarul în baza comunicării prevăzute la art. 23 din Legea
nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din lege, dreptul la stimulent se acordă pe
bază de cerere și declarație pe propria răspundere care se întocmesc de către persoana
desemnată și se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a
sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau
locuiește efectiv persoana desemnată.
(3) Formularul «Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea
stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)» este prevăzut în anexa nr. 1.
4. după art. 7 se introduce art. 71, cu următorul cuprins:
Articolul 71
(1) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile
organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie.
Această perioadă include și zilele libere acordate prin lege, vacanțele și programul național
«Școala altfel».
(2) Cererea de participare în program poate fi făcută oricând pe perioada anului școlar,
iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvență
definite la art. 5 din lege, dacă se mențin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 alin. (2) și
(3) din lege, însoțită de documentul doveditor privind înscrierea/frecventarea activităților
organizate de grădiniță.
(3) Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniță
este titularul dreptului la alocația pentru susținerea familiei în situația prevăzută la art. 2 alin.
(1) din lege sau persoana desemnată, în situația prevăzută la art. 2 alin. (2) din lege.
5. Art. 8 și 9 se abrogă.
6. Art. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 10
(1) În situația prevăzută la art. 2 lit. b) la stabilirea venitului net lunar pe membru de
familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna
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anterioară solicitării stimulentului educațional, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 8 alin.
(1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) La stabilirea venitului net conform alin. (1), prin familia persoanei desemnate se
înțelege familia definită la art. 2-4 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) Veniturile realizate de membrii familiei se dovedesc, după caz, prin documentele
eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale
de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care familia persoanei desemnate este
și beneficiară a alocației pentru susținerea familiei potrivit Legii nr. 277/2010, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
(5) În situația prevăzută la art. 2 lit. b), în cazul familiei sau persoanei singure care
locuiește și gospodărește împreună cu alte familii ori persoane singure și contribuie împreună
la achiziționarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la
consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât
veniturile nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete
realizate în comun de persoanele din gospodărie.
(6) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin.
(5), solicitantul completează o declarație pe propria răspundere pentru venitul rezultat din
gospodărirea împreună.
7. Art. 11 se abrogă.
8. Art. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 12
(1) În situația prevăzută la art. 2 lit. b), titularul tichetului social pentru grădiniță are
obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în
termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.
(2) În situația în care părintele desemnează o altă persoană, aceasta va depune o nouă
cerere, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 7 și 10.
9. Art. 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
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Articolul 13
(1) În situația prevăzută la art. 2 lit. b) verificarea datelor și informațiilor cuprinse în
cerere și în documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum și prelucrarea
datelor înscrise în cerere se realizează, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării
acestora, de personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local
sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul asistenței
sociale din aparatul de specialitate al primarului.
(2) Primarul și secretarul unității administrativ-teritoriale răspund, în condițiile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, de realitatea și legalitatea operațiunilor de verificare în
vederea acordării dreptului la stimulent.
(3) În situația în care unul sau ambii membri ai familiei au înscris în actul de identitate
domiciliul sau reședința în altă localitate decât cea în care locuiesc efectiv, stimulentul
educațional se va acorda de către unitatea administrativ-teritorială unde familia locuiește
efectiv, pe baza declarației pe propria răspundere sau a adeverinței emise de unitatea
administrativ-teritorială înscrisă în actul de identitate că nu s-a solicitat un drept de stimulent
educațional.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația prevăzută la art. 10 alin. (4).
10. Art. 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 14
(1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziție scrisă a
primarului, care se emite pentru toată perioada prevăzută la art. 71 alin. (1), în termen de
maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la art. 13, ținând cont de data la care a
fost înscris copilul la grădiniță.
(2) În situația în care, după respingerea dreptului, sunt îndeplinite condițiile de
acordare a stimulentului educațional, acordarea acestuia se face prin dispoziție scrisă a
primarului, pentru toată perioada rămasă până la finalizarea anului școlar definit la art. 71 alin.
(1).
(3) Dispoziția primarului va conține cel puțin următoarele elemente:
a) nume, prenume, cod numeric personal pentru titular;
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b) nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilul/copiii
pentru care se acordă stimulentul educațional;
c) adresa de domiciliu/reședință sau de corespondență a titularului;
d) suma acordată cu titlu de stimulent educațional și numărul de copii pentru care se
acordă;
e) anul școlar pe perioada căruia se acordă stimulentul educațional;
f) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniță.
(4) Dispoziția primarului poate fi emisă comun pentru toți beneficiarii, caz în care
comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face individual.
(5) Dispoziția scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la
stimulent se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările și completările ulterioare.
11. la art. 17, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
(4) Pentru toate absențele medicale, persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2) sunt
obligate să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării absențelor,
până la data de 3 a lunii următoare.
12. la art. 18, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 18
(1) În situația în care se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului la
stimulent, primarul emite dispoziție de încetare a dreptului și/sau de recuperare a tichetelor
sociale pentru grădiniță, după caz, cu luna următoare celei în care au intervenit modificările,
cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2014
pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de
asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare.
13. la art. 20, alin. (5) și (6) se abrogă.
14. la art. 22, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 22
(1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (3), însoțite de documentele justificative, se depun
la primăria unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială își are
domiciliul, reședința sau locuiește efectiv persoana desemnată.
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→ Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind
stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 15/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și
completările aduse, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
√ Ordinul nr. 3.511/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea
mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanțele judecătorești a dreptului
unui cadru didactic de a desfășura activități legate de educarea și îngrijirea minorilor,
publicat în M.Of. nr. 367 din 9 aprilie 2021
→ se aprobă Metodologia pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea
de către instanțele judecătorești a dreptului unui cadru didactic de a desfășura activități legate
de educarea și îngrijirea minorilor.
→ Unitățile de învățământ preuniversitar, inspectoratele școlare, Direcția generală
învățământ preuniversitar și Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor duc
la îndeplinire prevederile Ordinului.
§ Metodologie din 19 martie 2021 pentru aplicarea mecanismului de alertă privind
interzicerea de către instanțele judecătorești a dreptului unui cadru didactic de a desfășura
activități legate de educarea și îngrijirea minorilor
→ reglementează modalitatea de aplicare a mecanismului de alertă privind
interzicerea de către instanțele judecătorești naționale a dreptului unui cadru didactic de a
desfășura, pe teritoriul României, chiar și cu caracter temporar, în unități de învățământ din
rețeaua școlară națională, activități legate de educarea și îngrijirea minorilor, denumit în
continuare modul de alertă pentru educația minorilor.
→ utilizarea modulului de alertă pentru educația minorilor se realizează în scopul
colaborării eficiente cu autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene și
ale Spațiului Economic European prin schimbul și prelucrarea de informații, prin transmiterea
de alerte referitor la interzicerea de către instanțele judecătorești naționale a dreptului unui
cadru didactic de a desfășura, pe teritoriul României, chiar și cu caracter temporar, în unități
de învățământ din rețeaua școlară națională, activități legate de educarea și îngrijirea
minorilor.
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Stabilirea responsabilităților
→ se desemnează Direcția generală învățământ preuniversitar coordonator la nivel
național al modulului de alertă pentru educația minorilor.
→ se desemnează inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului
București ca autorități competente în aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de
către instanțele judecătorești naționale a dreptului unui cadru didactic de a desfășura, pe
teritoriul României, chiar și cu caracter temporar, în unități de învățământ din rețeaua școlară
națională, activități legate de educarea și îngrijirea minorilor, denumite în continuare
autorități competente.
→ autoritatea competentă, în scopul gestionării modulului de alertă pentru educația
minorilor, utilizează Sistemul de informare al pieței interne - IMI.
→ în scopul gestionării modulului de alertă pentru educația minorilor, la nivelul fiecărei
autorități competente se desemnează un număr de utilizatori ai Sistemului de informare al
pieței interne - IMI, cuprins între minimum două și maximum cinci persoane.
→ una dintre persoanele desemnate de către fiecare autoritate competentă să
utilizeze Sistemul de informare al pieței interne - IMI în scopul gestionării modulului de alertă
pentru educația minorilor este o persoană cu atribuții de secretariat. Atribuțiile de utilizare a
Sistemului de informare al pieței interne - IMI în scopul gestionării modulului de alertă pentru
educația minorilor se stabilesc prin fișa postului.
Transmiterea informațiilor prin alerta IMI
→ autoritățile competente transmit coordonatorului la nivel național al modulului de
alertă pentru educația minorilor, în cel mult 30 de zile de la data aprobării metodologiei,
datele de identificare și contact ale utilizatorilor desemnați să utilizeze Sistemul de informare
al pieței interne - IMI în scopul gestionării modulului de alertă pentru educația minorilor.
→ orice modificare a datelor de identificare și/sau de contact ale utilizatorilor
desemnați se transmite coordonatorului la nivel național al modulului de alertă pentru
educația minorilor în cel mult 30 de zile de la data aplicării modificărilor.
→ unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua școlară națională au
obligația:
a) să anunțe inspectoratul școlar din județul/municipiul București în care funcționează
despre hotărârea judecătorească definitivă prin care unui cadru didactic i s-a interzis de către
instanțele judecătorești naționale dreptul de a desfășura, chiar și cu caracter temporar, în
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unități de învățământ din rețeaua școlară națională, activități legate de educarea și îngrijirea
minorilor, în termen de o zi de la data primirii hotărârii judecătorești;
b) să pună la dispoziția autorității competente, în condiții de siguranță și cu păstrarea
confidențialității, toate informațiile necesare transmiterii alertei.
→ autoritățile competente și utilizatorii Sistemului de informare al pieței interne - IMI
desemnați de acestea iau măsuri tehnice și organizatorice de protecție adecvate pentru
protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii
accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte
forme de prelucrare ilegală.
→ utilizatorii Sistemului de informare al pieței interne - IMI acționează numai la
instrucțiunile autorității competente și sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor cu
caracter personal pe care le prelucrează.
→ utilizatorii Sistemului de informare al pieței interne - IMI lansează alerta IMI în cel
mult două zile lucrătoare de la data înregistrării la inspectoratul școlar a informării transmise
de către unitatea de învățământ cu privire la hotărârea judecătorească definitivă prin care
unui cadru didactic i s-a interzis de către instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe
teritoriul României, chiar și cu caracter temporar, în unități de învățământ din rețeaua școlară
națională, activități legate de educarea și îngrijirea minorilor.
→ prin alerta IMI se transmit:
a) numele și prenumele, inițiala/inițialele cadrului didactic căruia i s-a interzis de către
instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, chiar și cu caracter
temporar, în unități de învățământ din rețeaua școlară națională, activități legate de educarea
și îngrijirea minorilor;
b) informații cu privire la instanța națională care a pronunțat hotărârea privind
interdicția;
c) motivul interdicției;
d) perioada de aplicare a interdicției.
→ coordonatorul la nivel național al modulului de alertă pentru educația minorilor
verifică existența în alertă a informațiilor transmise prin alertă și aprobă sau respinge
transmiterea acesteia către statele membre.
→ prelucrarea datelor cu caracter personal de către utilizatorii Sistemului de informare
al pieței interne - IMI, în scopul schimbului de informații, se realizează în conformitate cu
