INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

29 mai 2020
√ Ordonanța de urgență nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea
implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, publicată
în M.Of. nr. 453 din 29 mai 2020
→ stabilește unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor
european destinat celor mai defavorizate persoane, precum și cadrul legal privind eligibilitatea
cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operațiuni: distribuirea de ajutoare
alimentare - lipsa alimentelor de bază; distribuirea produselor de igienă; asistența tehnică.
→ categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare,
în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, și/sau asistență materială
de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul
POAD, și care au calitatea de destinatari finali sunt:
a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului,
dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.
277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale
calamităților, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanțe de urgență, și în alte
situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de
vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale. Situația temporară de
vulnerabilitate se justifică de către autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale.
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√ Hotărârea nr. 434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 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 COVID-19, publicată în M.Of.
nr. 455 din 29 mai 2020
Anexa nr. 3 „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“ 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 COVID-19, publicată în M.Of. nr.
410/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr.
5/2020, se modifică și se completează după cum urmează:
→ la art. 1, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 21 – 23, cu următorul
cuprins:
21 Competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber
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.
22 În condițiile pct. 2, 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 m2/persoană.
23. Prevederile pct. 2, 21 și 22 nu se aplică în cazul sporturilor de contact.
→ la art. 1, după punctul 3 se introduce punctul 31, cu următorul cuprins:
31 În condițiile pct. 3, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt
permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleași familii, 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 500 de spectatori cu locuri
pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 m unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii
de protecție.
→ la art. 2, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
2. Este permisă deplasarea persoanelor în afara localității/zonei metropolitane fără a mai
fi necesară justificarea motivului deplasării.
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→ la art. 2, punctul 3 se abrogă.
→ la art. 4, punctele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
3. Se reia transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii
regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de
către operatorii de transport din și către România, cu respectarea condițiilor stabilite potrivit art.
32, 35 și 37 din Legea nr. 55/2020.
4. Se reia transportul feroviar internațional de persoane de către operatorii de transport
feroviari din și către România cu respectarea art. 32, 34 și 37 din Legea nr. 55/2020.
→ art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 6
În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele
măsuri:
1. Se suspendă consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în
spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte
localuri publice, din interiorul clădirilor.
2. În spațiile prevăzute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei și comercializarea
produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile
respective.
3. 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 asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 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, energiei și mediului de afaceri și
al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
→ la art. 9, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
6. Se suspendă activitatea în spațiile deschise pentru administrarea de ștranduri/piscine
exterioare.
→ la art. 9, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
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7. Accesul persoanelor pe plajele amenajate se realizează doar cu asigurarea obligatorie
de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2
m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor
de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri,
ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020.
→ la articolul 11, alin. (2), (11) și (17) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 2, 21, 22 și 23 se pun în aplicare de către Ministerul
Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește
de către Ministerul Afacerilor Interne.
→ sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea acestor prevederi: Ministerul Sănătății,
Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Energiei
și Mediului de Afaceri, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
și Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
→ măsurile se aplică începând cu data de 1 iunie 2020.
√ Ordinul nr. 4.422/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a
probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu
studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în
limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele IIV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru
anul școlar 2019-2020, publicat în M.Of. nr. 456 din 29 mai 2020
→ la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 4.422/2020 se abrogă prevederile Ordinului
ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.853/2009 privind aprobarea Metodologiei de
organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică
pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi străine și pentru absolvenții
claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi
străine la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățătorieducatoare, publicat în M.Of. nr. 682 din 12 octombrie 2009;

4

→ Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu
Parlamentul, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire
prevederile Ordinului nr 4.422/2020;
§ Metodologie de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de
competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi
moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a
atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu
profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019-2020
CRITERII PENTRU EVALUAREA PROIECTULUI
• Redactare: 50 de puncte
a) alegerea temei tratate - 10 puncte;
b) semantică/lexic/morfosintaxă - 20 puncte;
c) structurarea proiectului după un plan (introducere, cuprins, încheiere, bibliografie) - 20
puncte.
•Prezentare: 40 de puncte
a) capacitatea de a sintetiza ideile principale - 5 puncte;
b) capacitatea de a ilustra aceste idei cu exemple pertinente - 5 puncte;
c) capacitatea de a exprima un punct de vedere personal - 5 puncte;
d) capacitatea de a argumenta - 5 puncte;
e) capacitatea de a nuanța - 5 puncte;
f) corectitudine lingvistică (corectitudine morfosintactică, adecvarea lexicului) - 10
puncte;
g) creativitate - 5 puncte.
• se acordă 10 puncte din oficiu.
√ Ordonanța de urgență nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM
INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat
pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia
COVID-19, publicată în M.Of. nr. 458 din 29 mai 2020
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→ la art. 2, lit. a) va avea următorul cuprins:
a) beneficiarul programului - întreprinderea mică și mijlocie care desfășoară activitate
economică, autorizată potrivit dispozițiilor legale să realizeze activități de producție, comerț sau
prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență loială, respectiv
societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari
ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale
în vigoare, care desfășoară activități economice, precum și organizațiile nonguvernamentale,
asociațiile și fundațiile, cooperativele agricole și societățile agricole care desfășoară activități
economice și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările
ulterioare;
→ la art. 8, alin. (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
(2) În cazul creditelor de investiții, garanția de stat este garantată cu ipoteca legală
imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit.
(3) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de
stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise
de beneficiarii programului la instituția de creditare.
→ la art. 4 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată la articolul II din
Ordonanța 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. 283 din 4 aprilie 2020, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
d) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin
Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019;
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→ dispozițiile Ordonanței de urgență nr.89/2020 se aplică și solicitărilor de acordare a
creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM
INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluționare.
√ Ordonanța de urgență nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.
6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte
normative, publicată în M.Of. nr. 459 din 29 mai 2020
Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:
Capitolul I Instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data
de 31 martie 2020
→ la art. 1, alin. (1), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:
(1) În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, debitorii, persoane
juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1)
pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul
intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31
martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și
obligațiile bugetare accesorii.
(3) Sunt obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 și obligațiile
bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de
1 aprilie 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, precum și obligațiile
fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și data de 31
martie 2020 inclusiv.
(4) Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale
și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel,
transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 aprilie 2020 până la data
eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3).
→ la art. 3, alin. (1) va avea următorul cuprins:
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(1) Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului
capitol, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8
august-31 octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, sub
sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se
adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului
creditorului privat prudent.
→ la art. 4 alin. (6) lit. b) punctul (i), litera aa) va avea următorul cuprins:
aa) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii
solicitării de restructurare;
→ la art. 4, alin. (7)-(9) vor avea următorul cuprins:
(7) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui
cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, pe lângă condițiile
prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie să achite și 5% din cuantumul obligațiilor bugetare
principale care fac obiectul înlesnirii la plată, astfel cum este definită la alin. (2) lit. a), până la
data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5.
(8) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui
cuantum cuprins între 30% și 40% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, pe lângă
condițiile prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie să achite și 10% din cuantumul obligațiilor
bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, astfel cum este definită la alin. (2) lit. a),
până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5.
(9) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a
unui cuantum cuprins între 40% și 50% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, pe
lângă condițiile prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie să achite și 15% din cuantumul
obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, astfel cum este definită la alin.
(2) lit. a), până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5.
→ la art. 22, alin. (1) va avea următorul cuprins:
(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 15
decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii.
→ Debitorii care au depus notificări privind intenția de restructurare a obligațiilor
bugetare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot depune cererea
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de restructurare potrivit art. 22 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea
unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 15 decembrie
2020. În acest caz, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, un nou certificat de atestare
fiscală în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,
pe care îl comunică debitorului.
→ Pentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligațiilor bugetare
aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, acestea
se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta prin
cerere adresată organului fiscal competent, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență, pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile
bugetare restante la 31 martie 2020 și depunerea unei noi cereri în termenul prevăzut la art. 22
alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare.
→ Termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, se prorogă până la data de 25 iunie
2020 inclusiv.
→ Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, se prorogă până la data de 25 iunie 2020 inclusiv.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și
pentru modificarea și completarea unor acte normative, se modifică și se completează și va
avea următorul conținut:
→ la art. XVII, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Sumele neutilizate din bugetul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei pe anul 2019, care au fost constituite în baza prevederilor art. 2 alin. (31) și (32) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, se fac venit la bugetul de stat, în cont de
venituri deschis pe numele Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la capitolul
41.01. «Operațiuni financiare», la subcapitolul 41.01.08. «Disponibil din excedentele anilor
precedenți ale instituțiilor reorganizate», iar eventualele sume virate eronat la alte subdiviziuni
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de venituri ale bugetului de stat se transferă la acest capitol de către Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri pe bază de ordin de plată.
→ după alin. (1) se introduc alin. (11)-(15), cu următorul cuprins:
(11) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri, să majoreze veniturile bugetului de stat, precum și, la o poziție
distinctă, creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia cu suma
virată potrivit alin. (1).
(12) Se autorizează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să detalieze
influențele aprobate potrivit alin. (11) în buget și în anexele la acesta și să le comunice
Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.
(13) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate
determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (1) și plățile efectuate se virează
de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din contul de venituri ale bugetului
de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria
Statului.
(14) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (13) se transferă în primele 5 zile lucrătoare
ale anului următor de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în contul de
venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1), urmând procedura prevăzută la alin. (11) și (12),
și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.
(15) Din sumele virate potrivit alin. (1), Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri finanțează programe/proiecte de eficiență energetică, precum și de reducere a emisiilor
de CO_2.
√ Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin
destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative,
publicată în M.Of. nr. 459 din 29 mai 2020
→ începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de
prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în
10

domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu
completările ulterioare, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de
muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu au beneficiat de
prevederile art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, în perioada stării de urgență sau
alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu,
suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut
corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu
brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu
modificările ulterioare;
→ angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie
2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri;
→ prevederile alin. (1) se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a
contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă
și au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute de art. XI și XV din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu
completările ulterioare, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
→ de prevederile alin. (1) beneficiază și persoanele care au convenții individuale de
muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației,
republicată, cu modificările ulterioare;
→ sumele se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita bugetului aprobat;
→ în vederea decontării sumelor, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor
angajaților care beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ulterior, începând
cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente
veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă
județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată
și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista
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persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului,
conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență
nr. 92/2020;
→ decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor se efectuează în termen
de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative
și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru
care se face solicitarea;
→ plata sumelor se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de
credit, după verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și
a municipiului București a îndeplinirii condițiilor;
→ angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe
perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror
raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență
decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
prelungită prin Decretul nr. 240/2020, sau a stării de alertă instituite prin 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 COVID-19, înregistrați ca șomeri în
evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București,
primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie,
50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei;
→ angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020,
pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani
înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv
a municipiului București primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată
din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei;
→ nu beneficiază de sume următorii angajatori:
a) instituții și autorități publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002
privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
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b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare,
lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât
cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
→ sumele nu se cumulează cu subvențiile care se acordă în cazul angajaților pentru care
angajatorii au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a
municipiului București contracte sau convenții în baza art. 80, 85 și 934 din Legea nr. 76/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
→ procedura de acordare a sumelor se stabilește prin ordin al președintelui Agenției
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a
prezentei Ordonanței de urgență nr. 92/2020;
→ în aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv a prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se va emite un ordin
al ministrului muncii și protecției sociale;
→ la art. 1 alin. (1) 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 fiscal, a Legii
educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, se modifică după cum urmează:
Articolul 1
(1) Acordarea indemnizațiilor prevăzute la art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru toate domeniile de activitate în care
se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se prelungește și după data de 31 mai 2020, până
la ridicarea acestor restricții.
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→ Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
- la art. 3 alin. (1), lit. b) va avea următorul cuprins:
b) asigurarea protecției salariaților din activitatea de construcții și de producere a
materialelor de construcții în perioada întreruperii activității datorită stării de urgență decretate
și a stării de alertă instituite la nivel național;
- la art. 12, alin. (3) va avea următorul cuprins:
(3) Perioada de acordare a indemnizației de protecție socială se extinde de drept cu durata
aplicării măsurilor dispuse pe perioada stării de urgență decretate și a stării de alertă instituite la
nivel național.
√ Ordinul nr. 4.421/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a
competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și
matematică-informatică, intensiv informatică, în anul școlar 2019-2020, publicat în M.Of. nr.
459 din 29 mai 2020
→ în anul școlar 2019-2020, examenul de atestare a competențelor profesionale ale
absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv
informatică, se organizează și se desfășoară prin derogare de la prevederile art. 4, 6, 11 și 14 din
Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor
profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică,
intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr.
4.843/2009;
→ perioada de desfășurare a examenului care era prevăzută în intervalul 1-30 mai se
modifică după cum urmează:
- Înscrierea candidaților și evaluarea probei de specialitate se realizează în perioada 2
iunie-12 iunie 2020;
- Comunicarea rezultatelor finale se realizează cu maximum două zile înainte de
desfășurarea primei probe scrise a examenului de bacalaureat;
- Perioadele pot fi modificate prin notă aprobată de secretarul de stat pentru învățământ
preuniversitar.
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→ înscrierea candidaților la examenul de atestare a competențelor profesionale se
realizează exclusiv on-line pe baza unei proceduri elaborate de către comisia de examen din
fiecare unitate de învățământ;
→ proba de specialitate se evaluează după cum urmează:
- proba practică, susținută de absolvenții clasei a XII-a, se echivalează cu rezultatul
activității la clasă a candidatului, obținut pe parcursul liceului, după cum urmează:
a) punctajul pentru subiectul privind sistemele de gestiune a bazelor de date se
echivalează cu media anuală a clasei a XII-a, obținută de candidat, numai la disciplina informatică;
b) punctajul pentru subiectul de programare se echivalează cu media aritmetică calculată
cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, obținute de
candidat, numai la disciplina informatică;
c) punctajul pentru subiectul vizând sisteme de operare sau abilități de tehnoredactare,
calcul tabelar sau prezentări PowerPoint se echivalează cu media aritmetică calculată cu două
zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale din clasele a IX-a și a X-a, obținute de candidat, numai
la disciplina TIC;
d) nota finală acordată candidatului la proba practică se calculează ca medie aritmetică,
cu două zecimale, fără rotunjire, a celor trei punctaje stabilite la lit. a), b) și c). Nota finală la proba
practică trebuie să fie minimum 5 (cinci) pentru promovarea examenului.
- proiectul care trebuia susținut în fața comisiei de către candidat se realizează în format
digital și se va transmite pentru înscriere exclusiv on-line, pe baza unei proceduri elaborate de
către comisia de examen din fiecare unitate de învățământ. Evaluarea proiectului se realizează
după cum urmează:
a) proiectul nu va fi prezentat/susținut de către candidat, comisia evaluând doar
conținutul acestuia;
b) la evaluarea proiectului, fiecare evaluator va acorda câte o notă conform criteriilor
stabilite de comisia de examen. Nota finală pentru proiect se calculează ca medie aritmetică cu
două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator;
c) în situația în care diferența dintre notele acordate de membrii comisiei este mai mare
de un punct, vicepreședintele comisiei va stabili nota finală, prin reevaluarea proiectului;
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d) nota finală pentru proiect trebuie să fie minimum 7 (șapte) pentru promovarea
examenului.
- nota finală acordată pentru proba de specialitate se calculează ca medie aritmetică, cu
două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor stabilite conform pct. 1 și 2.
- examenul se consideră promovat dacă nota finală acordată pentru proba de specialitate
este cel puțin 7 (șapte).
→ Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în
Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități,
inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ
preuniversitar duc la îndeplinire prevederile Ordinului nr. 4.421/2020.
√ Ordinul nr. 961/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în
contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală
pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de
suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, publicat în M.Of. nr.
460 din 29 mai 2020
→ În anexa nr. 1 - Plan de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de
coronavirus COVID-19, la punctul I, după subpunctul 5 se introduc două noi subpuncte,
subpunctele 6 și 7, cu următorul cuprins:
6. După încetarea stării de urgență, în funcție de evoluția epidemiologică locală, se pot
relua internările și intervențiile chirurgicale programate, precum și activitatea din ambulatorii,
nefiind necesară respectarea procentelor menționate la subpct. 1.
7. În funcție de evoluția epidemiologică locală, spitalele care asigură asistența medicală
pacienților testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 pot asigura, cu avizul direcțiilor de
sănătate județene și a municipiului București, asistența medicală și pacienților non-COVID-19
în condițiile existenței circuitelor funcționale complet separate, fără a fi necesară externarea/
transferarea tuturor pacienții internați către alte spitale.
→ În anexa nr. 1, la punctul IV „Triajul clinico-epidemiologic al pacienților“, secțiunea C
„Criterii de externare pentru pacienții cu COVID-19“ se modifică și va avea următorul cuprins:
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C. Criterii de externare pentru pacienții cu COVID-19
Orice pacient din spitalele de faza I, II, suport sau unități de izolare și tratament se va
externa în condițiile în care există două determinări consecutive ale ARN SARS-CoV-2
nedetectabile, la interval de minimum 24 de ore. Nu este necesară izolarea la domiciliu pentru
încă 14 zile a pacienților externați cu două determinări consecutive ale ARN SARS-CoV-2
nedetectabile.
Exsudatul nasofaringian care reprezintă criteriu de externare (2 teste negative) se
efectuează la cazurile a căror stare clinică sugerează vindecarea sau chiar au devenit
asimptomatice. Pentru cazurile severe proba biologică de elecție trebuie să fie sputa sau aspiratul
bronșic din care se va face testul RT-PCR pentru SARS-CoV-2, dar și culturi microbiologice.
Cazurile confirmate COVID soldate cu deces la care testele RT-PCR în dinamică din spută/aspirat
bronșic sunt negative (2 teste) pot fi considerate deces datorat infecției cu SARS-CoV-2 dacă
clinicianul evidențiază semne și simptome înalt sugestive și decesul este corelat cu evoluția clinică
determinată de COVID. În situația în care apare necesitatea clarificării cauzei decesului, se indică
examene RT-PCR din țesut pulmonar recoltat de către medicul specialist anatomie
patologică/medicină legală fără a fi necesară necropsia.
→ În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați
pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, în tabelul „Spitale - Faza a II-a“, poziția 35
se modifică și va avea următorul cuprins:
35. Caraș-Severin - Spitalul Județean de Urgență Reșița - Secția de boli infecțioase, secția
de pneumologie și secția ATI
→ În anexa nr. 2, în tabelul „Spitale - Faza a II-a“, după poziția 35 se introduc trei noi
poziții, 36, 37 și 38, cu următorul cuprins:
36. Bacău - Spitalul Județean de Urgență Bacău - Secția de boli infecțioase adulți și boli
infecțioase copii; Spitalul de pneumoftiziologie - Secția exterioară Baza sportivă Letea;
38. Bihor - Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;
→ În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți
cu virusul SARS-CoV-2, pozițiile 3, 5, 10, 23 și 24 se modifică și vor avea următorul cuprins:
3. ARGEȘ - Spitalul Orășenesc «Sf. Spiridon Mioveni» - corp vechi Spitalul

