INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ
12 iunie 2020
√ Ordinul nr. 722/2020 privind completarea Metodologiei de aplicare a prevederilor
art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de
sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19,
pe perioada stării de urgență, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate nr. 540/2020, publicat în M.Of. nr. 502 din 12 iunie 2020
→ după art. 3 se introduce art. 31, cu următorul cuprins:
Articolul 31
Lista furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări
de sănătate, al căror personal beneficiază de stimulentul de risc prevăzut de Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din
fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de
urgență, cu modificările și completările ulterioare, suportat din bugetul Fondului național unic
de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației
publice» în luna mai 2020, este prevăzută în anexa nr. 11 care face parte integrantă din
prezenta metodologie.
→ la anexa nr. 1, la județul Bihor, la punctul I, după subpunctul 3 se introduc trei noi
subpuncte, 4-6, cu următorul cuprins:
4. SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI;
5. SPITALUL MUNICIPAL SALONTA;
6. S.C. PELICAN IMPEX - S.R.L.;
→ la anexa nr. 1, la județul Brașov, la punctul IV, după subpunctul 3 se introduce
subpunctul 4, cu următorul cuprins:
4. ELITE MEDICAL - S.R.L.
→ la anexa nr. 1, la județul Călărași, la punctul I, după subpunctul 1 se introduce
subpunctul 2, cu următorul cuprins:
2. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA
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→ la anexa nr. 1, la județul Călărași, după punctul I se introduce punctul II - Furnizori
de asistență medicală pentru specialități paraclinice, cu următorul cuprins:
II Furnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice, din care:
1. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA
→ la anexa nr. 1, la județul Cluj, la punctul I, după subpunctul 13 se introduce
subpunctul 14, cu următorul cuprins:
14. SPITALUL ORĂȘENESC HUEDIN
→ la anexa nr. 1, la județul Cluj, la punctul IV, după subpunctul 2 se introduc
subpunctele 3-5, cu următorul cuprins:
3. SPITALUL MUNICIPAL TURDA;
4. CENTRUL MEDICAL UNIREA;
5. SPITALUL ORĂȘENESC HUEDIN;
→ la anexa nr. 1, la județul Neamț, după punctul II - Unitate dializă se introduce
punctul III - Furnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice, cu următorul
cuprins:
III Furnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice, din care:
1. S.C. SCAN EXPERT - S.R.L.
→ la anexa nr. 1, la județul Suceava, la punctul I, după subpunctul 4 se introduce
subpunctul 5, cu următorul cuprins:
5. SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
→ la anexa nr. 1, la județul Suceava, la punctul IV, după subpunctul 2 se introduce
subpunctul 3, cu următorul cuprins:
3. BIOTEST - S.R.L.
→ la anexa nr. 1, la județul Ilfov, după punctul I se introduce punctul II - Furnizori de
asistență medicală pentru specialități paraclinice, cu următorul cuprins:
II Furnizori de asistență medicală pentru specialități paraclinice, din care:
1. S.C. SYNEVO ROMÂNIA - S.R.L.;
2. S.C. MEDICAVOL A.M COMPLET - S.R.L.;
→ după anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 11;
→ casele de asigurări de sănătate, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile Ordinului nr. 722/2020.
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√ Ordonanța de urgență nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor
prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST
ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea
activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,
publicată în M.Of. nr. 503 din 12 iunie 2020
→ se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 și 9 și ale art. II din Legea
nr. 75/2020, până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene;
→ până la obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, Schema de ajutor de
stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de
pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, continuă
să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din
10 aprilie 2020.
√ Hotărârea nr. 465/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19, publicată în M.Of. nr. 503 din 12 iunie 2020
→ la anexa nr. 2 art. 1, punctele 2 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:
2. Pentru toate persoanele care vin în România din țările care nu fac obiectul excepției
de la carantinare/izolare, stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobată de
Comitetul Național pentru Situații de Urgență, se instituie măsura carantinării/izolării la
locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv
familia/aparținătorii, după caz.
21. Persoanele care vin în România din țările care fac obiectul excepției de la
carantinare/izolare, prevăzută la pct. 2, dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au
stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuința/locația
declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după
caz.
→ la anexa nr. 2 art. 1, după punctul 21 se introduce punctul 22, cu următorul cuprins:
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22. Persoanele care fie au plecat din România și petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile
în altă țară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puțin
14 zile cumulativ în țări exceptate de la măsura carantinării/izolării nu intră în
carantină/izolare la intrarea în România.
→ la anexa nr. 2 art. 1 punctul 6, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
d) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând instituțiilor
internaționale și sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională;
→ la anexa nr. 2 art. 1 punctul 6, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:
m) persoanele care intră în România pentru prestarea de activități medicale, activități
de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service al echipamentelor și tehnicii
medicale, precum și al echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine
publică