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Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și cu
Directiva 2002/58/CE (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice).
→ autoritățile competente au obligația de a informa în scris persoanele vizate cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în Sistemul de informare al pieței interne IMI și la drepturile acestora: dreptul de acces la datele care le privesc, dreptul de a solicita ca
datele inexacte să fie corectate, iar cele prelucrate ilegal să fie șterse.
→ utilizatorii Sistemului de informare al pieței interne - IMI șterg alerta transmisă, în
termen de maximum 7 zile de la data primirii înștiințării cu privire la existența unei hotărâri
judecătorești referitoare la încetarea interdicției sau restricției.
Dispoziții finale
→ cadrele didactice au dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente
pentru orice prejudiciu cauzat prin alerte false transmise altor state membre ale Uniunii
Europene și ale Spațiului Economic European.
→ instruirea utilizatorilor Sistemului de informare al pieței interne - IMI se desfășoară
permanent de către coordonatorul IMI de arie legislativă pentru domeniul „recunoașterea
calificărilor profesionale“ - Ministerul Educației - Centrul Național de Recunoaștere și
Echivalare a Diplomelor.
√ Hotărârea nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în
M.Of. nr. 369 din 9 aprilie 2021
→ începând cu data de 13 aprilie 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă
pe întreg teritoriul țării;
→ pe durata stării de alertă, măsurile de prevenire și control ale infecțiilor cu
coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri,
precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea
aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:
a) anexa nr. 1 - „Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns“;
b) anexa nr. 2 - „Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților“;
c) anexa nr. 3 - „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“.
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→ în aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020
privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,
aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, și
ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de
stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii,
măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul
acțiunilor de răspuns la nivel național;
→ regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în
anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările
ulterioare;
→ actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, cu
modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și
completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările
ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare, a
Hotărârii Guvernului nr. 782/2020, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii
Guvernului nr. 856/2020, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.
967/2020, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020, a
Hotărârii Guvernului nr. 3/2021, a Hotărârii Guvernului nr. 35/2021 și a Hotărârii Guvernului
nr. 293/2021, cu modificările și completările ulterioare, își mențin aplicabilitatea în măsura în
care dispozițiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3.
§ Anexa nr. 1 - Măsuri din 8 aprilie 2021 pentru creșterea capacității de răspuns
→ în condițiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. coordonarea operațională a serviciilor publice de ambulanță și a serviciilor voluntare
pentru situații de urgență, în condițiile art. 54 și 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
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fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Măsura se pune în aplicare de către unitățile teritoriale pentru situații de urgență, respectiv
de către inspectoratele pentru situații de urgență.
2. coordonarea operațională a poliției locale, în condițiile art. 50-521 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
179/2020, cu modificările și completările ulterioare. Măsura se pune în aplicare de către
Poliția Română, prin inspectoratele de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a
Municipiului București.
→ în condițiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. se instituie obligația de a asigura măsurile de continuitate a activității centrelor
rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii
și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și de a stabili
programul de lucru al angajaților, potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a
municipiului București;
2. furnizorii de servicii sociale își organizează programul în centrele rezidențiale în
funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare
privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată și
desfășurată cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite
de autoritățile competente. Respectarea aplicării măsurilor se urmărește de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale.
→ în condițiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilește desfășurarea în regim permanent a activității tuturor centrelor
operative pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a activității Centrului
Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al municipiului
București de coordonare și conducere a intervenției. Măsura se pune în aplicare de către
instituțiile la nivelul cărora sunt organizate centrele operative pentru situații de urgență,
respectiv centrele de coordonare și conducere a intervenției. Respectarea aplicării acestei
măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
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§ Anex nr. 2 - Măsuri din 8 aprilie 2021 pentru asigurarea rezilienței comunităților
→ în condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare, în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de
transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de
protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin.
(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Respectarea aplicării
măsurilor se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
→ se pot institui izolarea și carantina persoanelor în condițiile art. 7, 8 și 11 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;
→ în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului
București asigură testarea săptămânală a personalului de îngrijire și asistență, a personalului
de specialitate și auxiliar care își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale de îngrijire și
asistență a persoanelor vârstnice, în centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără
dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile. Măsura se pune în aplicare de către
Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor se urmărește de către Ministerul Sănătății
și Ministerul Afacerilor Interne.
§ Anexa nr. 3 - Măsuri din 8 aprilie 2021 pentru diminuarea impactului tipului de risc
→ în condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și
desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în
spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice,
sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate
potrivit pct. 2-19;
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2. se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri
în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private. Respectarea aplicării măsurilor se
urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
3. activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite
conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările
ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe
teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
4. competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai
în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
5. în condițiile pct. 3 se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați
și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer
liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea
regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.
Măsurile prevăzute pct. 3-5 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul
Tineretului și Sportului. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul
Afacerilor Interne.
6. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,
studiourilor de producție de film și audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte,
școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot
desfășura numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
7. în condițiile pct. 6, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor,
instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50%
din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este
mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din
capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai
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mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și este interzisă la depășirea
incidenței de 3/1.000 de locuitori;
8. în condițiile pct. 6, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile
este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor
de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași
familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber
a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale
sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la
distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.
Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile
este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori. Măsurile prevăzute la pct. 6-8 se pun în aplicare de
către Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii. Respectarea aplicării acestor măsuri se
urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
9. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară
în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară,
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în
temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare. Măsura se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor
Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor
Interne.
10. în condițiile pct. 9, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2,
organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea
persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva
activitate;
11. se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase prevăzute la
pct. 10 a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară
aceste activități. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la pct. 10 și 11 se urmărește de
către Ministerul Afacerilor Interne.
12. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția
celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună,
stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului,
ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Măsura se
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pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și, după caz, de Ministerul Tineretului și
Sportului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sau Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor
Interne.
13. se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.)
în spații închise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante,
baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
14. se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.)
în spații deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante,
terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
15. se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv
cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un
număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane
în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului
sănătății;
16. se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul
apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, sub
supravegherea unui medic epidemiolog;
17. se permit organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul
diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în
România, astfel încât să fie asigurate o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană
participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară. Respectarea aplicării măsurilor
prevăzute la pct. 13-17 și 19 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
18. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea
adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de
participanți de maximum 100 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți
participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul
în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei
suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
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d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada
desfășurării mitingului sau a demonstrației;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării
și limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2. Măsura se urmărește de către Ministerul
Afacerilor Interne.
19. se permite desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine
africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.
→ în condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. în interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai
mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea
grupuri;
2. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei
în intervalul orar 22,00-5,00, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile
de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit
prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
3. în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000
de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor
în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,005,00, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/ gospodărie și locul/locurile
de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
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c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit
prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
4. în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de
locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar
20,00-5,00, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile
de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit
prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
5. măsurile instituite în localitățile prevăzute la pct. 3 nu se mai aplică dacă incidența
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite în
localitățile prevăzute la pct. 4 nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică
sau egală cu 7/1.000 de locuitori;
6.