Municipal

Câmpulung Centrul de dializă Nephrocare Câmpulung; Spitalul Județean de Urgență Pitești 17

Secția de boli infecțioase Spitalul Județean de Urgență Pitești - cazuri grave și critice; Spitalul
Municipal Câmpulung - secția de boli infecțioase, secția de pediatrie și corp central (patologii
asociate pacienților suspecți sau pozitivi COVID-19); Spitalul de Pediatrie Pitești - urgențe
chirurgie pediatrică;
5. BIHOR - Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril
Curteanu» Oradea Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;
10. BRAȘOV - Spitalul Județean de Urgență «Fogolyán Kristóf» Sfântu Gheorghe; Spitalul
Clinic Județean de Urgență Brașov: Secția ATI cu circuit separat - 15 paturi în corpul central,
Unitatea de primiri urgențe cu 10 posturi de lucru și Pavilion Tractorul; Sanatoriul de Nevroze
Predeal; Spitalul Municipal Săcele; Spitalul Orășenesc Rupea; Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii Brașov; Spitalul Județean de Urgență «Fogolyán Kristóf» Sfântu Gheorghe; Spitalul Clinic de
Obstetrică Ginecologie «Dr. A. I. Sbârcea» Brașov (secția cu circuite separate); Toate centrele tură suplimentară; Centrul de dializă Spitalul Municipal Făgăraș; Spitalul Clinic Județean de
Urgență Brașov - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici;
23. IALOMIȚA - Spitalul Municipal Fetești; Spitalul Municipal Urziceni Spitalul Municipal
Fetești S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Slobozia - tură suplimentară
Spitalul Județean de Urgență Slobozia - cazuri grave și critice;
24. IAȘI - Spitalul Clinic de Neurochirurgie «Nicolae Oblu» Spitalul Clinic de Obstetrică și
Ginecologie «Elena Doamna» Iași; Spitalul Clinic «Dr. C.I. Parhon» centru dedicat COVID-19 dializă
- centru dedicat; S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Iași - tură
suplimentară (la nevoie); Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași - stația de
hemodializă; Spitalul Clinic CF Iași.
√ Ordinul nr. 2.879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță
sanitară în domeniul culturii, publicat în M.Of. nr. 460 din 29 mai 2020 – emitent Ministerul
Culturii și Ministerul Sănătății
→ nerespectarea de către instituțiile publice și operatorii economici care derulează
activități în sectorul cultural creativ a măsurilor constată, conform competențelor, de către
personalul împuternicit de Ministerul Sănătății și se sancționează, în conformitate cu prevederile
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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.
→ la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 2879/2020 se abrogă Ordinul ministrului
culturii și al ministrului sănătății nr. 2.855/830/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în
condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în M.Of. nr. 404 din 16 mai 2020.
§ Măsuri din 29 mai 2020 pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARSCoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul
culturii, publicate în M.Of. nr. 460 din 29 mai 2020
Capitolul I Măsuri și reguli pentru activitatea muzeelor și galeriilor de artă
1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile
de precauție universal valabile:
a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace
trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau
confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;
c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecție
respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au
avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul
SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;
e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile
neigienizate.
2. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul vizitator:
a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății
angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din
județul/regiunea în care se află muzeul sau galeriile de artă;
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c) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de
acces în muzeu;
d) accesul în muzeu sau în galeria de artă se face cu respectarea de către participanți a
distanțării de minimum 2 m, se vor monta marcaje;
e) limitarea accesului publicului vizitator astfel încât să fie asigurată o distanță de
minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a
spațiului;
f) stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței
fizice;
g) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării măștii (medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei în muzeu. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să
acopere gura și nasul;
h) limitarea vizitei la un interval de timp de 2 ore în muzeu sau galerie de artă;
i) vizitatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi
pus la dispoziție la intrarea în muzeu sau în galeria de artă;
j) vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrarea în
muzeu sau în galeria de artă;
k) la intrarea în muzeu sau în galeria de artă se va efectua un triaj observațional și nu se
va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut,
rinoree);
l) termometrizarea noncontact a vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată
temperatura nu vor avea acces în muzeu sau în galeria de artă;
m) plasarea de paravane despărțitoare la ghișeele muzeului;
n) încurajarea utilizării plății cu cardul;
o) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și a altor materiale informative în format
fizic;
p) dezinfecția zilnică și ori de câte ori este nevoie a suprafețelor cu produse dezinfectante
avizate;
q) interzicerea utilizării aparatelor de audio-guide;
r) aerisirea zilnică și ori de câte ori este nevoie a încăperilor;
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s) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată
pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de
climatizare conform instrucțiunilor producătorului;
t) restricționarea accesului în sălile de expoziție cu suprafețe mici;
u) interzicerea accesului la cafeneaua/bistroul muzeului sau a galeriei de artă, acolo unde
acestea există;
v) restricționarea grupurilor de vizitatori, tururilor ghidate, evenimentelor publice și/sau
private;
w) restricționarea accesului la zone de picnic și spații de joacă organizate în spațiile în aer
liber, acolo unde acestea există.
3. Măsuri care privesc angajatorii:
a) triajul observațional al angajaților nu permite prezența la locul de muncă a persoanelor
care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare
generală alterată);
b) termometrizarea noncontact zilnică, la intrarea în serviciu - angajații cu temperatura
peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;
c) angajații muzeului vor purta mască (medicală/non-medicală);
d) se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 2 m;
e) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5
m;
f) decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrare/ieșire din incintă
și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în incintă.
4. Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:
a) asigurarea distanței de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate
față-spate și spate-spate;
b) pentru birourile deschise orientate față-față, asigurarea separării acestora cu paravane
care se vor dezinfecta zilnic cu produse dezinfectante avizate;
c) dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore;
d) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței fizice de minimum 1,5
m;
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e) aerisirea periodică a încăperilor;
f) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată
pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de
climatizare conform instrucțiunilor producătorului.
Capitolul II Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor
1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile
de precauție universal valabile:
a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace
trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau
confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;
c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă au simptomatologie de infecție respiratorie
(tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au
avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul
SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;
e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile
neigienizate.
2. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul vizitator:
a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății
angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală din
județul/regiunea în care se află biblioteca;
c) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de
acces;
d) limitarea accesului astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între
persoane, se vor monta marcaje;
e) au obligația de a termometriza noncontact vizitatorii. Persoanele care refuză să le fie
verificată temperatura nu vor avea acces în incinta clădirii;
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(medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie
să acopere gura și nasul;
g) vizitatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi
pus la dispoziție la intrare;
h) vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrare;
i) se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă
simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
j) plasarea de paravane despărțitoare la ghișee/casierii;
k) încurajarea utilizării plății cu cardul;
l) dezinfecția regulată a suprafețelor;
m) aerisirea periodică a încăperilor;
n) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată
pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii și se va efectua dezinfecția instalației de
climatizare conform instrucțiunilor producătorului;
o) restricționarea accesului în sălile de lectură cu suprafețe mici;
p) interzicerea accesului la cafenea/bistro, acolo unde acestea există;
q) sunt interzise evenimentele publice și/sau private;
r) restricționarea activităților culturale și de educare în biblioteci;
s) asigurarea amenajării biroului de la recepție astfel încât să existe mai multe stații de
lucru separate, aflate la cel puțin 1,5 m una de alta, și fiecare angajat să aibă locul său;
t) recepția și birourile de împrumut vor trebui să aibă instalate ecrane de protecție;
u) se vor monta marcaje în apropierea biroului pentru a impune respectarea unei distanțe
de cel puțin 1 m între utilizatori;
v) se va stabili și implementa un plan de trafic pentru a limita aglomerările și pentru
respectarea distanțării impuse;
w) organizarea rezervărilor documentelor se va putea face prin telefon, e-mail, site etc.,
cu stabilirea unor intervale orare de ridicare a cărților, pentru a elimina formarea de aglomerări
de cititori;
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x) în vederea limitării numărului de persoane care ating un obiect, personalul bibliotecii
va merge la rafturi pentru a procura documentul cerut de utilizator;
y) accesul în sălile de lectură va fi redus, cu respectarea prevederilor referitoare la
distanțarea socială, astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m între oricare 2
persoane sau 4 m2 pentru fiecare vizitator;
z) accesul la calculatoare în bibliotecă va fi limitat, cu respectarea normelor de distanțare
socială, iar în lipsa unui protocol de dezinfectare se recomandă anularea acestui serviciu;
aa) se recomandă o perioadă de carantină a documentelor, în cazul în care dezinfecția
acestora nu este posibilă;
bb) restituirea documentelor împrumutate și împrumutul de documente se vor face cu
respectarea următoarelor reguli:
(i) documente (cărți, reviste etc.) pe hârtie fără elemente din plastic: minimum 3 zile de
carantină;
(ii) documente pe hârtie (monografii sau periodice) cu coperte laminate: 10 zile de
carantină; sau dezinfectarea copertelor cu material îmbibat cu produse biocide autorizate,
respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, înainte de a intra din nou în
circulație, pentru a se asigura că virusul nu mai este viabil pe suprafața de hârtie;
(iii) documente din plastic (CD, DVD etc.): 10 zile de carantină sau dezinfecție cu material
îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de
3 zile, dacă sunt documente din hârtie în acel CD sau DVD (broșuri, cutii din carton etc.), apoi pot
fi puse la raft;
3. Măsuri care privesc angajatorii:
a) vor efectua triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de
muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut,
rinoree, febră, stare generală alterată);
b) termometrizarea zilnică, la intrarea în serviciu - angajații cu temperatura peste 37,3°C
vor fi trimiși acasă;
c) angajaților li se vor asigura măști (medicală/non-medicală);
d) nu vor obliga angajații să se prezinte la muncă dacă aceștia prezintă simptomatologie
de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
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e) se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 2 m;
f) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5
m;
g) decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea din
incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în incintă.
4. Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:
a) asigurarea distanței de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate
față-spate și spate-spate;
b) pentru birourile deschise orientate față-față asigurarea separării acestora cu paravane
care se vor dezinfecta zilnic cu soluții dezinfectante avizate pe bază de alcool;
c) dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore;
d) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței fizice de minimum 1,5
m;
e) aerisirea periodică a încăperilor;
f) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată
pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de
climatizare conform instrucțiunilor producătorului.
Capitolul III Măsuri și reguli pentru activitatea librăriilor
1. Măsuri ce privesc personalul din librării; angajații vor respecta măsurile de precauție
universal valabile:
a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace
trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau
confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;
c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecție
respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au
avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul
SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;
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e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile
neigienizate.
2. Măsuri care privesc angajatorii:
a) angajaților li se vor asigura măști (medicale/nonmedicale);
b) vor efectua triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de
muncă al persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut,
rinoree, febră, stare generală alterată);
c) termometrizarea zilnică la intrarea în serviciu - angajații cu temperatura peste 37,3°C
vor fi trimiși acasă;
d) nu vor obliga angajații să se prezinte la muncă dacă aceștia prezintă simptomatologie
de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
e) se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 2 m;
f) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5
m;
g) decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrare/ieșire din incintă
și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în incintă.
3. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:
a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății
angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b) deschiderea activității cu publicul se va face doar dacă librăria:
(i) își desfășoară activitatea în centrele comerciale mici, de sub 15.000 mp, și are o
suprafață sub 500 mp;