și

securitate

națională,

dacă

dovedesc

raporturile

contractuale

cu

beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum și inspectorii organismelor
internaționale;
→ la anexa nr. 3 art. 1, punctele 5 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
5. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor
care se desfășoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv
ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități
recreative și sportive desfășurate în aer liber 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.
6. Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor
care se desfășoară cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de
distanțare socială.
→ la anexa nr. 3 art. 1, după punctul 6 se introduce punctul 7, cu următorul cuprins:
7. Se interzice participarea la evenimente private în spații deschise, cu excepția celor
care se desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de
distanțare socială.
→ la anexa nr. 3 art. 2, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
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.
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→ la anexa nr. 3 art. 4, după punctul 1 se introduce punctul 11, cu următorul cuprins:
11. Se pot relua zborurile prevăzute la pct. 1 pentru țările care fac obiectul excepției
de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de
Comitetul Național pentru Situații de Urgență.
→ la anexa nr. 3, art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 7
(1) Sunt permise activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor
în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.
(2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, în interiorul
centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se
permite:
a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice, cu
excepția celor care funcționează potrivit art. 6 pct. 3;
b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor.
→ la anexa nr. 3 art. 9, punctele 1, 5 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
1. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în
următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.
5. 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, energiei și mediului de afaceri și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în baza căruia își pot desfășura
activitatea.
6. Se reia activitatea și 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.
→ la anexa nr. 3 art. 9, după punctul 6 se introduce punctul 61, cu următorul cuprins:
61. Se reia activitatea și 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.
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→ la anexa nr. 3 art. 10, după punctul 2 se introduce punctul 3, cu următorul cuprins:
3. Prin excepție de la pct. 1, se permite desfășurarea activităților în creșe, grădinițe și
after-school-uri, pe perioada vacanței de vară, în condițiile stabilite prin ordin comun al
ministrului educației și cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
→ la anexa nr. 3 art. 11, alin. (6), (15) și (17) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(6) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 6 și 7 se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(15) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 4 și 61 se pun în aplicare de către Ministerul
Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale.
(17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 6 se pun în aplicare de către Ministerul Tineretului
și Sportului și Ministerul Sănătății. Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 6 se
urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
→ măsurile se aplică începând cu data de 15 iunie 2020.
√ Ordinul nr. 1.074/724/2020 pentru completarea Normelor de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății
și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017,
publicat în M.Of. nr. 503 din 12 iunie 2020 – emitent Ministerul Sănătății și Casa Națională
de Asigurări de Sănătate
→ după capitolul V se introduce capitolul VI, care cuprinde articolul 783, cu următorul
cuprins:
Capitolul VI Dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical care se acordă
persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura de carantină asupra unei comunități în
vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19
Articolul 783
(1) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), pentru persoanele asigurate
carantinate într-o comunitate, în perioada stării de urgență prevăzută la art. 781 alin. (1),
certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 45
de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență.
6