în

toate

localitățile

se

permite

circulația

persoanelor

în

afara

locuinței/gospodăriei, în perioada 1 mai-2 mai 2021, în intervalul orar 20,00-5,00 pentru
deplasarea și participarea la slujbele religioase;
7. în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei,
în perioada 8 mai-9 mai 2021, în intervalul orar 20,00-5,00 pentru deplasarea și participarea
la sărbătoarea religioasă specifică lunii Ramazan;
8. se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de
stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
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194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale
Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document
echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora
emis de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de
ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul
medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii și alte categorii de personal
implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al organizațiilor
internaționale, precum și membrii familiilor acestuia care îl însoțesc în misiuni permanente pe
teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare,
persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție
internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări
terțe sau de către un apatrid, precum și persoane returnate în baza acordurilor de readmisie;
i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;
j) străinii și apatrizii, lucrători înalt calificați, dacă angajarea acestora este necesară din
punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfășurată în străinătate;
k) străinii și apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal navigant
maritim și fluvial;
l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive
organizate pe teritoriul României, în condițiile legii;
m) membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizuale,
personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe
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teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente
justificative.
→ pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1)
pct. 2 lit. a), pct. 3 lit. a) și pct. 4 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea
personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de
angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Pentru verificarea
motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. b)-d), pct. 3 lit. b)-d) și
pct. 4 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților
abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Declarația pe propria
răspundere