(ii) are accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu
restul complexului;
(iii) beneficiază de spațiu suficient pentru a asigura regulile de distanțare socială;
(iv) desfășoară activități exclusiv de comerț cu amănuntul, fără zonă de staționare.
c) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de
acces;
d) pentru limitarea accesului se vor monta marcaje astfel încât să fie asigurată o distanță
de minimum 2 m între persoane;
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(medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie
să acopere gura și nasul;
f) igienizarea mâinilor cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție
la intrare;
g) se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care
prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
h) plasarea de paravane despărțitoare la casierii;
i) încurajarea utilizării plății cu cardul;
j) dezinfecția zilnică și de câte ori este nevoie a suprafețelor;
k) aerisirea zilnică și de câte ori este nevoie a încăperilor;
l) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată
pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de
climatizare conform instrucțiunilor producătorului;
m) interzicerea accesului la cafenea/bistro acolo unde acestea există;
n) sunt interzise evenimentele publice și/sau private;
o) restricționarea accesului la zone de picnic și spații de joacă organizate în spațiile în aer
liber, acolo unde acestea există.
Capitolul IV Măsuri și reguli în domeniul producției de film și audiovizual
1. Activitățile de producție cinematografică fac parte din categoria serviciilor cu potențial
mediu-ridicat de răspândire a infecției cu virusul SARS-CoV-2.
2. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală:
a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care trebuie să acopere atât gura,
cât și nasul;
b) în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut,
rinoree, febră, stare generală modificată) acesta nu se prezintă la locul de muncă și contactează
medicul de familie;
c) izolare la domiciliu, în cazul în care a intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat
de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și anunțarea direcției de sănătate publică județene și a
municipiului București;
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d) efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant avizat pe bază
de alcool) și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate; igienizarea regulată a mâinilor este
preferabilă portului de mănuși de unică folosință.
3. Măsuri care privesc angajatorul:
a) elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în
funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică,
structura incintei;
b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind
necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;
c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și
sănătatea în muncă;
d) reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală,
din județul/regiunea în care se află locația filmării;
e) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de
acces în platou;
f) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului
observațional zilnic la intrarea în platou/spațiul de filmare. Nu se va permite accesul persoanelor
simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), precum și a celor care
înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată
depășește 37,3°C se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute
de repaus;
g) organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5
m între oricare două persoane;
h) pentru filmările desfășurate în interior, limitarea numărului de persoane, în funcție de
suprafața platoului de filmare astfel încât fiecare persoană să aibă o suprafață aferentă de 4 m2
de spațiu;
i) promovarea măsurilor de igienă individuală;
j) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante atât la intrarea în platoul de filmare, în
rulotele individuale, cât și în spațiile comune;
k) instruirea personalului privind măsurile de igienă;
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l) dezinfecția zilnică și de câte ori este nevoie a suprafețelor utilizate de mai mult de o
persoană, cu substanțe biocide autorizate;
m) dezinfectarea echipamentului tehnic: camere de filmare, microfoane, walkie-talkie,
căști etc. Dacă materialele și echipamentul aferente filmării sunt achiziționate/închiriate, trebuie
stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curățare și igienizare a
acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;
n) restricționarea scenelor care implică un număr mare de persoane pe o suprafață
restrânsă;
o) scenele de interior cu o distribuție mai mare de 10 persoane se vor filma doar dacă este
posibilă menținerea distanței fizice;
p) contactul fizic între actori va fi limitat;
q) se vor evita scenele cu contact apropiat îndelungat ( mai mult de 15 minute, la o
distanță mai mică de 1,5 m);
r) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate și
băuturi răcoritoare pentru consum individual;
s) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m;
t) încăperile în care se desfășoară activitate vor fi aerisite periodic;
u) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată
pe săptămână, în afara programului de lucru și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare
conform instrucțiunilor producătorului.
4. Măsuri de precauție speciale:
a) se va evita prezența îndelungată la filmare a actorilor din grupele de risc (de exemplu,
vârsta peste 65 ani și/sau boli cronice asociate);
b) machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiunilor universale:
menținerea distanței fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor și dezinfecția
suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;
c) se vor organiza spații de machiaj și vestiare separate pentru actori și figurație;
d) asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;
e) vestiarele vor fi dezinfectate regulat;
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f) se recomandă folosirea transportului individual, cu autoturism personal, pe cât posibil.
În cazul în care se va utiliza transport organizat, pentru mai multe persoane, se vor respecta
regulile obligatorii pentru persoanele care folosesc mijloacele de transport în comun;
g) pe toată perioada producției, se recomandă limitarea la strictul necesar a deplasărilor
personale ale membrilor echipei;
h) în situația extraordinară în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii
în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:
(i) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la
domiciliu și contactarea medicului de familie;
(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se
aerisește timp de 24 de ore;
(iii) după aerisirea spațiului se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția
riguroasă a respectivei încăperi;
(iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe
încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere;
i) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată COVID a fost prezentă în una sau
mai multe locații de producție, într-un interval mai scurt de 7 de zile, se aplică procedura
prevăzută anterior;
j) pentru activitatea desfășurată în birourile companiilor de producție, se vor aplica măsuri
conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr.
3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate
în muncă, pe perioada stării de alertă;
k) pentru cetățenii străini, sosiți în România, membri ai echipelor de filmare, se va acorda
o derogare specială de la măsura de izolare la domiciliu/carantinare de 14 zile. Aceștia vor face
dovada testării negative la sosirea în țară și un al doilea test va fi efectuat în România în termen
de 2-5 zile de la sosirea în țară sau imediat în cazul apariției simptomelor de boală respiratorie.
Capitolul V Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer
liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
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1. Prezentul document conține un set de măsuri și reguli cu privire la standardul minim
aplicabil pentru evenimentele și acțiunile culturale organizate în aer liber (denumite în
continuare evenimente). Persoanele care coordonează fiecare eveniment (de exemplu,
organizator, director tehnic etc.) sunt responsabile de verificarea modalității de implementare a
acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecție cu SARSCoV2 la locul de
muncă.
2. Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toți
participanții: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător.
3. Prin evenimente sau acțiuni culturale se înțelege, fără a se limita la: teatru, dans,
concert, proiecție cinematografică, standup comedy, târg, expoziție, workshop, conferință cu
caracter cultural.
4. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații/voluntarii vor
respecta măsurile de precauție universal valabile:
a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace
trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
b) în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut,
rinoree, febră, stare generală modificată) acesta nu se prezintă la locul de muncă și contactează
medicul de familie;
c) izolare la domiciliu, în cazul în care a intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat
de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și anunțarea direcției de sănătate publică județene și a
municipiului București;
d) efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant avizat pe bază
de alcool) și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate; igienizarea regulată a mâinilor este
preferabilă portului de mănuși de unică folosință;
e) măsurile de distanțare socială nu ar trebui să cauzeze alte condiții de lucru nesigure
pentru echipele tehnice și de producție (de exemplu, ridicarea pieselor de echipament care
necesită mai multe persoane etc.).
5. Măsuri care privesc angajatori și organizatori:
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a) elaborarea instrucțiunilor propriilor pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în
funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică,
structura incintei;
b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind
necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;
c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și
sănătatea în muncă;
d) angajaților/voluntarilor li se va asigura echipamentul de protecție necesar (mască,
mănuși, viziere etc.);
e) reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală
din județul/regiunea în care va avea loc evenimentul;
f) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de
acces în cadrul delimitat aferent evenimentului;
g) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului
observațional zilnic la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare,
echipa artistică și pentru public. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse,
strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici al celor care înregistrează temperatura
măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se
recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; angajații
cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;
h) organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5
metri între oricare două persoane;
i) promovarea măsurilor de igienă individuală;
j) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante la intrare în spațiul delimitat al
evenimentului;
k) instruirea personalului privind măsurile de igienă;
l) dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe
biocide autorizate;
m) dezinfectarea echipamentul tehnic: camere de filmare, lavaliere, microfoane, walkietalkie, căști etc. Dacă materialele și echipamentul sunt achiziționate/închiriate, trebuie stabilit
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într-un protocol împreună cu fiecare furnizor procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel
încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;
n) se vor evita scenele cu contact apropiat îndelungat (mai mult de 15 minute, la o distanță
mai mică de 1,5 m);
o) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate și
băuturi răcoritoare pentru consum individual;
p) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m;
q) în situația extraordinară în care un membru al echipei de organizare sau artistice
prezintă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:
(i) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la
domiciliu și contactarea medicului de familie;
(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se
aerisește timp de 24 de ore;
(iii) după aerisirea spațiului, se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția
riguroasă a respectivei zone de activitate;
(iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe
încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare zonă de activitate;
r) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată COVID-19 a fost prezentă în una
sau mai multe zone de activitate, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura
prevăzută anterior;
s) pentru activitatea desfășurată în birourile organizatorilor de evenimente se vor aplica
măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr.
3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate
în muncă, pe perioada stării de alertă;
t) pentru cetățenii străini sosiți în România, membri ai echipei artistice sau de organizare
de evenimente, se va acorda o derogare specială de la măsura de izolare la domiciliu/carantinare
de 14 zile. Aceștia vor face dovada testării negative la sosirea în țară și un al doilea test va fi
efectuat în România în termen de 2-5 zile de la sosirea în țară sau imediat în cazul apariției
simptomelor de boală respiratorie.
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6. Recomandări pentru organizatorii de evenimente culturale:
a) modificarea așteptărilor publicului. Menționări repetate pentru măsuri de siguranță:
pe social media, pe bilete, semnalizare la locul evenimentului, e-mail etc.;
b) emiterea de bilete cu acces orar pentru fiecare participant pentru evitarea aglomerației
la intrarea în spațiul delimitat;
c) fiecare organizator are obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la
situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului
epidemiologic. Fiecare organizator are obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și
agenții de pază cu privire la această procedură;
d) organizatorii și administratorii spațiului gazdă își vor împărți responsabilitățile pentru
diferite activități și proceduri legate de sănătate și siguranță printr-un acord scris încheiat între
cele două părți;
e) delimitarea clară a spațiului în care se va desfășura evenimentul.
7. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:
a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății
angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală din
județul/regiunea în care se desfășoară evenimentul;
c) la intrare se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor
care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
d) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică;
e) accesul în spațiu se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum
1,5 m, prin montarea de marcaje;
f) limitarea accesului publicului astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m
între persoane, dar nu mai mult de 500 de persoane;
g) termometrizarea spectatorilor/vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată
temperatura nu vor avea acces în locație;
h) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască
(medicală/nonmedicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca
trebuie să acopere gura și nasul;
34

