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Președintele 
României, Klaus 
Iohannis, a anunțat 
luni că starea de 
urgență va înceta 
în 14 mai și va 
fi înlocuită cu 
starea de alertă, 
începând cu data 
de 15 mai, când 
se vor redeschide 
saloanele de 
coafură, frizeriile, 
cabinetele 
stomatologice sau 
muzeele, urmând 
ca eventuale noi 
măsuri de relaxare 
să fie dispuse după 
două săptămâni, în 
funcție de evoluția 
pandemiei de 
coronavirus.

”Starea de urgență 
nu va fi prelungită. 14 
mai e ultima zi în care 
avem stare de urgență. 
Din 15 mai, pentru a ține 
epidemia sub control, 
vom intra în stare de aler-
tă”, a spus șeful statului, 
într-o declarație de presă 
după o ședință la Palatul 
Cotroceni privind măsu-
rile de gestionare a epi-
demiei COVID-19 la ca-
re au participat, printre 
alții, premierul Ludovic 
Orban, ministrul Afaceri-
lor Interne, Marcel Vela, 
ministrul Sănătății, Nelu 
Tătaru, ministrul Apără-
rii Naționale, Nicolae Ciu-
că și ministrul Educației, 
Monica Anisie.

Epidemia  
NU a trecut. 
Trebuie să fim,  
în continuare, 
foarte 
responsabili!

”Lucrurile au stat des-
tul de bine, sunt foarte 
mulțumit de felul în care 
oamenii au reacționat, au 
stat acasă și nu am avut 
încălcări semnificative ale 
lucrurilor. (…) Situația nu 
s-a îmbunătățit încă, nu 
vreau să apară impre-
sia că epidemia a trecut 
și că suntem în normali-
tate. Câteva lucruri totuși 
se schimbă. Repet, epi-
demia nu a trecut, tre-
buie să fim foarte res-
ponsabili. Indiferent ce 
auziți la televizor, nu știe 
nimeni până când durea-
ză epidemia. Depinde de 
noi dacă o controlăm mai 

bine sau mai puțin bi-
ne. După 15 mai putem 
în principiu să ne mișcăm 
în interiorul localității un-
de avem treabă, dar nu 
e bine să exagerăm, de-
plasările să fie necesa-
re, dar nu va mai fi ne-
voie să declarăm în prea-
labil unde mergem. Ce se 
întâmplă mai departe: re-
laxarea se va face pas cu 
pas, un astfel de pas fi-
ind de regulă cam de do-
uă săptămâni. Următorul 
calup de relaxare va ve-
ni probabil la începutul 
lunii iunie. Se vor redes-
chide saloanele de coa-
fură, frizeriile, cabinete-
le stomatologice, muze-
ele. Dar toate în condiții 
speciale de distanțare, de 
igienă. Cu toții vom pur-
ta mască în spații publice 
închise, în transportul pu-
blic în comun”, a mai ex-
plicat președintele.

Sportul individual, 
permis în adunări 
mai mici de trei 
persoane

”Măsurile de mișcare 
mai liberă nu se aplică în 
localitățile în carantină! De-
plasările vor fi restricționate 
pentru a pleca din localita-
te, cu câteva excepții: în in-
teres de serviciu, probleme 
medicale, pentru sport in-
dividual, mers cu bicicleta. 
Sporturile individuale vor fi 
permise, dar cu restricția 
de a întâlni mai mult de 
trei persoane. Sportivii 
de performanță vor pu-
tea, în condiții foarte spe-
ciale, să înceapă cantona-
mentele, dar nu vor înce-
pe competițiile sportive de-
cât după o perioadă sufici-
ent de lungă de pregătire.

Bazele sportive nu se 
deschid pentru amatori!”, 
a adăugat șeful statului.

„La întrunirile cu aso-
ciațiile autorităților loca-
le, ne-au solicitat, și dom-
nul președinte Iohannis a 
și inclus în decretul pre-
zidențial de prelungire a 
stării de urgență, măsu-
ra de decontare a cheltu-
ielilor efectuate de auto-
ritățile locale, de primă-
rii, pentru susținerea per-
soanelor vulnerabile afla-

te în izolare la domiciliu. 
Aici, am avut un proiect 
de act normativ în care 
eram dispuși să dăm din 
fondul de rezervă al Gu-
vernului, dar competența 
de decontare a fost acor-
dată către Ministerul Să-
nătății și mă interesează 
dacă Ministerul Sănătății 
este gata cu actul norma-
tiv pentru a putea dema-

ra procedurile de decon-
tare a cheltuielilor către 
persoanele vulnerabile 
aflate în izolare la domi-
ciliu“, i-a întrebat premie-
rul pe reprezentanții MS, 
în debutul ședinței de gu-
vern din ultima zi a lunii 
aprilie.

