INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ
3 aprilie 2020
√ Legea nr. 37/2 aprilie 2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în M.Of. nr. 280 din 3
aprilie 2020
→ la art. 139 din Codul muncii, după alin. (2) se introduce alin. (21), cu următorul cuprins:
Pentru salariații care aparțin de un cult religios legal, creștin, zilele libere pentru Vinerea
Mare - ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de
Rusalii se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult.
- la art. 139, după alin. (3) se introduce alin. (31), cu următorul cuprins:
Salariații care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri
înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite
pentru cultul religios legal, creștin, de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, vor recupera
zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.
→ la art. 94 din Legea nr. 1/2011, după alin. (2) se introduce alin. (21), cu următorul
cuprins:
La stabilirea structurii anului școlar, Ministerul Educației și Cercetării va avea în vedere:
a) pentru beneficiarii direcți ai educației și formării profesionale care aparțin de un cult
religios legal, creștin, acordarea zilelor libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea
Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, în funcție de data la care sunt
celebrate de acel cult;
b) includerea a două zile libere suplimentare pentru fiecare dintre cele trei sărbători
religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru
beneficiarii direcți ai educației și formării profesionale aparținând acestora.
√ Ordonanța de urgență nr. 40/2 aprilie 2020 privind întărirea capacității administrative
a sistemului sanitar, publicată în M.Of. nr. 281 din 3 aprilie 2020

→ începând cu data de 3 aprilie 2020, pe perioada situației de urgență, Ministerul
Sănătății coordonează organizarea și funcționarea tuturor unităților sanitare din subordinea
autorităților administrației publice locale și exercită inclusiv atribuția de numire, suspendare și
eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor unități;
→ rezidenții aflați în ultimul an de pregătire care au finalizat stagiul de rezidențiat pe
perioada stării de urgență se reîncadrează pe perioadă determinată, până la data de 31
octombrie 2020; pentru rezidenții aflați în ultimul an de pregătire care urmează să finalizeze
stagiul de rezidențiat pe perioada stării de urgență, contractele individuale de muncă pe perioadă
determinată se prelungesc, până la data de 31 octombrie 2020; de aceste prevederi beneficiază
și rezidenții pe post, cu salarizarea aferentă ultimului an de pregătire, precum și rezidenții care
finalizează stagiul de rezidențiat după încetarea stării de urgență, dar nu mai târziu de data de 31
octombrie 2020;
→ pe perioada situației de urgență, prin derogare de la prevederile legale în vigoare,
posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în
subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de
execuție și conducere, pot fi ocupate și de către personal contractual, fără organizarea
concursului, în mod direct, prin numirea de către ordonatorul de credite, cu stabilirea
drepturilor salariale pentru funcția ocupată, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; Raporturile
juridice încheiate astfel încetează de drept la 45 de zile de la încetarea situației de urgență.
√ Ordonanța de urgență nr. 41/2 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în
situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în M.Of. nr. 282 din 3 aprilie
2020
→ la art. 1, după alin. (1) se introduce alin. (11), cu următorul cuprins:
Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe
perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a
unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.
→ la art. 1, după alin. (4) se introduce alin. (5), cu următorul cuprins:

Prin unități de învățământ, în cuprinsul prezentei legi, se înțeleg și unitățile de educație
antepreșcolară.
→ art. 3, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 se plătește din capitolul
aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în
cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de
corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat.
√ Hotărârea nr. 269/2 aprilie 2020 privind modificarea și completarea normelor
metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul
sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului
Ministerului Sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020, publicată în M.Of.
282 din 3 aprilie 2020
→ la art. 1 după alin. (3), se introduc alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:
(4) Autoritățile administrației publice locale solicită direcțiilor de sănătate publică
județene, respectiv a municipiului București decontarea cheltuielilor aferente carantinei
persoanelor pe baza borderoului centralizator, însoțit de documente justificative.
(5) Categoriile de persoane care pot fi carantinate sunt:
a) persoane stabilite prin Metodologia de supraveghere a COVID-19, elaborată de
Institutul Național de Sănătate Publică;
b) personal medico-sanitar confirmat COVID-19 care nu necesită internarea sau personal
medico-sanitar care interacționează cu pacienți și care optează pentru o formă de cazare în afara
domiciliului după programul de lucru;
c) persoane confirmate COVID-19 asimptomatice sau cu forme ușoare pentru care nu este
necesară internarea în unități sanitare pentru tratare.
→ la art. 2, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) alocația de cazare în valoare de 230 lei/zi, care include, pe lângă costurile legate de
asigurarea spațiului de locuit, costurile cu servicii de curățenie, servicii de spălătorie, produse de
igienă personală, lenjerie, prosoape, protecția bagajelor persoanelor și a altor efecte personale