i) persoanele își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi
pus la dispoziție la intrare;
j) stabilirea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, unice pentru facilitarea menținerii
distanței fizice;
k) limitarea evenimentului la un interval de timp de 4 ore;
l) accesul se face pe timpi cu până la o oră înainte pentru a evita aglomerația. Timpul ar
trebui să fie menționat pe biletul fiecărui participant, dacă acest lucru este posibil;
m) plasarea de paravane despărțitoare la casele de bilete/ghișee, acolo unde este cazul;
n) încurajarea utilizării plății contactless cu cardul sau telefonul;
o) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și altor materiale informative în format
fizic;
p) dezinfecția zilnică și ori de câte ori este nevoie a suprafețelor cu produse dezinfectante
avizate;
q) pe cât posibil, biletele ar trebui scanate, se va evita ruperea sau atingerea biletelor;
r) organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație prin marcaje care să indice distanța
fizică regulamentară de 1,5 m între persoane.
8. Măsuri care privesc spațiul/locul:
a) organizarea spațiului astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 2 m între
persoane, dar nu mai mult de 500 de persoane;
b) în cazul în care locația este organizată cu scaune mobile (sau pufuri), acestea vor fi
poziționate de către organizator la o distanță de 2 m între ele;
c) în cazul în care locația dispune de gradene, organizatorul va marca pe acestea locurile
disponibile, la o distanță de 2 m între ele;
d) în cazul în care locația nu dispune de scaune sau gradene și este liberă (iarbă, pământ,
zgură etc.), iar publicul vine cu propriile pături sau perne, organizatorul va marca solul astfel încât
să creeze spații care să respecte distanțarea socială pentru fiecare persoană, precum și spații mai
mari pentru familii și/sau grupuri de până la 3 persoane;
e) prin excepție de la prevederile lit. a), b), c), menținerea distanței fizice de 2 m între
persoane nu se aplică pentru membrii aceleași familii și/sau grupuri de până la 3 persoane;
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f) difuzarea de comunicate audio, atât înainte de începerea spectacolului, cât și pe timpul
pauzei, adaptate spațiului respectiv de desfășurare a spectacolului/evenimentului;
g) dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor, pufurilor etc. după
și/sau înaintea fiecărei proiecții;
h) în cazul utilizării toaletelor se va respecta distanța obligatorie de minimum 1,5 m;
i) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru
evitarea aglomerației. În cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă și
săpun în proximitatea acestora;
j) dedicarea unor toalete strict copiilor și/sau familiilor cu copii, acolo unde acest lucru
este posibil;
k) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de recipiente/coșuri de gunoi cu capac
dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție;
l) dezinfectarea toaletelor cu substanțe biocide autorizate, înainte și după fiecare
proiecție/spectacol și/sau la fiecare 4 ore;
m) asigurarea permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/igienizare necesare
în locație;
n) asigurarea personalului de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient.
9. Măsuri legate de consumul de mâncare și băutură în locație; se interzice consumul de
mâncare și băutură în locație, în afară de:
a) băutură în recipiente individuale, cu capac. Se interzice folosirea paielor de unică
folosință;
b) mâncare ambalată individual, sigilată, conform normelor în vigoare.
10. Măsuri care privesc prestații artistice, unde este aplicabil:
a) accesul și evacuarea echipelor de organizare, lucrătorilor și artiștilor se vor realiza prin
locuri/porți separate de cele pentru spectatori și/sau la intervale orare diferite;
b) artiștii interpreți sau executanți ar trebui să își aducă propriile microfoane,
instrumente, căști și alte echipamente pe care le folosesc;
c) aceleași reguli de distanțare socială se impun și zonei de backstage;
d) se vor asigura timpi adiționali pentru dezinfectarea spațiilor de backstage folosite de
echipe diferite;
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e) dacă scena se situează la același nivel cu spectatorii, distanța între interpreți și public
va fi de cel puțin 3 m. Dacă scena este mai sus decât spectatorii, distanța minimă va fi de 4 m;
f) scena va fi marcată cu pătrate vizibile de 4 mp pentru a sprijini distanțarea dintre artiști;
g) scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca actul artistic să se desfășoare
în condiții de siguranță și distanțarea socială să poată fi respectată;
h) toate măsurile de siguranță și sănătate vor fi respectate și în timpul repetițiilor și
probelor etc.;
i) se va evita prezența îndelungată a artiștilor din grupele de risc (de exemplu vârsta peste
65 ani și/sau boli cronice asociate);
j) machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiunilor universale: menținerea
distanței fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor
înainte și după ședința de machiaj/coafor;
k) asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;
l) vestiarele vor fi dezinfectate cu substanțe biocide autorizate zilnic și ori de câte ori este
nevoie.
Capitolul VI Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de
alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile
de precauție universal valabile:
a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace
trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau
confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;
c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecție
respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au
avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul
SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;
e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile
neigienizate.
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2. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:
a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății
angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală din
județul/regiunea în care se desfășoară evenimentul;
c) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de
acces;
d) accesul se face exclusiv cu autoturismul;
e) la intrarea în locație se verifică temperatura celor din autoturism de către personalul
echipat cu echipament de protecție. Sunt lăsate în incintă doar persoanele care au temperatura
de maximum 37,3°C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces;
f) parcarea va fi amenajată în așa fel încât între autovehicule să se păstreze distanța de 2
metri stânga/dreapta și 2 m față/spate;
g) pe parcursul evenimentului tip drive-in, spectatorii nu părăsesc autoturismul, cu
excepția cazului în care doresc să meargă la toaletă;
h) părăsirea de către spectatori a autoturismului conform lit. f) va fi permis numai în
condițiile purtării de mască (medicală/non-medicală). Pentru a oferi o protecție eficace, masca
trebuie să acopere gura și nasul;
i) distanța fizică între spectatorii care au părăsit autoturismul pentru motivele
excepționale va fi de minimum 2 m;
j) toaletele și mânerele ușilor de acces vor fi dezinfectate cu soluții dezinfectante avizate
pe bază de alcool, o dată pe oră;
k) spectatorii își pot dezinfecta mâinile cu dezinfectat avizat pe bază de alcool, care va fi
pus la dispoziție la intrarea în spațiul delimitat evenimentului de tip drive-in;
l) încurajarea achiziționării biletelor online;
m) se încurajează scanarea biletelor, pentru a evita atingerea sau ruperea acestora;
n) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și a altor materiale informative în format
fizic;
o) dezinfecția regulată a suprafețelor comune.
3. Măsuri care privesc angajatorii:
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a) elaborarea instrucțiunilor propriilor pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în
funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică,
structura incintei;
b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind
necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;
c) responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă va efectua instruirea angajaților în
ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;
d) angajaților/voluntarilor li se va asigura echipamentul de protecție necesar (mască,
mănuși, viziere etc.);
e) reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală
din județul/regiunea în care va avea loc evenimentul;
f) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de
acces în cadrul delimitat aferent evenimentului;
g) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului
observațional zilnic la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare.
Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală
modificată), și nici a celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3° C. În cazul
în care temperatura înregistrată depășește 37,3° C, se recomandă repetarea măsurării
temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; angajații cu temperatura de peste 37,3°
C vor fi trimiși acasă;
h) organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5
m între oricare două persoane, prin montarea de marcaje;
i) promovarea măsurilor de igienă individuală;
j) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante avizate la intrare în spațiul delimitat
evenimentului de tip drive-in;
k) instruirea personalului privind măsurile de igienă;
l) dezinfecția zilnică și ori de câte ori este nevoie a suprafețelor utilizate de mai mult de o
persoană, cu substanțe biocide autorizate;
m) dezinfectarea echipamentului tehnic: camere de filmare, videoproiectoare, ecrane cu
led, lavaliere, walkie-talkie, căști, etc. Dacă materialele și echipamentul sunt achiziționate/
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închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curățare
și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și
echipamentelor;
n) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate și
băuturi răcoritoare pentru consum individual;
o) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m;
p) în situația extraordinară în care un membru al echipei de organizare prezintă simptome
respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:
(i) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la
domiciliu și contactarea medicului de familie;
(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se
aerisește timp de 24 de ore, dacă este cazul;
(iii) după aerisirea spațiului, se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția
riguroasă a respectivei zone de activitate, dacă este cazul;
(iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe zone
de activitate, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare zonă de activitate;
q) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată COVID-19 a fost prezentă în una
sau mai multe zone de activitate, într-un interval mai scurt de 7 de zile, se aplică procedura
prevăzută anterior;
r) pentru activitatea desfășurată în birourile organizatorilor de evenimente de tip drivein, se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului
sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții
de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;
s) pentru cetățenii străini, sosiți în România, membri ai echipei de organizare de
evenimente, se va acorda o derogare specială de la măsura de izolare la domiciliu/carantinare de
14 zile. Aceștia vor face dovada testării negative la sosirea în țară și un al doilea test va fi efectuat
în România în termen de 2-5 zile de la sosirea în țară, sau imediat în cazul apariției simptomelor