trebuie

să

cuprindă

numele

și

prenumele,

data

nașterii,

adresa

locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și
semnătura. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la alin. (1)
pct. 8 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state terțe
dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor temporare asupra
călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană. Respectarea aplicării măsurilor se
urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne
→ se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 și 12 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. Respectarea aplicării măsurii
se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
→ în condițiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre
țări care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de
Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și din aceste țări
către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Comitetului Național
pentru Situații de Urgență;
2. sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
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d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei
autorități publice din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea
operatorilor economici stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;
h) tehnice, în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate
cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul
lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini din România către alte state,
cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de
destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate
cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către
România, pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice Civile
Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate
cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul
lucrătorilor din sectorul transporturilor, prevăzuți în anexa nr. 3 la Comunicarea privind
implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul Orientărilor privind măsurile de
gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor
și serviciilor esențiale - C (2020) 1.897 din 23 martie 2020, din România către alte state și din
alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, al Ministerului
Afacerilor Externe și al autorității competente din statul de destinație;
3. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, în perioada stării de alertă
se interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și
suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la
procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.
Respectarea aplicării măsurilor se urmărește de către Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne.
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→ în condițiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se menține închiderea temporară, totală sau parțială, a următoarelor puncte de
trecere a frontierei de stat:
1. la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare;
2. la frontiera româno-bulgară: Lipnița, județul Constanța; Dobromir, județul
Constanța; Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă);
3. la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
4. la frontiera româno-sârbă: Moldova Nouă, județul Caraș-Severin; Vălcani, județul
Timiș; Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă); Lunga,
județul Timiș; Foeni, județul Timiș. Măsura se pune în aplicare de către Ministerul Afacerilor
Interne.
→ în condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. 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, în interiorul clădirilor, este permisă fără a
depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-22,00, în
județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000
de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,0022,00, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică
sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de
locuitori;
2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau
altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în
intervalul orar 6,00-22,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului
și în intervalul orar 6,00-22,00, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai
mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru persoanele cazate în
cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de
locuitori în ultimele 14 zile. Măsurile se aplică și operatorilor economici care desfășoară
activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate
de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
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În situația în care activitatea operatorilor economici este restricționată sau închisă, se permit
prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și
nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective. Operatorii economici vor respecta
obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului economiei,
antreprenoriatului și turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
→ prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor,
în aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 3, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2
metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite,
și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului
sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Măsura se pune în aplicare
de către Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Respectarea
aplicării măsurilor se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul
Afacerilor Interne.
7. nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
8. se limitează gradul de ocupare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de
cazare turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998
privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, la cel mult 70%
din capacitatea maximă a acestora, în următoarele localități în care se practică schiul și alte
sporturi de iarnă:
a) Azuga, județul Prahova;
b) Arieșeni, județul Alba;
c) Băile Homorod, județul Harghita;
d) Băile Tușnad, județul Harghita;
e) Borsec, județul Harghita;
f) Borșa, județul Maramureș;
g) Bran, județul Brașov;
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h) Bușteni, județul Prahova;
i) Cavnic, județul Maramureș;
j) Durău, județul Neamț;
k) Harghita-Băi, județul Harghita;
l) Novaci-Rânca, județul Gorj;
m) Păltiniș, județul Sibiu;
n) Poiana Brașov, județul Brașov;
o) Predeal, județul Brașov;
p) Sinaia, județul Prahova;
q) Sovata, județul Mureș;
r) Stâna de Vale, județul Bihor;
s) Straja, județul Hunedoara;
ș) Vatra Dornei, județul Suceava;
t) Voineasa, județul Vâlcea;
ț) Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, județul Caraș-Severin;
9. se limitează gradul de ocupare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de
cazare turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările
ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora, în următoarele localități:
a) Zona Mamaia Nord, județul Constanța
b) Năvodari, județul Constanța
c) Mamaia și Mamaia-Sat, județul Constanța
d) Constanța, județul Constanța
e) Agigea, județul Constanța
f) Eforie Nord, județul Constanța
g) Eforie Sud, județul Constanța
h) Techirghiol, județul Constanța
i) Tuzla, județul Constanța
j) Costinești, județul Constanța
k) Neptun-Olimp, județul Constanța
l) Jupiter, județul Constanța
m) Cap Aurora, județul Constanța
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n) Venus, județul Constanța
o) Saturn, județul Constanța
p) Mangalia, județul Constanța
q) 2 Mai, județul Constanța
r) Vama Veche, județul Constanța
→ în condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de
comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își
organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00. Prin excepție, în
intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii
economici cu activitate de livrare la domiciliu.
→ în condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de
comerț/ prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își
organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul
orar 5,00-18,00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori. Măsurile nu se mai aplică
dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele
de la alin. (4) nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
7/1.000 de locuitori.
→ în condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de
comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își
organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-18,00, în toate localitățile
unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori. Prin excepție, în
intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii
economici cu activitate de livrare la domiciliu.
→ prin excepție, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate
de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de
persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv
locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează
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autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în
regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
→ prin excepție, în zilele de 23 aprilie 2021 și 30 aprilie 2021, operatorii economici
care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise,
publice și/sau private, își pot organiza și desfășura activitatea în intervalul orar 5,00-20,00.
În intervalul orar 20,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii
economici cu activitate de livrare la domiciliu. Respectarea aplicării măsurilor se urmărește de
către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
→ în condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai
mulți operatori economici nu se permit exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri,
precum și activitatea barurilor, cluburilor și discotecilor.
→ în condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și art. 33-36 din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. transportul aerian se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare
la igiena și dezinfecția spațiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și
aeronavelor, procedurile și protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulile
de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și
privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor
și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 32, 33 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
2. transportul feroviar se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare
la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a
echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor,
haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren,
gradul și modul de ocupare a materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în
scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și
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infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.
32, 34 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
3. transportul rutier se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare
la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din
interiorul mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport,
regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și
personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 32, 35 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
4. transportul naval se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare
la igiena și dezinfecția navelor de transport persoane, procedurile și protocoalele spațiilor
comune din porturi, terminale/dane de pasageri sau locuri de îmbarcare/debarcare pasageri,
din interiorul navelor de transport persoane, gradul și modul de ocupare a navelor de
transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri,
precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului naval, stabilite prin ordin
comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al
ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32, 36 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
5. transportul intern și internațional de mărfuri și persoane se desfășoară cu
respectarea prevederilor din ordinul comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, al
ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 37 din Legea nr.
55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Măsurile se pun în aplicare de către
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul
Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
→ în condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în
următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri;
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2. se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în
domeniul sălilor de sport și/sau fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mare de 4/1.000 de locuitori. Măsura nu se mai aplică în toate localitățile unde incidența
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de
noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în
județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000
de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la
14 zile din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori. Respectarea aplicării măsurilor
prevăzute la pct. 1-4 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul
Afacerilor Interne.
5. se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și
profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod
obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru
personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin.
(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Măsurile se pun în aplicare
de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestor
măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor
Interne.
6. se instituie obligația desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și
unităților sanitare non-COVID, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
7. se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de
noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru
în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin
ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, în baza căruia își pot desfășura activitatea. Măsurile se pun în aplicare de către
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Sănătății.
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8. operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să
respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național
pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului județean/al
municipiului București pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile
administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau
un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2. Respectarea aplicării
măsurilor prevăzute la pct. 7 și 8 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale
și Ministerul Afacerilor Interne.
9. se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a
respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și
sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare. Măsurile se pun în aplicare de către Ministerul
Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se
urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
10. se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de tratament
balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Măsurile prevăzute la pct. 6 și 10 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății. Respectarea
aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și
Ministerul Afacerilor Interne.
→ în condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. activitatea în creșe și after-school-uri este permisă numai cu respectarea condițiilor
stabilite prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și protecției sociale și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
2. în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ sunt permise activitățile didactice și
alte activități specifice, precum și organizarea și desfășurarea examenelor pentru
elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin
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ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
3. la apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile
consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților, se instituie măsura închiderii
clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării
la domiciliu sau o altă locație se asigură de către unitatea/instituția de învățământ
responsabilă cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea
asigurării necesităților de bază. Măsurile se pun în aplicare de către Ministerul Educației și
Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
→ 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. Activitatea
piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, se desfășoară în condițiile stabilite prin
ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției
sociale. Respectarea aplicării măsurilor se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
→ în condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, utilizarea pârtiilor și/sau a traseelor de schi pentru agrement, definite potrivit art.
2 din Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și
exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, republicată, precum și organizarea
și desfășurarea activității operatorilor economici care le exploatează/întrețin se fac în
condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului,
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului sănătății și al
ministrului muncii și protecției sociale. Măsurile se pun în aplicare de către Ministerul Muncii
și Protecției Sociale.
→ în condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. f) și art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun
organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității
permite, în condițiile art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
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modificările și completările ulterioare, precum și ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018
privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările ulterioare. În situația în care
nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la
domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul
privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare
și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și
societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate
administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația
organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să
înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră. Măsurile se pun în
aplicare de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
→ prin incidența cumulată la 14 zile se înțelege incidența cumulată a cazurilor calculată
pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se
realizează, prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reședința
în localitatea de referință, comunicată comitetului județean/al municipiului București pentru
situații de urgență de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de
Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale județene, în prima zi
lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de către Direcția pentru Evidența
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale județene este utilizată
ca referință pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date
actualizate și se transmite și Serviciului de Telecomunicații Speciale.
→ constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile în vederea punerii în
aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre, se realizează în maximum 48 de ore de la
atingerea acestora, prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru
situații de urgență, pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică județene,
respectiv a municipiului București, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând
a fi reevaluate la finalul acesteia.
→ Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București calculează
zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor la 14
zile, și prezintă comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență
analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în
prezenta hotărâre. Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nouconfirmate, gestionate
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în aplicația „corona-forms“, Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta automat, la ora
10,00, pe platforma „alerte.ms.ro“ rezultatul calculului ratei de incidență conform formulei.
√ Ordinul nr. 483/2021 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății
nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor
vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în
subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice
de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe
teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicat în M.Of. nr. 371 din 9
aprilie 2021
→ Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei
privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul
Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea
Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă
determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
- după art. 9 se introduce art. 91, cu următorul cuprins:
Articolul 91
(1) În cazul funcțiilor de conducere vacante sau temporar vacante din cadrul
instituțiilor aflate în subordinea și coordonarea Ministerului Sănătății pentru care prerogativa
de numire o are ministrul sănătății, procedura de ocupare, fără concurs, este organizată de
către Ministerul Sănătății, la propunerea ministrului sănătății.
(2) Comisia constituită pentru ocuparea funcțiilor prevăzute la alin. (1) este formată
din 3 membri, desemnați prin ordin de către ministrul sănătății.
(3) Comisia prevăzută la alin. (2) înaintează ministrului sănătății un exemplar original
al procesului-verbal final al procedurii de selecție cu propunerea de numire a candidatului
declarat admis.
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√ Ordinul nr. 6.938/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru
comuna Dobroești, cu satele aparținătoare Dobroești și Fundeni, județul Ilfov, publicat în
M.Of. nr. 371 din 9 aprilie 2021
→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 8.04.2021, ora
22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 22.04.2021, ora 22,00, pentru comuna
Dobroești, cu satele aparținătoare Dobroești și Fundeni, județul Ilfov, măsură dispusă prin
Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.607/2021 privind instituirea
carantinei zonale pentru comuna Dobroești, cu satele aparținătoare Dobroești și Fundeni,
județul Ilfov.
√ Ordinul nr. 6.939/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru
comuna Buciumeni, cu satele aparținătoare Buciumeni, Dealu Mare și Valea Leurzii, județul
Dâmbovița, publicat în M.Of. nr. 371 din 9 aprilie 2021
→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 9.04.2021, ora
12,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 16.04.2021, ora 12,00, pentru comuna
Buciumeni, cu satele aparținătoare Buciumeni, Dealu Mare și Valea Leurzii, județul Dâmbovița,
măsură dispusă prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.745/
2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Buciumeni, cu satele
aparținătoare Buciumeni, Dealu Mare și Valea Leurzii, județul Dâmbovița.
√ Ordinul nr. 487/2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.
436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al
pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), publicat în M.Of. nr. 372 din 9 aprilie
2021
→ Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului
specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus
(SARS-CoV-2), cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
→ Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Institutul
Național de Medicină Legală „Mina Minovici“, institutele de medicină legală din centrele
medicale universitare, serviciile de medicină legală, personalul din unitățile sanitare, precum
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și întreg personalul prestatorilor de servicii funerare care vine în contact cu persoanele
decedate vor duce la îndeplinire prevederile Ordinului.
Anexa la Ordinul nr. 436/2020
Protocol specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu
noul coronavirus (SARS-CoV-2)
1. În cazurile spitalizate pentru care în perioada internării în unitatea sanitară se
confirmă (reconfirmă) diagnosticul de infecție cu SARS-CoV-2, evoluția fiind urmată de deces,
autopsia anatomopatologică a decedatului pentru a confirma, preciza sau completa
diagnosticul clinic de deces deja confirmat prin analize de laborator (teste specifice) nu mai
este necesară și este de evitat din cauza riscului de transmitere a bolii infecto-contagioase,
posibilă în condițiile exercitării profesiei la personalul medical.
Decesul în unitatea sanitară cu paturi al persoanelor care au fost confirmate pozitiv
pentru infecția cu SARS-CoV-2 și diagnosticul de deces cu infecție cu SARS-CoV-2 pot fi
declarate cazuri medico-legale strict în conformitate cu art. 185 din Legea nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare (NCPP). În aceste cazuri
se va anunța în cel mai scurt timp instituția medico-legală competentă pentru dispunerea
ridicării decedatului și efectuarea autopsiei medico-legale.
Autopsia cazurilor medico-legale se dispune în conformitate cu prevederile art. 185 din
NCPP și nu poate fi refuzată de către instituțiile medico-legale sau de către
familia/reprezentantul legal.
Toate autopsiile medico-legale în cazurile de suspiciune/ confirmare cu infecție cu
SARS-CoV-2 se fac doar pe baza ordonanței emise de organele de cercetare penală.
Sunt permise autopsiile efectuate în scop științific conform protocolului de cercetare
autorizat în cadrul fiecărei unități sanitare, cu respectarea măsurilor de protecție prevăzute în
prezentul protocol.
Toate cazurile suspecte vor fi considerate drept cazuri confirmate și se vor lua măsurile
de protecție corespunzătoare.
2. Certificatul medical constatator al decesului va fi completat și eliberat de către
medicul curant al pacientului din secția de spital.
Prezentul protocol specific se aplică în mod similar și următoarelor cazuri de deces,
acestea fiind considerate decese ale pacienților infectați cu SARS-CoV-2, confirmate ca fiind
pozitive:
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a) persoanele aflate în izolare la domiciliu, aflate în evidența direcțiilor de sănătate
publică;
b) persoanele aflate în carantină, aflate în evidența direcțiilor de sănătate publică și a
altor instituții ale statului.
În situațiile de mai sus, atunci când nu se dispune autopsia medico-legală, în
concordanță cu prevederile art. 185 din NCPP, medicul de familie va elibera certificatul
medical constatator al decesului, în baza fișei medicale a pacientului.