ale acestora, cheltuieli cu colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase rezultate
din activitatea de carantinare și cheltuieli cu dezinfecția spațiilor, la sfârșitul fiecărei perioade de
carantinare a persoanei;
→ la art. 2, după lit. a) se introduce lit. a1), cu următorul cuprins:
a1) în situația în care persoana este cazată într-un centru de carantină pus la dispoziție în
mod gratuit, alocația de cazare este în valoare de 50 lei/zi, care include cheltuielile pentru
serviciile de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape,
protecția bagajelor și a altor efecte personale ale acestora; cheltuielile cu colectarea, transportul
și eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare și cheltuielile cu
dezinfecția spațiilor, la sfârșitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei, se vor deconta pe
bază de documente justificative, dar nu mai mult de 30 lei/zi/persoană;
→ după art. 2 se introduce art. 21, cu următorul cuprins:
Toate sumele prevăzute în prezenta hotărâre includ TVA.
→ la art. 3, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București decontează
cheltuielile aferente carantinei, la solicitarea autorităților administrației publice locale, în baza
borderoului și a documentelor justificative.
→ pentru decontarea cheltuielilor de carantină suportate direct de către direcțiile de
sănătate publică pentru asigurarea carantinei aflate în derulare, ordonatorul principal de credite
aprobă modificări în structura bugetului Ministerului Sănătății.
4 aprilie 2020
√ Ordonanța de urgență nr. 42/2 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a
întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei
de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate
de pandemia COVID-19, publicată în M.Of. nr. 283 din 4 aprilie 2020
→ adoptarea unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri și sistemul economic;
sprijin pentru IMM-uri - persoane fizice întreprinzători și societăți de dimensiuni reduse;
asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19;

→ perioada de subvenționare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor
de credit contractate după data de 4 aprilie 2020 și până la 31 decembrie 2020. Subvenționarea
dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 și pentru
următorii 2 ani doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de
Strategie și Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creșterii economice din anul
2020. Subvenționarea dobânzii se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din
domeniul ajutorului de stat în vigoare;
→ mecanismul de acordare a garanțiilor de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant
în program se derulează cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea
activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19;
→ durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de
36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit
pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni.
√ Ordonanța militară nr. 7/4 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19, publicată în M.Of. nr. 284 din 4 aprilie 2020
Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea acestor prevederi/împuternicite să
constate contravenții și să aplice sancțiuni: Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală,
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Poliția de Frontieră Română, direcțiile
de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale și Inspectoratul de
Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
§ Instituirea măsurii de carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița:
→ se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare în orașul Țăndărei,
județul Ialomița;
→ în orașul Țăndărei sunt permise intrarea, respectiv ieșirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor
necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării
populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități
economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de
urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de

utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și
transporturilor.
→ în orașul Țăndărei se aplică în mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile
stabilite prin ordonanțele militare emise în perioada stării de urgență;
→ se împuternicește Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Ialomița
(CJCCI) pentru a stabili completări și derogări în ceea ce privește intrarea în orașul Țăndărei,
respectiv ieșirea, cu acordul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;
→ organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale vor
stabili măsuri specifice de prevenire și limitare a intrării, respectiv ieșirii persoanelor în/din
localitatea carantinată; Autoritățile administrației publice locale și județene vor aduce la
cunoștință obligațiile ce le revin persoanelor, referitoare la deplasarea și accesul în/din orașul
Țăndărei;
→ aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în/dinspre orașul Țăndărei se
realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu cele
ale Ministerului Apărării Naționale.
→ Consiliul Județean Ialomița, primarul și Consiliul Local al Orașului Țăndărei vor lua
măsuri pentru a asigura funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială, funcționarea
corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și aprovizionarea cu alimente de bază
pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la
locuință/gospodărie;
→ este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din orașul Țăndărei prin alte zone și căi de
acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și
comunale.
§ Alte măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19:
→ se suspendă toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre: Austria,
Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al
Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru
toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile - se aplică începând cu data de 5
aprilie 2020, ora 23:00, ora României;