de boala respiratorie.
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30 mai 2020
√ Ordinul nr. 966/1.809/105/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor
specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare,
servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special
amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică, publicat în M.Of. nr. 461
din 30 mai 2020 – emitent: Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
→ sunt abilitate să controleze modul de aplicare: Ministerul Sănătății, Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor.
NORME din 29 mai 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii
virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor
alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul
clădirilor unităților de alimentație publică, publicate în M.Of. nr. 461 din 30 mai 2020
→ stabilește măsurile specifice care trebuie aplicate pentru activitățile de preparare,
servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice la terasele/spațiile
deschise din exteriorul unităților de alimentație publică în legătură cu activitățile de manipulare,
preparare, comercializare, servire și consum al produselor alimentare;
→ în înțelesul prezentei norme se aplică definițiile prevăzute la art. 17 din Norma sanitară
veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară
și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu
amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților
de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de
origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare;
→ începând cu data de 1.06.2020 sunt permise activitățile de preparare, servire și
consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice la terasele sau spațiile
deschise din exteriorul unităților de alimentație publică;
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§ Măsuri specifice sanitare și cerințe pentru siguranța alimentelor în vederea
comercializării și consumului produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în
spațiile special amenajate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber
Cerințe speciale privind circuitul funcțional de preparare, servire și consum al produselor
alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor
unităților de alimentație publică
→ operatorii economici din sectorul alimentației publice, înainte de reluarea activităților
de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în
spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică, au
următoarele obligații:
a) verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor, inclusiv
a ustensilelor ce se utilizează pentru recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și servirea
alimentelor către consumatorul final;
b) revizuirea planurilor și procedurilor de igienizare, dezinfecție și de autocontrol pentru
creșterea frecvenței acestor operațiuni și implementarea procedurilor de bune practici de igienă
bazate pe principiile HACCP și, acolo unde este cazul, revizuirea planurilor HACCP;
c) asigurarea de dispozitive și produse biocide avizate de Comisia Națională pentru
Produse Biocide necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor, facilităților,
echipamentelor și ustensilelor utilizate;
d) verificarea stocurilor de alimente, materii prime existente în unitate și eliminarea celor
pentru care nu se poate garanta siguranța alimentară, cum ar fi alimentele ce prezintă modificări
organoleptice, care au fost păstrate în condiții necorespunzătoare, cu data durabilității
minimale/data-limită de consum depășită sau pentru care nu se poate realiza trasabilitatea,
astfel încât să fie preîntâmpinată apariția unor cazuri de toxiinfecții alimentare;
e) igienizarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate a tuturor spațiilor, facilităților,
echipamentelor și ustensilelor utilizate pentru recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și
servirea alimentelor, curățarea zonelor unde sunt servite alimentele către consumatorul final, a
grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător din cadrul unităților de alimentație publică și
a celor utilizate de clienți;
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f) reinstruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de
igienă ce trebuie respectate la nivelul unităților de alimentație publică necesare pentru obținerea
unor produse alimentare sigure consumului uman, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea
ce privește prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
g) triajul observațional al angajaților la intrarea în unitatea de alimentație în conformitate
cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020
privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și
dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe
durata stării de alertă și nepermiterea accesului la locul de muncă a personalului care prezintă
simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
h) asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor HG nr.
355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare,
prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fișelor de aptitudini pentru personalul
lucrător și interzicerea manipulării alimentelor de către persoane ce nu dețin aceste documente;
i) revizuirea circuitelor funcționale de producție și livrare, acolo unde este necesar, astfel
încât să se respecte măsurile de protecție sanitară pentru a împiedica posibila infecție cu virusul
SARS-CoV-2 a personalului lucrător, dar care să nu afecteze siguranța alimentelor;
j) întocmirea unui plan de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 care să cuprindă
o evaluare completă a riscurilor ce pot apărea pe circuitul funcțional de la depozitarea
alimentelor și până la consumul acestora prin raportare la măsurile dispuse prin prezenta normă,
precum și desemnarea unei persoane care să implementeze acest plan;
k) monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător și interzicerea
accesului în unitatea de alimentație publică a persoanelor care prezintă simptome respiratorii
specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile, precum și trimiterea
la domiciliu a personalului la care în timpul programului de lucru apar simptome respiratorii
specifice;
l) existența unui registru de evidență a rezervărilor clienților, astfel încât, în cazul
apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienților unității de
alimentație, să existe date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta
epidemiologică;
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m) asigurarea distanțării fizice în rândul angajaților, iar, în cazul în care spațiile de
preparare a alimentelor îngreunează menținerea măsurilor de distanțare, trebuie să fie instituite
măsuri alternative de protecție a lucrătorilor (limitarea numărului de lucrători angajați în același
timp la o zonă de preparare a alimentelor, distanțarea stațiilor de lucru, organizarea personalului
în grupuri de lucru pentru a reduce interacțiunile dintre grupuri, asigurarea echipamentului de
protecție); în locurile în care amplasarea echipamentelor de producție nu permite distanțarea
fizică, dotarea angajaților cu echipamente de protecție precum măști, viziere, combinezoane și
realizarea de proceduri repetate de igienizare și dezinfecție;
n) asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile privind însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului
educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru
organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă, cu modificările și completările ulterioare.
→ după reluarea activității de preparare, servire și consum al produselor alimentare,
băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților
de alimentație publică, operatorii economici trebuie să realizeze:
a) respectarea planurilor și procedurilor specifice și formularea unui plan intern de măsuri
destinate prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, atât între lucrătorii unității, cât și în relația
cu clienții;
b) creșterea frecvenței operațiunilor de curățenie și dezinfecție cu produse biocide
avizate, pe bază de proceduri documentate, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor și
ustensilelor utilizate pentru recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și servirea alimentelor,
sălilor/zonelor unde sunt servite alimentele către consumatorul final, a grupurilor sanitare din
cadrul unităților de alimentație publică utilizate de personalul lucrător și de către clienți;
c) monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător și interzicerea
accesului în unitatea de alimentație publică a persoanelor care prezintă simptome respiratorii
specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile;
d) instruirea și informarea personalului cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii
virusului SARS-CoV-2 și în special la necesitatea menținerii permanente a regulilor adecvate de
igienă și de protecție sanitară, cum ar fi igiena mâinilor, distanțarea fizică, evitarea atingerii
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ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de a
rămâne acasă și de a solicita asistență medicală, dacă prezintă simptome respiratorii specifice
bolii (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
e) limitarea numărului de persoane care lucrează pe circuitul funcțional de producție și
servire;
f) informarea direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București în
cazul în care există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 la personalul lucrător, situație
în care se vor aplica măsuri de igienizare corespunzătoare în întreaga unitate;
g) în cazul în care din cadrul anchetelor epidemiologice efectuate de direcția de sănătate
publică județeană, respectiv a municipiului București rezultă că un client al unității de alimentație
a fost depistat pozitiv la COVID-19, se va aplica măsura igienizării corespunzătoare a întregii
unități de alimentație publică;
h) aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spațiului de lucru, în cazul în care
un angajat a fost depistat pozitiv la COVID-19, conform normelor în vigoare.
Măsuri de protecție a clienților
→ operatorii economici din sectorul alimentației publice au următoarele obligații privind
protecția clienților în spațiile în care aceștia au acces:
a) la intrarea în spațiul special amenajat din exteriorul clădirii unității de alimentație
publică (terasă) se va face un triaj observațional al clienților (accesul clienților cu semne vizibile
de infecție respiratorie va fi interzis), conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a
triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu
virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
b) se vor asigura că la intrarea în spațiul special amenajat din exteriorul clădirii unității de
alimentație publică (terasă) și la grupurile sanitare există dispozitive cu produse biocide avizate,
necesare dezinfectării mâinilor clienților, precum și informarea acestora cu privire la modul de
utilizare;
c) se recomandă stabilirea de circuite cu sens unic ce trebuie parcurse de clienți în
interiorul spațiului special amenajat din exteriorul clădirii unității de alimentație publică (terasă),
astfel încât să se minimizeze contactele între clienți (exemplu: înspre și dinspre toaletă);
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d) se va interzice transferul meniurilor, solnițelor, olivierelor și al altor obiecte de pe o
masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienților de la o masă și, unde este