c) persoanele internate în spital suspecte de infectare cu SARS-CoV-2 la care nu s-a
efectuat testarea pentru confirmare.
În această situație, certificatul medical constatator al decesului va putea fi completat
și eliberat de către medicul curant al pacientului din secția de spital, dacă nu se dispune
efectuarea autopsiei medico-legale.
În ceea ce privește identificarea persoanei la internare, pe perioada pandemiei,
pacienții confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2 vor primi brățară de identificare cu numele și
prenumele, completate lizibil și verificate în baza documentului de identitate, acolo unde
există posibilitatea. Dacă nu există această posibilitate, documentul de identitate va fi
obligatoriu fotocopiat, iar copia conformă cu originalul va fi semnată de un cadru medical și
inclusă în foaia de observație. În cazul decesului pacientului, în situația pierderii actului de
identitate sau a imposibilității familiei/reprezentantului legal de a aduce actul de identitate în
original, copia va fi folosită pentru întocmirea certificatului medical constatator al decesului.
3. Familia/Reprezentantul legal va fi informată/informat telefonic de către unitățile
sanitare în legătură cu cazurile severe/critice și despre survenirea decesului.
În cazul decesului se va indica prezentarea la spital pentru ridicarea decedatului în
termen de 24 de ore de la deces, pentru familia/reprezentantul legal care locuiește la o
distanță mai mică de 100 km de locul decesului, și de maximum 48 de ore dacă aceștia
locuiesc la o distanță mai mare de 100 km sau în situații speciale.
În situația în care, în urma comunicării telefonice a acestor condiții,
familia/reprezentantul legal declară că nu se poate ocupa personal de formalitățile de
declarare a decesului în termenul stabilit (este internat în spital, este în carantină/izolare la
domiciliu, suferă de o afecțiune medicală gravă care îi împiedică deplasarea etc.), va fi
îndrumată/îndrumat să trimită, folosind e-mail, aplicații de comunicare (de tip WhatsApp), fax
sau alt mijloc de comunicare la distanță sau chiar printr-o persoană delegată, o declarație
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semnată pe propria răspundere, la care anexează actul său de identitate și o delegație pentru
o altă persoană sau un reprezentat al unei firme de pompe funebre care să efectueze
identificarea și să ridice decedatul. Nu este permisă ieșirea familiei/reprezentantului legal din
izolare sau carantină pentru identificarea sau ridicarea decedatului.
Dacă familia/reprezentantul legal sau delegatul acestuia nu se prezintă în intervalul de
timp prevăzut anterior, se va elibera certificatul medical constatator al decesului. În această
situație, asistentul social sau o persoană delegată în acest sens din unitatea medicală va
anunța de urgență serviciul social de pe lângă primăria locală și va declara decesul la oficiul de
stare civilă.
A. Măsuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 în cazul în care prezintă
simptome severe de boală
a) Pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate
beneficia, la cerere, de asistență religioasă, potrivit specificului cultului din care face parte,
și cu acordul medicului curant.
În vederea asigurării protecției clericului și a pacientului, vizita poate avea loc în
următoarele condiții:
– un singur cleric oficiant poate intra la pacient, o singură dată;
– timpul alocat serviciului religios este de maximum 15 minute;
– clericul poartă echipament complet individual de protecție asigurat cu titlu gratuit
de către unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare;
– clericul respectă toate măsurile sanitare care se impun;
– se vor folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate înainte și după utilizare,
cu acordul medicului curant;
– nu sunt permise obiecte care generează flacără deschisă/închisă sau scânteie.
În unitățile sanitare în care există clerici angajați, aceștia vor asigura asistența
religioasă pentru credincioșii cultului recunoscut cu acordul căruia a fost angajat, de comun
acord cu medicul curant.
b) În situația în care pacientul decedează și există suspiciuni cu privire la decesul
pacientului infectat cu SARS-CoV-2 confirmat prin teste de laborator, altele decât decesul prin
acțiunea bolii virale, se va anunța în cel mai scurt timp instituția medico-legală competentă și
organele judiciare pentru dispunerea ridicării decedatului și efectuarea autopsiei medicolegale.
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B. Măsuri care privesc transportul decedatului din secția de spital către morgă
a) Corpul persoanei decedate ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2 confirmată prin
teste de laborator fără leziuni traumatice nu se îmbălsămează.
b) Decedatul va fi așezat într-un sac impermeabil nou, dublu și ermetic închis cu
fermoar și va fi igienizat la suprafață cu produse biocide tip TP22 (pe bază de formol).
Produsele biocide de tip TP2 vor fi folosite pentru suprafețe în concentrațiile și la
timpul de expunere recomandate de producător și specificate pe eticheta produsului.
c) Decedatul va fi depus în frigider la morga spitalului/instituției de medicină legală în
așteptarea derulării procedurilor specifice medicinei legale sau anatomiei patologice,
respectiv a procedurilor de identificare.
În situația în care nu există frigider cu posturi separate, se va identifica un spațiu
separat față de restul decedaților, care se va dezinfecta după fiecare prezentare.
d) Transportul decedatului către morga de la nivelul secției din unitatea sanitară în care
s-a produs decesul se face în sac închis ermetic.
Liftul și targa prin care a fost asigurat transportul decedatului din secția unității
sanitare până la frigiderul din morgă vor fi dezinfectate cu produse biocide de tip TP2 (de
suprafețe), iar personalul medical care asigură transportul va fi echipat cu echipament de
protecție, conform metodologiei în vigoare.
Toate spațiile în care sunt depuși decedați (cameră mortuară, frigider, capelă) vor fi
dezinfectate conform normelor în vigoare (dezinfecție, nebulizare).
C. Măsuri care privesc personalul implicat în manipularea decedaților în incinta
unității sanitare
Personalul care, potrivit atribuțiilor, manipulează decedatul, îmbrăcămintea și
obiectele contaminate cu secreții ale persoanei decedate și transportă decedatul către spațiile
special destinate va purta obligatoriu echipament individual de protecție, după cum urmează:
– combinezon complet de protecție din material impermeabil sau material nețesut
rezistent la apă care prezintă și protecție pentru cap sau halat cu mâneci lungi impermeabile
la apă și bonetă;
– protectoare faciale: măști FFP2 și protectoare oculare (vizieră sau ochelari de
protecție);
– două rânduri de mănuși latex;
– cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate.
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Pentru personalul care manipulează decedatul sau îmbrăcămintea și obiectele posibil
contaminate cu secreții ale decedatului este obligatorie spălarea mâinilor cu apă caldă și
săpun după îndepărtarea mănușilor de protecție, după fiecare manoperă. Ulterior se va
efectua dezinfecția mâinilor cu produse biocide de tip TP1 destinate dezinfecției mâinilor prin
frecare.
D. Măsuri recomandate în cazul deceselor în centre rezidențiale, case de bătrâni,
hospice
Personalul de îngrijire se va asigura că toți rezidenții păstrează o distanță de minimum
2 m sau sunt relocați într-o altă cameră decât persoana decedată. Se va evita orice contact
neesențial cu corpul persoanei decedate pentru a reduce riscul expunerii.
Personalul care manipulează corpul persoanei decedate va purta echipament
individual de protecție, conform metodologiei în vigoare. Se vor aplica toate procedurile locale
de prevenție și control al infecțiilor.
Personalul care preia decedatul pentru ritualul mortuar va fi notificat asupra
suspiciunii sau cazului confirmat de COVID-19, pentru a putea aplica măsurile care se impun,
pentru o corectă gestionare a riscului.
E. Măsuri care privesc familia/reprezentantul legal al decedatului
a) Familia/Reprezentantul legal al decedatului care parcurge procedura de identificare
a decedatului va purta obligatoriu echipament individual de protecție de unică folosință: halat
de unică folosință din material nețesut sau impermeabil la apă; mască facială de protecție;
botoși (protecție încălțăminte); mănuși.
b) Echipamentele individuale de protecție pentru familia/reprezentantul legal al
decedatului care va parcurge procedura de identificare a decedatului vor fi asigurate cu titlu
gratuit de către unitatea sanitară în care a fost internat pacientul.
c) În caz de identificare pozitivă (potrivire), vor semna o declarație și se va completa
într-un registru special dedicat.
d) Familia/Reprezentantul legal al decedatului poate vedea decedatul cu respectarea
următoarelor condiții:
– cel mult două persoane din cadrul familiei/reprezentantului legal al decedatului pot
vedea decedatul;
– vor îmbrăca obligatoriu echipamentul individual de protecție descris anterior;
– nu se recomandă contactul direct piele pe piele (atingere, sărut etc.);
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– vor respecta strict protocolul de igienă a mâinilor care presupune spălarea mâinilor
cu apă și săpun timp de 20 de secunde la intrarea și la ieșirea în spațiul mortuar. Dacă nu există
facilități pentru spălarea mâinilor, se va folosi dezinfectant pentru mâini;
– nu se vor atinge: nasul, ochii, fața, gura.
e) Se va asigura ventilație adecvată în spațiile în care se află decedatul, fără a se atinge
o temperatură disconfortantă.
f) Nu este permis priveghiul la domiciliul persoanei decedate.
F. Măsuri care privesc personalul implicat în manipularea decedatului
a) Personalul implicat în manipularea decedatului pulverizează produse biocide de
tip TP22 sau soluție de formaldehidă peste decedat, îl îmbracă cu hainele puse la dispoziție
de către familie/reprezentantul legal sau reprezentanții administrației publice locale și îl
introduce în doi saci rezistenți de vinil, astfel: după fiecare introducere a decedatului în sac
se pulverizează produs biocid tip TP22, folosind un echipament de pulverizare fină, ulterior
acesta se introduce în sicriu, urmând a se închide și sigila capacul sicriului.
b) Reprezentantul legal al decedatului are dreptul să facă fotografii în momentul în
care parcurge procedura de identificare a decedatului.
c) Familia/Reprezentantul legal sau reprezentanții administrației publice locale (pentru
cazurile sociale) vor pune la dispoziție îmbrăcămintea decedatului și sicriul în care se așază
decedatul.
d) Din acest moment și până la înhumare/incinerare sicriul va rămâne închis, fiind
interzisă orice acțiune de deschidere a acestuia.
e) Înhumarea/Incinerarea se va efectua cu sicriul sigilat, cu respectarea voinței familiei
decedatului și a ritualurilor cultului de care aparține, respectând normele prevăzute de lege.
f) Dată fiind transmisibilitatea ridicată a coronavirusului SARS-CoV-2, este recomandat
ca persoanele clinic vulnerabile, cele cu vârstă extremă (copii și vârstnici), persoanele cu
comorbidități, să nu vină în contact direct cu corpul decedatului, indiferent dacă poartă
echipament de protecție sau nu. Persoanele aflate în izolare sau în carantină nu vor participa
la funeralii.
G. Măsuri care privesc transportul decedaților către instituțiile de medicină legală
a) Persoanele care manipulează și transportă decedatul vor lua în considerare
respectul față de demnitatea umană, orice activitate sau acțiune asupra corpului unei
persoane decedate având la bază grija și respectul cuvenit unei ființe umane decedate.
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b) În cazul decesului la domiciliu, cazuri medico-legale conform art. 185 din NCPP, în
care există suspiciunea de deces ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2, nu se ridică decedatul
până la sosirea autorităților competente. Se apelează numărul unic de urgență 112.
c) Pentru transportul decedatului de la domiciliu sau din spațiile publice unde a
survenit decesul către instituția de medicină legală vor fi respectate aceleași norme cu cele
descrise la pct. C atât în ceea ce privește echipamentul individual de protecție al personalului
care manipulează sau transportă decedatul, cât și în ceea ce privește manipularea decedatului
în vederea introducerii în sacul închis ermetic.
d) În vederea ridicării decedatului de la domiciliu se vor solicita și se vor examina toate
documentele medicale existente (de la unitățile sanitare, medic curant, medic de familie,
laboratoare de analize medicale etc.), acte din care să reiasă înregistrarea persoanei în
evidențele direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, precum și
documente din care să reiasă localitatea de unde a revenit recent (în ultimele 14 zile) dintr-o
călătorie, după caz.
e) Transportul decedatului aflat în sacul închis ermetic din spațiul public, precum și de
la domiciliu către instituția medico-legală în vederea autopsierii medico-legale se va efectua
numai în baza ordonanței emise de către procuror sau de către organele de cercetare penală.
f) Transportul decedatului aflat în sac închis ermetic se va efectua numai cu mijloace
de transport autorizate potrivit legii.
g) Atunci când decesul s-a produs ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2, angajații
serviciilor funerare care preiau decedatul de la domiciliu, unitatea sanitară în care a survenit
decesul sau de la instituția de medicină legală în vederea înhumării vor respecta întocmai
aceleași dispoziții ca și orice alt transportator sau persoană care manipulează decedatul, adică