(2) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), pentru persoanele asigurate
carantinate într-o comunitate, în altă perioadă decât cea prevăzută la alin. (1), certificatele de
concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile
calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.
(3) Pentru persoanele aflate în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), certificatele de
concediu medical se eliberează de către medicii de familie pentru toată perioada în care au
fost carantinate, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătății
nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de
urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea
unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și
completările ulterioare.
√ Ordonanța de urgență nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de
simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor
drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin
restricții, publicată în M.Of. nr. 504 din 12 iunie 2020
→ în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea
înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, în ceea ce
privește cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de
asistență socială, a indemnizațiilor pentru șomaj și pentru acordarea măsurilor de stimulare
a ocupării forței de muncă, prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare,
precum și a drepturilor de asigurări sociale prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, acordate din bugetul de
stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat ori din bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj,
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și instituțiile care funcționează în
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa au obligația să inițieze și să mențină
comunicarea electronică cu beneficiarul drepturilor, în baza consimțământului scris al
acestuia;
→ în cazuri excepționale, instituțiile pot solicita prezentarea la sediul instituției a
persoanelor care au depus cererea și documentele doveditoare prin poșta electronică; Prin
cazuri excepționale se înțeleg următoarele:
7

a) identificarea unor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele
din bazele de date ale altor instituții la care autoritatea administrației publice centrale sau
locale ce asigură acordarea dreptului are acces pentru verificarea îndeplinirii de către
solicitanți a criteriilor de acordare a drepturilor;
b) situațiile în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt
lizibile sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.
→ în cazurile excepționale, termenul pentru soluționarea cererii, prevăzut de legile
speciale în baza cărora sunt acordate drepturile, se prelungește cu până la 10 zile lucrătoare
pentru verificarea realității, legalității și conformității documentelor transmise, precum și
pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.
→ programele de formare profesională a adulților, organizate în condițiile Ordonanței
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, se pot desfășura și în sistem on-line, cu notificarea
comisiei de autorizare, pentru următoarele activități:
a) pregătirea teoretică a persoanelor, din cadrul tuturor programelor de formare
autorizate;
b) pregătirea practică a persoanelor, din cadrul programelor de inițiere, specializare și
perfecționare, care nu implică activități practice care trebuie să se desfășoare într-un spațiu
cu dotări specifice, conform standardului ocupațional;
c) susținerea examenului de absolvire a programelor de inițiere, specializare și
perfecționare desfășurate în sistem online.
→ examenul de absolvire a programelor de inițiere, specializare și perfecționare
desfășurate în sistem online se organizează de furnizorul de formare profesională sub
coordonarea comisiei de autorizare județene sau a municipiului București, în condițiile
Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării
și tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării
profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția condițiilor care
privesc sala sau spațiul de derulare a probelor;
→ domeniile de activitate și procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare
profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line se
stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, care se publică în Monitorul
Oficial;
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→ documentele pentru autorizare ca furnizor de formare profesională prevăzute de
Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se
pot transmite și în format electronic;
→ începând cu data de 12 iunie 2020, ajutorul de deces prevăzut de Legea nr.
263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare, se