→ se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni
spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând
cu data de 8 aprilie 2020;
Aceste măsuri nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de
transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență,
precum și aterizărilor tehnice necomerciale.
→ sunt permise zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate
(charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul
autorităților competente din țara de destinație; nu se aplică lucrătorilor care își desfășoară
activitatea în domeniul sanitar și al asistenței sociale;
→ se suspendă 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 spre: Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia,
Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de
Jos și Turcia și din aceste țări către România, pe toată perioada stării de urgență;
→ la intrarea în România, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea
maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19,
completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care își asumă locația unde pot fi contactați
în perioada dintre curse. Aceștia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu
condiția asigurării de către angajator a materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;
se aplică în mod corespunzător conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea
maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din
România într-un alt stat membru al UE sau dintr-un alt stat al UE în România, ca stat de rezidență
al conducătorului auto, indiferent dacă deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport
marfă sau prin mijloace individuale sau în cont propriu. Aceștia trebuie să prezinte, la intrarea în
România, o adeverință de salariat, asumată de angajator.
→ conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai
mare de 2,4 tone, care tranzitează teritoriul României, nu sunt obligați să completeze, la intrarea
pe teritoriul României, declarația epidemiologică, dacă: utilizează doar coridoare de tranzit și
puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind
interzisă abaterea de la acestea; tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp
minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare
pentru odihna zilnică normată; staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări
situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător. În cazul nerespectării acestor
condiții, conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând
cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un
reprezentant al deținătorului.
→ la intrarea în România, conducătorul auto este obligat să aplice, pe părțile vitrate ale
autovehiculului (parbriz), un colant special pus la dispoziție de Inspectoratul de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier, respectiv să păstreze asupra sa formularul de tranzit al cărui
model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
→ măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării, nu se aplică mecanicilor de
locomotivă și personalului feroviar;
→ ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale vor
asigura, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi personalului din
sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 - se aplică începând
cu data de 4 aprilie 2020;
→ personalul gărzilor forestiere teritoriale și județene sau cu atribuții de control/de pază
pe linie silvică va participa în dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe drumurile
publice, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Apărării
Naționale, în vederea desfășurării activităților/controalelor specifice pe linie de control silvic.
Controalele specifice se fac în punctele de control existente, în funcție de personalul disponibil la
nivelul gărzilor forestiere sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică.
→ furnizorii de servicii media audiovizuale sunt obligați să informeze publicul, prin
mesaje difuzate regulat, despre conținutul Ordonanței militare nr. 7/2020 cel puțin două zile
de la data publicării acesteia.

√ Ordinul nr. 568/3 aprilie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara

teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției
afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, publicat în M.Of. nr. 284 din 4 aprilie 2020
→ se suspendă temporar distribuția în afara teritoriului României, pe perioada
pandemiei, a materiilor prime utilizate la fabricarea produselor biocide TP1 și TP2, precum și a
produselor biocide TP1 și TP2, definite conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și
utilizarea produselor biocide;
→ prin excepție, sunt permise livrările în afara teritoriului României a materiilor prime
fabricate în România către acei parteneri comerciali cu sediul în afara României cu care
operatorul economic român are în derulare un contract de vânzare-cumpărare valabil încheiat,
precum și materiile prime care tranzitează teritoriul României și care sunt destinate altor piețe
din afara teritoriului României;
→ se exceptează produsele biocide fabricate de către producătorii români, precum și de
producătorii statelor UE cu sediul în România, inclusiv cele fabricate sub contract, precum și
produsele biocide care tranzitează teritoriul României și care sunt destinate altor piețe din afara
teritoriului României.