vor respecta aceleași măsuri de prevenire a transmiterii bolilor infectocontagioase și vor fi
îmbrăcați obligatoriu în echipamentele individuale de protecție descrise anterior, conform
metodologiei în vigoare.
Angajații serviciilor funerare nu vor deschide capacul sicriului și nu vor efectua
manopere de cosmetizare sau de îmbălsămare asupra decedatului contaminat în urma
infecției cu SARS-CoV-2.
Pentru angajații serviciilor funerare sunt obligatorii, după fiecare manipulare,
îndepărtarea mănușilor și spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun, urmată de dezinfecția cu
produse biocide de tip TP1 destinate dezinfecției mâinilor prin frecare.
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h) Mijloacele de transport folosite pentru transportarea decedaților vor fi dezinfectate
cu produse biocide de tip TP2, după fiecare transport.
H. Măsuri care privesc personalul din prosecturile instituțiilor de medicină legală
a) În cazul în care s-a dispus autopsia medico-legală asupra decedaților aflați în
unitatea sanitară cu paturi, medicul legist se va deplasa la unitatea sanitară pentru a vedea
decedatul, numai dacă se solicită de către organele judiciare prezența acestuia.
Personalul care vine în contact cu corpul pacientului decedat aplică riguros precauțiile
standard de prevenție și control al infecțiilor, inclusiv igiena mâinilor înainte și după
interacțiunea cu corpul decedatului și a mediului în care se află (anexa nr. 1), și folosește
echipament de protecție adecvat în funcție de nivelul de interacțiune cu decedatul (anexa nr.
2).
b) Deplasarea personalului echipei medico-legale se va efectua cu mașina de serviciu,
iar eventuala ridicare a decedatului se va efectua cu o mașină destinată în acest scop care va
fi dezinfectată cu produse biocide de tip TP2, după fiecare transport.
c) Curățarea suprafețelor și a echipamentelor refolosibile, gestionarea deșeurilor
infecțioase: SARS-CoV-2 poate persista până la 9 zile pe suprafețe de tip metal, sticlă, plastic.
În condiții experimentale, virusul a fost detectat până la 72 de ore pe plastic sau oțel inoxidabil.
De aceea este important să existe un protocol local de dezinfecție/curățare a suprafețelor:
– spațiul mortuar trebuie să fie în permanență curat, cu ventilație adecvată;
– se va folosi instrumentar conform normativelor, care poate fi curățat și dezinfectat
între utilizări; acesta va fi curățat și dezinfectat imediat după utilizare;
– suprafețele din zona mortuară unde se pregătește corpul decedatului vor fi pregătite
inițial cu apă și săpun, apoi se va utiliza o soluție standard de dezinfecție pentru suprafața și
zona respectivă;
– după spălarea suprafețelor se pot folosi soluții dezinfectante de tip hipoclorit de
sodiu 0,1% (1.000 ppm) sau etanol 70 grade, cu timp de contact de minimum 1 minut. Pot fi
folosiți dezinfectanți de spital dacă sunt activi contra virusurilor cu anvelopă, respectând
timpul de contact pe suprafețe conform recomandărilor producătorului. De exemplu, dacă
dezinfectanții uzuali folosiți în spital sunt în stocuri reduse, se poate folosi soluția de hipoclorit
de sodiu 0,1%, după ce se curăță cu un detergent neutru. Dacă suprafața respectivă riscă să
fie deteriorată de soluția de hipoclorit, se poate folosi un detergent neutru și apoi soluție de
etanol 70 grade;
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– personalul va folosi echipament de protecție adecvat atunci când pregătește și
folosește materialele dezinfectante conform indicațiilor producătorului;
– reziduurile clinice trebuie mânuite și îndepărtate ca deșeuri infecțioase, conform
reglementărilor legale (de regulă, deșeuri infecțioase categoria 18 01 03);
– curățarea echipamentelor de protecție reutilizabile se va face urmând cu rigurozitate
instrucțiunile producătorului pentru curățare și dezinfecție (concentrație, metodă de aplicare,
timp de contact etc). Se recomandă procedură locală pentru aceste manevre;
– echipamentele de protecție de unică folosință vor fi colectate în siguranță în
recipiente anume marcate, vor fi tratate la fața locului și distruse în siguranță. Dacă este
nevoie să fie transportate în afara unității respective, se vor lua toate precauțiile necesare,
printr-o procedură agreată în consens cu normativele legale.
d) Angajatorul se va asigura că:
– există proceduri privind folosirea echipamentului individual de protecție de către
personalul din unitatea mortuară;
– personalul a fost instruit corespunzător în ceea ce privește folosirea corectă a acestui
echipament;
– personalul îndepărtează tot echipamentul contaminat când părăsește zona
contaminată;
– personalul nu intră în zona curată cu echipament contaminat.
e) Autopsia medico-legală se va efectua într-un spațiu destinat cazurilor cu risc
biologic, care va avea un circuit separat și în care se va intra numai utilizând măsurile de
protecție descrise mai sus.
Se va asigura ventilația corespunzătoare a spațiului destinat activității din prosectură,
fără contact cu mediul extern sau cu culoarele interioare ale unității sanitare/instituțiilor de
medicină legală.
Pentru situațiile în care nu există un spațiu cu circuit separat, autopsia medico-legală
se va efectua obligatoriu la sfârșitul programului de lucru. După efectuarea procedurii de
autopsiere, întreaga sală de autopsie, inclusiv spațiul special destinat autopsiilor cu risc
biologic, va fi dezinfectată cu substanțe biocide de tip TP2. După operațiunea de dezinfecție
se pot utiliza și lămpile de ultraviolete.
Se va limita la minimum prezența în sala de autopsie a personalului implicat în vederea
autopsierii decedaților contaminați ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2. Echipamentele
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individuale de protecție de unică folosință vor fi îndepărtate după fiecare utilizare prin
depunere în pubelă, conform procedurilor legale privind deșeurile contaminate cu risc
biologic.
f) În cazul contactului cu persoanele decedate ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2,
riscurile la care sunt expuși angajații instituțiilor medico-legale sunt semnificativ reduse dacă
sunt respectate măsurile de precauție specifice pentru prevenirea infecțiilor, măsuri care au
fost descrise mai sus.
Personalul echipei medico-legale care manipulează decedatul în vederea efectuării
autopsiei medico-legale trebuie să poarte echipament individual de protecție, care constă în
combinezon complet din material impermeabil sau material nețesut cu densitate mare,
rezistent la apă, care are incluse mască și vizetă, sau halate cu mâneci, impermeabile, închise
la spate, bonete și măști chirurgicale, respectiv protectoare oculare.
Personalul va purta două perechi de mănuși, după cum urmează: o primă pereche
scurtă rezistentă la tăiere, peste care se pune o a doua pereche de mănuși din latex, peste
care, la nevoie, se mai pune o a treia pereche de mănuși, mai groase, care protejează
antebrațul până la cot.
Personalul va purta peste halat un șorț impermeabil din plastic, iar încălțămintea va fi
reprezentată prin cizme de cauciuc. Cu excepția vizetei și a cizmelor de cauciuc care se
dezinfectează cu produse biocide de tip TP2, toate celelalte piese de echipament descrise sunt
de unică folosință (cu excepția echipamentului de protecție cu utilizări multiple, care poate fi
decontaminat, conform specificațiilor tehnice ale acestuia).
g) Se evită utilizarea de instrumente ascuțite și se preferă instrumentele tăietoare cu
vârfuri rotunjite.
Instrumentarul utilizat se dezinfectează cu produse biocide de tip TP2 în concentrațiile
și la timpul de expunere recomandate de producător și specificate pe eticheta produsului, la
finalul programului de activitate.
Pentru personalul din prosecturi este obligatorie, după fiecare manoperă, spălarea
mâinilor/antebrațelor cu apă caldă și săpun, urmată de dezinfecția cu produse biocide de tip
TP1 destinate dezinfecției mâinilor prin frecare.
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I. Măsuri care privesc îmbălsămarea
a) Persoanele decedate, contaminate ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2, confirmată
prin teste specifice de laborator, și care au fost autopsiate nu se îmbălsămează, ci doar se
igienizează la suprafață cu produs biocid de tip TP2.
Acești decedați se igienizează și se îmbracă înainte de a fi introduși în sac.
b) După identificarea decedatului de către familie/ reprezentant legal sau de către cei
desemnați în condițiile prezentului protocol și după semnarea actelor care atestă
identificarea, personalul echipei medico-legale implicat în manipularea decedatului
pulverizează produse biocide de tip TP22 sau soluție de formaldehidă peste decedat, apoi
acesta este introdus în doi saci rezistenți de vinil, astfel: după fiecare introducere a decedatului
în sac se pulverizează produs biocid de tip TP22 sau formol, folosind un echipament de
pulverizare fină.
Ulterior, corpul învelit în cei doi saci de vinil se introduce în sicriu, sicriul se igienizează
cu produs biocid de tip TP2 sau formol, urmând a se închide și sigila sicriul înainte de ieșirea
din instituția medico-legală și predarea către familie/reprezentant legal, aceștia din urmă
având obligația de a nu-l mai deschide ulterior.
c) Familia sau reprezentanții autorităților publice locale (pentru cazurile sociale) aduc
sicriul în care se pune decedatul.
J. Măsuri care privesc înmormântarea sau incinerarea
a) Înhumarea decedatului confirmat cu infecție cu SARS-CoV-2 se va face în aceleași
condiții de înhumare impuse persoanelor decedate din alte cauze, cu respectarea voinței
familiei decedatului și a ritualurilor cultului de care aparține, respectând normele prevăzute
de lege. După fiecare serviciu religios, spațiul se va aerisi și se va dezinfecta conform
recomandărilor în vigoare.
b) Numărul de persoane care participă la funeralii este cel permis de reglementările
oficiale, dar va fi menținut la un minimum. Toate persoanele participante vor respecta
păstrarea distanței recomandate în metodologia în vigoare, se vor proteja în mod adecvat, iar
purtarea măștii faciale este obligatorie.
c) Persoanele care au simptome sugestive pentru infecția cu SARS-CoV-2, indiferent
de natura lor, nu vor participa la aceste proceduri sau ritualuri.
d) Împărțirea de alimente cu ocazia slujbei religioase se realizează cu respectarea
prevederilor în vigoare referitoare la protecția față de infecția cu SARS-CoV-2.
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e) Personalul care depune corpul decedatului în groapă/cavou sau incinerator va purta
echipament de protecție, mănuși care se îndepărtează după manevră, iar mâinile se spală cu
apă și săpun.
f) Nu este nevoie ca obiectele personale ale persoanei decedate să fie incinerate sau
îndepărtate conform procedurii deșeurilor infecțioase. Ele vor fi mânuite purtând mănuși,
curățate cu detergent și dezinfectate cu soluție de min. 70 grade etanol, hipoclorit sau o
soluție de clor cu concentrația de 0,1% (1.000 ppm).
g) Îmbrăcămintea sau alte obiecte din stofă/pânză ale persoanei decedate pot fi
spălate în mașina de spălat la 60-90° Celsius și cu detergent uzual pentru spălare automată.
Dacă nu este posibil, se poate face spălare manuală cu următoarele precauții: textilele vor fi
scufundate într-un vas de dimensiuni mari, cu apă fierbinte și săpun. Se manevrează cu clești
de lemn, evitându-se formarea de stropi, se golește vasul și se umple cu soluție de clor 0,05%
timp de aproximativ 30 de minute, după care se clătesc rufele bine cu apă curată și se usucă
la soare.
K. Măsuri care privesc familia/reprezentantul legal al bolnavului infectat cu SARSCoV-2 în cazul în care acesta prezintă simptome severe de boală
Pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 și care
prezintă simptome severe de boală poate beneficia, la cerere, de vizita unui membru al
familiei/ reprezentantului legal, cu acordul medicului curant.
În vederea asigurării protecției membrului familiei/ aparținătorului legal, vizita poate
avea loc în următoarele condiții:
– o singură persoană poate intra la pacient, o singură dată;
– timpul alocat vizitei este de maximum 15 minute;
– vizitatorul poartă echipament complet individual de protecție asigurat cu titlu gratuit
de către unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare;
– vizitatorul respectă toate măsurile sanitare care se impun;
– nu este permisă introducerea niciunui obiect în zona în care sunt îngrijiți pacienții cu
COVID-19.
L. Alte măsuri
a) Documentele medicale, precum foaia de observație clinică, care provin din zona de
contaminare (ATI, UPU, secția de boli infecțioase etc.) și care sunt necesare dispunerii
ordonanței de autopsiere medico-legală vor fi prelucrate în format electronic spre a fi
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transmise către administrația spitalului și mai departe către parchete, instituții de medicină
legală și servicii de anatomie patologică.
b) În situațiile prevăzute în prezentul protocol în care se solicită confirmarea prin
testare pentru infecția cu SARS-CoV-2, aceasta se va face în colaborare cu direcțiile de
sănătate publică județene sau a municipiului București.
c) Nerespectarea prevederilor prezentului protocol specific se sancționează potrivit
legii.
d) Infecția cu SARS-CoV-2 este considerată o boală transmisibilă cu hazard biologic
crescut, în accepțiunea pct. 57 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2006 privind
aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medicolegale, cu modificările ulterioare.
Anexa nr. 1 la protocol
Precauțiuni standard de prevenție și control al infecției cu SARS-CoV-2 în managementul
decedaților
Echipament