acordă și în cazul persoanei decedate care se află în concediu pentru creșterea copilului până
la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, acordat în
baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația
lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu
modificările și completările ulterioare, dacă, anterior suspendării raportului de muncă sau de
serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu. Ajutorul de
deces se acordă și în cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate în concediul
pentru creșterea copilului, astfel cum este definit la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010,
cu modificările și completările ulterioare;
→ persoanele care, după data de 13 iunie 2020, se află într-o situație de imposibilitate
a realizării de venituri supuse impozitului, activitatea acestora desfășurându-se în domeniile
de activitate în care se mențin restricții potrivit actelor emise de autoritățile competente,
beneficiază în continuare de drepturile prevăzute de art. 2, 7, 31 și art. 32 alin. (5) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, respectiv de art. 50 din Legea nr. 273/2004
privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la
ridicarea restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020;
→ persoana îndreptățită transmite prin poșta electronică la agențiile pentru plăți și
inspecție socială județene, respectiv a municipiului București o cerere prin care solicită
acordarea în continuare a dreptului, însoțită de o adeverință eliberată de angajator prin care
se certifică faptul că persoana își desfășoară activitatea într-un domeniu în care se mențin
restricții de activitate. În cazul prelungirii indemnizației de concediu, persoana îndreptățită va
depune și acordul scris al angajatorului pentru prelungirea perioadei de concediu;
→ în situația în care persoana realizează venituri din activități independente, din
drepturi de proprietate intelectuală și din activități agricole, silvicultură și piscicultură,
definite la art. 67, 70 și 103 din Legea nr. 227/2015, aflându-se în domenii restricționate prin
decizii ale autorităților, cererea acesteia va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere
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care atestă că își desfășoară activitatea într-un domeniu în care se mențin restricții de
activitate;
→ prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 111/2010, persoanele beneficiază de stimulentul de inserție, până la ridicarea
restricțiilor, și în situația în care copilul, în această perioadă, a împlinit vârsta de 3 ani sau 4
ani în cazul copilului cu dizabilitate;
→ în cazul în care persoanele beneficiare ale stimulentului de inserție prevăzut la art.
7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, inclusiv cu prelungirea prevăzută de
art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 își reiau activitatea și realizează
venituri supuse impozitului pe venit, în condițiile legii, atunci stimulentul de inserție se
acordă, pe bază de cerere, de la data realizării veniturilor și până la împlinirea de către copil
a vârstei de 3 ani sau 4 ani, în cazul copilului cu dizabilitate;
→ începând cu data de 12 iunie 2020 și până la data de 31 decembrie 2020,
persoanelor beneficiare ale indemnizației pentru creșterea copiilor, prevăzută de art. 2 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr.
132/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu li se aplică prevederile art. 11 din
respectiva ordonanță de urgență.
13 iunie 2020
√ Ordinul nr. 619/1.077/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile
necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor
individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii
de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din
România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță
și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv
desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, publicat în M.Of. 505
din 13 iunie 2020 – emitent Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății
→ se aprobă regulamentele privind condițiile necesar a fi respectate:
- pentru accesul în bazele sportive;
- în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber;
- pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber;
- pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România;
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- în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau
legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise;
- în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic.
→ în cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la
competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal;
→ nerespectarea prevederilor prezentului Ordinului nr. 619/1.077/2020 constituie
contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea
Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din
domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare, de către personalul
împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al
Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a
municipiului București;
→ la data de 13 iunie 2020, se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului și al
ministrului sănătății nr. 583/842/2020 și Ordinul ministrului tineretului și sportului și al
ministrului sănătății nr. 601/971/2020.
√ Ordinul nr. 1.078/2020 privind măsurile necesar a fi implementate în cadrul
unităților care desfășoară activități de tratament balnear, publicat în M.Of. nr. 505 din 13
iunie 2020
→ direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, cabinetele medicale de medicină
fizică și reabilitare, unitățile sanitare cu paturi, sanatoriile, direcțiile de sănătate publică
județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile Ordinului nr.
1.078/2020;
→ nerespectarea prevederilor se constată, conform competențelor, de către
personalul împuternicit de Ministerul Sănătății și se sancționează în conformitate cu
prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
§ Măsuri din 12 iunie 2020 necesar a fi implementate în cadrul unităților care
desfășoară activități de tratament balnear
I. Triajul
A. Triajul Inițial
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1. Pacienții se vor adresa unităților balneare prin mijloace de comunicare la distanță
(e-mail, telefon) în vederea obținerii unei programări sau a oricăror alte informații necesare
cu privire la regulile de distanțare socială, siguranță și igienă ce trebuie respectate în cadrul
procedurilor de tratament balnear.
2. În vederea programării, unitatea balneară are obligația efectuării unui triaj telefonic
al pacienților, în scopul încadrării acestora în una din cele patru grupe, conform
recomandărilor ANMCS, publicate pe adresa: https://anmcs.gov.ro/web/wp-content/
uploads/2020/05/RECOMANDĂRI-CABINETE-MEDICALE-FINAL. pdf.
3. Ca urmare a triajului telefonic, unitatea balneară va programa pentru consultație
numai pacienții care se încadrează în grupele 1 și 2.
4. Unitatea balneară are obligația distanțării programărilor pacienților pentru a evita
pe cât posibil contactul între aceștia.
B. Triajul epidemiologic
1. La intrarea în unitatea balneară se va efectua în mod obligatoriu un triaj
epidemiologic de către un asistent medical instruit;
2. Triajul epidemiologic constă în:
(i) măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact; temperatura înregistrată nu
trebuie să depășească 37,3 grade Celsius;
(ii) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius, se
recomandă repetarea măsurării temperaturii după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
(iii) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și
prezența de simptome respiratorii și/sau alte semne/simptome de boli infectocontagioase
acute, pacienții nu sunt primiți în incinta unității balneare și li se anulează în mod obligatoriu
programarea. Totodată unitatea balneară le va recomanda acestora să ia legătura cu medicul
de familie.
3. Pacienții care intră la consultație/tratament balnear sunt obligați să completeze o
declarație pe propria răspundere cu privire la virusul SARS-CoV-2.
4. Unitatea balneară se va asigura că pacienții care intră la consult/tratament poartă
mască de protecție și protecție pentru încălțăminte.
II. Personalul cabinetului medical și al bazei de tratament
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1. Întreg personalul medical va fi echipat corespunzător cu echipamentul obișnuit în
activitatea medicală, conform normativelor în vigoare, cu precizarea că mănușile vor fi
schimbate la fiecare pacient consultat/tratat.
2. Medicul specialist desemnat de către unitatea balneară va efectua un instructaj
specific pentru fiecare categorie de personal privind programul de lucru, desfășurarea
activităților specifice funcției, respectarea circuitelor, folosirea echipamentului de protecție.
3. În cadrul unității balneare/cabinetelor medicale individuale recepția va funcționa cu
un singur angajat pe tură, cu mijloace de protecție (vizieră sau panou transparent, halat de
protecție, mănuși de unică folosință).
4. Pentru accesul personalului în unitatea balneară se recomandă, atunci când este
posibil, ca intrarea să se realizeze printr-o cale de acces diferită de cea a pacienților.
5. La intrarea personalului în tură se va realiza termometrizarea acestuia de către o
persoană desemnată în acest sens.
6. Personalul unității balneare are obligația de a curăța și dezinfecta încălțămintea de
la intrarea și ieșirea din tură.