posibil, se vor folosi meniuri de unică folosință;
e) se interzice consumul de produse în picioare, pentru a minimiza circulația clienților în
interiorul terasei;
f) în unitățile cu plata la casa de marcat se vor instala panouri de protecție din plexiglas;
g) va fi încurajată plata cu cardul, fie la casă, fie către personalul de servire;
h) se asigură că normele de distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient și că se evită pe
cât posibil interacțiunea fizică cu și între clienți; se stabilește un număr de maximum 4 clienți care
pot ocupa o masă, cu condiția respectării unei distanțe de 1,5 m între persoane, excepție de la
această regulă fac membrii aceleiași familii, care au același domiciliu;
i) se asigură respectarea unei distanțe de minimum 2 m între ocupanții scaunelor meselor
alăturate;
j) în funcție de amplasarea meselor cu respectarea prevederilor prezentei norme, se va
stabili numărul maxim de locuri care pot fi ocupate în cadrul spațiului special amenajat din
exteriorul clădirii unității de alimentație publică (terase);
k) ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioară, astfel încât să se evite
aglomerările la intrarea în unitate și să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariției
unui caz de îmbolnăvire între clienții localului;
l) se asigură că la servirea mesei personalul va purta mască și mănuși; mănușile utilizate
la servire nu vor fi utilizate la pregătirea mesei;
m) informează clienții asupra regulilor de igienă, dezinfectare și distanțare fizică, precum
și a necesității limitării timpului de servire a mesei, acolo unde este cazul;
n) asigură curățarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate a tuturor
spațiilor/suprafețelor unde au acces clienții, precum și a ustensilelor utilizate în timpul servirii
mesei;
o) se asigură o protecție suplimentară a produselor alimentare din vitrinele deschise sau
bufete situate în spațiile de servire și consum, limitând accesul clienților la produse și preparate,
acestea fiind servite de personal care asistă servirea produselor din vitrine sau bufete;
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p) se asigură că se efectuează dezinfecția meselor, după fiecare client/grup, cu produse
biocide care necesită un timp minim de contact, avizate de către Comisia Națională pentru
Produse Biocide;
q) utilizarea de semnalizări verticale pentru a direcționa clienții terasei pe benzi, dacă este
posibil, pentru a facilita circulația pe terasă, menținând în același timp distanța de 2 m.
Controale oficiale privind respectarea măsurilor aplicate
→ Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul
Sănătății vor adopta planuri de verificare a modului în care sunt respectate și aplicate măsurile
prevăzute în prezenta normă, în conformitate cu domeniul de competență al fiecărei părți,
stabilit prin legislație specifică în vigoare;
→ nerespectarea obligațiilor se sancționează în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a)
pct. 5, 8, 9,10, lit. b) pct. 4, 5, 6,10,11 și 12, art. 4 lit. c) pct. 1 și 2, art. 4 lit. d), art. 7 lit. a) pct. 3,
art. 7 lit. b) pct. 3 și ale art. 7 lit. c) pct. 1 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind
stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța
alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
→ nerespectarea normelor de distanțare fizică, respectiv curățarea și dezinfecția cu
substanțe biocide avizate a tuturor spațiilor/suprafețelor unde au acces clienții, precum și a
ustensilelor utilizate în timpul servirii mesei 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;
→ Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul
Sănătății se informează reciproc cu privire la orice informație deținută ca urmare a controalelor
oficiale, legată de existența unei neconformități față de prevederile prezentei norme care nu
intră în domeniul propriu de competență;
→ operatorii economici trebuie să urmărească și să aplice în funcție de specificul unității
aflate sub control ghidurile și recomandările Institutului Național de Sănătate Publică și ale
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Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în legătură cu
prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
→ în situația în care într-o localitate evoluează focare extinse cu virusul SARS-CoV-2, se
suspendă activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor
alcoolice și nealcoolice la terasele/spațiile deschise din exteriorul unităților de alimentație
publică, în conformitate cu decizia Centrului de coordonare și conducere a intervenției
județean/al municipiului București;
→ măsurile aplicate în conformitate cu Norma din 29 mai 2020 nu exonerează operatorii
economici de la respectarea celorlalte cerințe privind siguranța alimentelor sau de protecție a
sănătății publice prevăzute de legislația în vigoare, precum și a normelor generale în vigoare
privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.
√ Ordinul nr. 969/1.810/1.166/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea
măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de
operare a plajelor turistice, publicat în M.Of. nr. 461 din 30 mai 2020 – emitent: Ministerul
Sănătății, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor
→ operatorii economici sau, după caz, administratorii care desfășoară activități de
operare a plajelor turistice, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului
București vor duce la îndeplinire prevederile Ordinului nr. 969/2020;
→ sunt abilitate să controleze modul de aplicare: personalul de specialitate din cadrul
Ministerului Sănătății, direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București,
structurilor de specialitate ale Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, al
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor;
Norma din 29 mai 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii
virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice, publicată în M.Of. nr.
461 din 30 mai 2020
→ stabilește măsurile specifice care trebuie aplicate pentru activitățile de operare a
plajelor turistice;
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→ în înțelesul prezentei norme se aplică definițiile prevăzute în Ordinul ministrului
dezvoltării regionale și turismului nr. 1.204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind autorizarea plajelor în scop turistic, cu modificările ulterioare;
→ începând cu data de 1.06.2020 sunt permise activitățile de operare a plajelor
turistice.
§ Măsuri specifice sanitare, economice și cerințe pentru operarea plajelor turistice
Cerințe speciale privind măsurile specifice sanitare, economice și cerințe pentru operarea
plajelor turistice
→ operatorii economici sau administratorii, după caz, din sectorul plajelor turistice,
înainte de reluarea activităților, au următoarele obligații:
a) verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor;
b) revizuirea planurilor și procedurilor de igienizare, dezinfecție și de autocontrol pentru
creșterea frecvenței acestor operațiuni;
c) asigurarea de dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor
personalului lucrător, a spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate;
d) igienizarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate a tuturor spațiilor, facilităților,
echipamentelor, a grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător din cadrul operatorilor
economici sau ale administratorilor, după caz, și a celor utilizate de clienți;
e) reinstruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de
igienă ce trebuie respectate la nivelul unităților, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea
ce privește prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
f) la intrarea în unitate se va face un triaj observațional al angajaților (accesul personalului
cu semne vizibile de infecție respiratorie va fi interzis), conform prevederilor Ordinului ministrului
sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității
purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor
pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
g) asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor HG nr.
355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare,
prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fișelor de aptitudini pentru personalul
lucrător, cu modificările și completările ulterioare;
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h) asigurarea distanțării fizice în rândul angajaților;
i) asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile privind însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului
educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru
organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă, cu modificările și completările ulterioare.
→ după reluarea activității, operatorii economici, respectiv administratorii plajelor, după
caz, trebuie să realizeze:
a) respectarea planurilor și procedurilor specifice și formularea unui plan intern de măsuri
destinate prevenirii transmiterii noului coronavirus, atât între lucrătorii unității, cât și în relația
cu clienții;
b) creșterea frecvenței operațiunilor de curățenie și dezinfecție cu produse biocide
avizate, pe bază de proceduri documentate, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor
utilizate de personalul lucrător și de către clienți;
c) monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător și interzicerea
accesului persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau
semne specifice altor boli transmisibile;
d) personalul va fi instruit și informat cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii
COVID-19 și în special la necesitatea menținerii permanente a regulilor adecvate de igienă și de
protecție sanitară;
e) notificarea direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București în
cazul în care există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 la personalul lucrător;
f) aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spațiului de lucru, în cazul în care
un angajat a fost depistat pozitiv la COVID-19, conform normelor în vigoare.
Măsuri de protecție a turiștilor
→ operatorii economici sau administratorii, după caz, au următoarele obligații privind
protecția turiștilor în spațiile în care aceștia au acces:
1. vor amplasa la loc vizibil regulamentele de acces și de comportament pe plajă;
2. se asigură măsuri pentru respectarea unei distanțe de 2 m (stânga/dreapta, față/spate)
între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite;
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3. pentru estimarea capacității plajei cu menținerea distanței fizice se pot folosi atât
proiecții de date anterioare, cât și monitorizare activă;
4. administratorii vor asigura accesul pe plajă în limitele de capacitate adoptate, cu
menținerea distanței fizice, descurajarea aglomerării și limitarea adunărilor mari;
5. de asemenea, pentru atingerea obiectivelor de reducere a riscului de transmitere a
infecției cu virusul SARS-CoV-2, administratorii plajelor trebuie să adopte măsuri pentru:
a) restricționarea accesului la plajă dacă limitele de capacitate stabilite sunt depășite și
distanța fizică nu poate fi menținută;
b) asigurarea accesului prin puncte de intrare clar semnalizate;
c) stabilirea de culoare unidirecționale, separate, de intrare și de ieșire;
d) rezervarea utilizării plajei pe anumite perioade de timp se face prin intermediul unui
sistem de rezervare online sau telefonic și/sau adoptarea de ore strategice de funcționare sau
criterii de închidere flexibile;
e)