Detalii
Dezinfectant de mâini pe bază de alcool
Apă curentă
Săpun
Prosoape de unică folosință (de hârtie sau pânză) pentru
Igiena mâinilor
uscarea mâinilor
Mănuși de unică folosință sau de cauciuc, reutilizabile
Botoși
Șorț de plastic, impermeabil
Halat de protecție
Ochelari de protecție, anti-fog
Vizieră
Echipament personal de Mască N95 sau de nivel similar pentru proceduri generatoare
protecție
de aerosoli
Saci de unică folosință pentru deșeuri biologice
Săpun, apă, detergent
Soluții dezinfectante pentru suprafețe: soluție de hipoclorit
Curățarea și managementul 0,1% (1.000 ppm), etanol 70 grade sau dezinfectant avizat
deșeurilor
pentru spital
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Anexa nr. 2 la protocol
Echipament individual de protecție pentru personalul de la morgă, anatomopatologi,
tehnicieni, personalul de la pompele funebre,
personalul care îmbălsămează, pentru cazurile suspecte sau confirmate cu COVID-19
Procedură fără necropsie:
Proceduri
care
presupun
primirea decedatului, pregătirea necropsie și alte manevre
pentru și plecarea decedatului invazive, potențial aerosolizante
Mănuși de unică
folosință
Da
Da
Șorț de plastic de
unică folosință
Da
Da
Halat de unică
folosință
Nu
Da
Măști chirurgicale
rezistente la fluide (tip
FFP2)
Da
Nu
Măști tip FFP3
Nu
Da
Protecție
oculară/a feței*
Da
Da
* Protecție pentru față și ochi, de unică folosință sau reutilizabilă - tip ochelari, vizieră
etc.
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