Orban a fost informat 
de către secretarul de 
stat Andrei Baciu că Mi-
nisterul Sănătății a finali-
zat în acest sens Ordinul 
725, care la acel moment 
era deja transmis la Mo-
nitorul Oficial pentru pu-
blicare, ”iar mecanismul 
de decontare va înce-
pe de săptămâna viitoa-

re” (săptămâna aceasta 
– n.r.).

Premierul a adăugat 
că autoritățile locale vor 
trebui să depună solicită-
rile și documentele justi-
ficative la Direcțiile de să-
nătate publică din fieca-
re județ. „Trebuie stabi-
lit un termen de decon-
tare din momentul depu-
nerii, să nu dureze foarte 
mult procedurile. De ase-
menea, acestea să fie tri-
mise online, astfel încât 
să avem o procedură de 
decontare cât mai rapidă, 
pentru că și autorități-
le locale au fost afectate, 
veniturile la bugetele lo-

cale au scăzut și au nevo-
ie de banii ăștia. De ase-
menea, aveți grijă să de-
contați cheltuielile efectu-
ate de autoritățile locale 
pentru carantină, pentru 
spațiile de carantinare și, 
de asemenea, cheltuieli-
le care au fost efectuate 
pentru personalul care a 
fost carantinat în unitățile 
de protecție pentru per-

soanele în vârstă, pen-
tru persoanele cu dizabi-
lități, pentru copii institu-
ționalizați. Au mare nevo-
ie, pentru că este clar că 
aceste resurse financiare 
pe care le-au cheltuit fără 
să fi fost prevăzute în bu-
getele locale trebuie de-
contate cât mai rapid ca 
să nu intre în criză buge-
tară“, a precizat Orban.
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Președintele interimar 
al Senatului, robert 
Cazanciuc a propus 
audierea ministrului de 
externe, Bogdan aurescu, 
în Comisiile reunite de 
politică externă, afaceri 
europene și muncă ale 
Parlamentului în legătură 
cu măsurile luate de 
guvern pentru protejarea 
lucrătorilor români din 
străinatate în perioada 
pandemiei.

Biroul permanent al 
Senatului a anunțat apoi 
că a decis ca miniștrii 
afacerilor externe și 
Muncii, Bogdan aurescu 
și Violeta alexandru 
să fie audiați joi. iar 
vicepreședintele liberal al 
Senatului, alina gorghiu 
declara că liberalii din 
Biroul permanent au 
votat în favoarea acestei 
audieri.

OTPMP cere accelerarea programului 
EURO 2020

Organizația de tineret a 
PMP (Ot PMP) solicită 
accelerarea calendarului 
programului eUrO 
200 pentru sprijinirea 
accesului la educație 
în timpul pandemiei, o 
propunere în acest sens 
fiind trimisă premierului 
ludovic Orban și 
ministrului educației 
și Cercetării, Monica 
anisie.
Ot PMP solicită luarea 
măsurilor pentru 
introducerea educației 
online pentru toate 
ciclurile de învățământ, 
precum și identificarea 
imediată a elevilor 
proveniți din familii 
cu venituri reduse și 
modificarea calendarului 
programului euro 200 
pentru implementarea 
urgentă în luna mai. 
”Suntem de părere că 
existența programului 

euro 200, stabilit prin 
legea 269/2004, și a 
unui calendar pentru 
acordarea unui ajutor 
financiar în vederea 
achiziționării de 
calculatoare începând 
cu anul 2020 reprezintă 
un avantaj în gestionarea 
problemei actuale. 
Modificarea calendarului, 
ce prevede în momentul 
de față eliberarea 
bonurilor valorice către 
beneficiari în perioada 
27 iulie - 14 august, 
poate evita absentarea 
elevilor proveniți din 
familii cu venituri reduse 
de la cursurile școlare în 
sistem online. Cea mai 
indicată perioadă pentru 
eliberarea acestor 
bonuri, în contextul 
de față, ar fi luna mai 
a acestui an“, declară 
președintele Ot PMP, 
Marius lucian lupu.

Demarează procedurile de decontare 
către  UAT‑uri a cheltuielilor cu 

izolarea/carantinarea
Premierul Ludovic Orban a cerut, 
săptămâna trecută, demararea 
procedurilor de decontare a cheltuielilor 
efectuate de autoritățile locale cu izolarea 
și carantinarea persoanelor vulnerabile.

România intră în stare de 
alertă din 15 mai 2020

Ministrul de Externe, audiat în Senat