colaborare

cu

forțele

de

ordine

pentru

redirecționarea

sau

devierea

vehiculelor/persoanelor, dacă este atinsă capacitatea maximă stabilită;
f) limitarea numărului de angajați care interacționează cu publicul;
6. în zonele adiacente interioare (de exemplu, zone de schimbare, vestiare, toalete)
trebuie să respecte regulile de distanțare fizică;
7. trebuie să se mențină o distanță de cel puțin 2 m între persoane (inclusiv angajați) în
orice moment, excepție: membri ai aceleiași familii sau dacă siguranța activității de bază necesită
o distanță mai scurtă (de exemplu, ridicarea echipamentelor grele);
8. se amenajează zonele de lucru (de exemplu, scaune pentru salvamari, turnuri) astfel
încât cei care prestează servicii pe plajă să stea distanțați la cel puțin 1,5 m; atunci când
distanțarea nu este posibilă, trebuie să se prevadă utilizarea măștilor de protecție sau să se
adopte bariere fizice, cum ar fi panourile de plastic/plexiglas;
9. instalarea unor bariere fizice la punctele de plată, acestea fiind amplasate între spațiul
rezervat angajaților și public;
10. servirea clienților se va face de către personalul angajat al plajei concesionate, fără
deplasarea clienților în punctele de servire;
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11. se evită, pe cât posibil, servirea de produse și băuturi neambalate; gustările și
băuturile servite vor fi preambalate individual;
12. în cazul plajelor neconcesionate, administrația publică locală va răspunde de
menținerea regulilor de distanțare fizică și evitarea formării de aglomerări;
13. semnalizarea distanțelor corespunzătoare cu delimitarea vizibilă a sensului pentru
zonele de intrare și ieșire, pentru a controla prezența/densitatea utilizatorilor;
14. echipamentul de plajă (de exemplu, scaune, șezlonguri, umbrele) trebuie folosit
individual, fără ca aceste echipamente să fie partajate între persoane care nu sunt membri de
familie cu același domiciliu;
15. înainte și după fiecare utilizare, echipamentele de plajă (de exemplu, scaune,
șezlonguri, umbrele) vor fi curățate și dezinfectate cu produse biocide avizate;
16. toaletele de pe plajă trebuie asigurate cu consumabile adecvate pentru respectarea
igienei: apă, săpun, dezinfectant cu cel puțin 60% alcool, prosoape de hârtie și coșuri de gunoi
fără atingere. Se vor asigura curățarea și dezinfecția frecventă a acestora;
17. suprafețele atinse frecvent trebuie curățate și dezinfectate cel puțin zilnic;
18. nu sunt permise activități sportive sau de agrement decât în spații special amenajate
cu acest scop, cu limitarea numărului de persoane care nu aparțin aceleiași familii;
19. semnalizare personalizată specifică atât pentru angajați, cât și pentru utilizatori cu
privire la măsurile preventive generale, cum ar fi:
– „respectați regulile de igienă privind spălatul pe mâini“;
– „folosiți masca de protecție ori de câte ori nu se poate respecta distanța fizică de
minimum 2 m“;
20. se asigură că normele de distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient și că se evită
pe cât posibil interacțiunea fizică cu și între clienți;
21. se asigură că personalul operatorului economic sau al administratorului plajei, după
caz, va purta mască;
22. asigură dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor turiștilor
și informarea acestora cu privire la modul de utilizare;
23. asigură șezlonguri pentru fiecare persoană, precum și dezinfectarea acestora după
fiecare persoană.
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Controale oficiale privind respectarea măsurilor aplicate
→ personalul de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de
Afaceri, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor va adopta planuri de verificare a modului în care sunt respectate și aplicate măsurile
prevăzute în prezenta normă, în conformitate cu domeniul de competență al fiecărei părți,
stabilit prin legislație specifică în vigoare;
→ nerespectarea obligațiilor atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau
penală, după caz, în condițiile art. 65 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și/sau ale art. 8 alin. (1) lit. c) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul
activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006,
cu modificările și completările ulterioare;
→ Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor și Ministerul Sănătății se informează reciproc cu privire la orice informație deținută ca
urmare a controalelor oficiale, legată de existența unei neconformități față de prevederile
prezentei norme care nu intră în domeniul propriu de competență;
→ operatorii economici și/sau administratorii plajelor trebuie să urmărească și să aplice,
în funcție de specificul unității aflate sub control, ghidurile și recomandările în legătură cu
prevenirea și combaterea răspândirii COVID-19;
→ în situația în care într-o localitate evoluează focare extinse de COVID-19, se suspendă
activitățile de operare a plajelor turistice, în conformitate cu decizia centrului de coordonare și
conducere a intervenției județean/al municipiului București.
→ măsurile aplicate in conformitate cu Norma din 29 mai 2020 nu exonerează operatorii
economici și administratorii plajelor de la respectarea celorlalte cerințe prevăzute de legislația în
vigoare, precum și/sau a normelor generale în vigoare privind măsurile de prevenire a răspândirii
virusului SARS-CoV-2.
√ Ordinul nr. 601/971/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar
a fi respectate în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine
acoperite ori aflate în aer liber, precum și a activităților de pregătire sportivă în spații închise,
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în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesioniști, sportivii de
performanță și/sau legitimați, publicat în M.Of. nr. 462 din 30 mai 2020 – emitent: Ministerul
Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății
→ se aprobă:
• Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate de către sportivii profesioniști,
sportivii de performanță și/sau legitimați în vederea reluării competițiilor sportive organizate în
aer liber;
• Regulamentul pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber
din România;
• Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către
sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică
organizate în spații închise;
→ în cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de antrenament sau de competiție
se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.
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