7. Accesul personalului în vestiar este permis, indiferent de momentul zilei, unei
singure persoane simultan.
8. Se recomandă pe cât posibil evitarea contactului între personalul unității balneare,
cu menținerea distanței de 2 m în timpul interacțiunilor profesionale.
9. Personalul care efectuează proceduri de tratament se va spăla în mod obligatoriu
cu apă și săpun minimum 20 de secunde și își va dezinfecta corespunzător mâinile și
antebrațele înainte și după efectuarea fiecărui tratament.
III. Procedura de consult și tratament fizic
1. Sălile de așteptare trebuie să fie dotate cu recipiente ce conțin substanțe
dezinfectante pentru pacienți.
2. Este recomandat ca în sala de așteptare să fie un singur pacient, care urmează să fie
consultat/tratat.
3. În cazul în care în sala de așteptare se află mai mulți pacienți, unitatea balneară va
asigura o distanță minimă de 2 m între aceștia.
4. Este recomandată introducerea unui interval de timp de minimum 15 minute între
consultații în scopul aerisirii și efectuării dezinfecției cabinetului și instrumentarului acestuia,
precum și schimbării echipamentului medical acolo unde este cazul.
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5. Accesul în cabinetele de consultații și tratament fizic nu este permis pacienților
însoțiți de aparținători. Fac excepție pacienții cu dizabilități care au nevoie de însoțitor,
pacienții minori sau pacienții cu afecțiuni grave care obțin acceptul medicului curant.
6. În sala de kinetoterapie și în celelalte încăperi folosite pentru tratament fizic se va
efectua distanțarea echipamentelor la 1,5-2 metri unul de altul, eventual amplasate în zigzag
dacă spațiul permite. În încăperile menționate vor beneficia de tratament maximum doi
pacienți concomitent împreună cu terapeutul, cu respectarea distanței de 2 metri.
7. În cazul sălilor de kinetoterapie/tratament fizic cu suprafețe mai mari de 12 mp, pot
beneficia de tratament mulți pacienți cu respectarea următoarelor condiții: distanțarea
echipamentelor la 1,5-2 metri unul de altul, alocarea a 4 mp/pacient, iar kinetoterapeutul
coordonează grupul respectând distanța de 2 metri dintre pacienți.
8. La sfârșitul fiecărei proceduri de kinetoterapie/tratament fizic, sălile și
echipamentele vor fi dezinfectate.
9. Este contraindicată efectuarea procedurilor de aerosoloterapie și, respectiv,
hidrotermoterapie în spațiu închis.
10. Recomandarea procedurilor fizice care vor fi urmate de pacient de către medicul
curant va ține cont și de mijlocul de deplasare a pacientului de la domiciliu la baza de
tratament.
IV. Măsuri generale pentru unitatea balneară
1. Se vor respecta toate prevederile legale privind măsurile pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în vigoare.
2. În cabinete/săli de tratament/holuri/grupuri sanitare se vor amplasa recipiente cu
dezinfectanți.
3. Bagajele pacienților se depozitează în compartimentele special destinate,
compartimente ce vor fi dezinfectate după eliberare, sau se vor depozita într-un spațiu bine
delimitat în saci de unică folosință etichetați cu numele pacientului.
4. În recepția unității balneare, în sălile de așteptare, se afișează în locuri vizibile
instrucțiuni cu privire la regulile de conduită și circuitele impuse pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în vigoare.
5. Personalul unității balneare este obligat să se spele frecvent pe mâini cu apă și săpun
și să utilizeze soluții dezinfectante.
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6. Este obligatorie dezinfecția regulată a cabinetelor medicale, spațiilor destinate
pacienților (căi de acces, sală de așteptare, recepție, toaletă, vestiare, clanțe, mânere,
balustrade), mobilierului din sala de așteptare etc. cu dezinfectant de suprafață conform
reglementărilor în vigoare.
7. Este obligatorie aerisirea sălilor de consultație/tratament după fiecare pacient.
8.

Este

obligatorie

dezinfecția

tuturor

dispozitivelor

medicale,

conform

recomandărilor producătorului.
9. Sunt obligatorii schimbarea regulată a măștii de protecție și a mănușilor conform
regulilor în vigoare, curățarea și dezinfectarea vizierei când este cazul.
V. Măsuri suplimentare la nivelul unităților sanitare cu paturi
Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 se vor respecta sau reconfigura
circuitele funcționale, cu avizul direcțiilor de sănătate publică, ținând cont de configurația
spitalului: spital de monospecialitate, pluridisciplinar, construcție pavilionară sau monobloc.
VI. Stațiuni balneare și balneoclimaterice
Toate procedurile cu factori naturali terapeutici se vor face ținând cont de
particularitățile fiecărei unități medicale, cu respectarea circuitelor, procedurilor și
protocoalelor proprii, avizate de medicul epidemiolog al unității.
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