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”Pandemia cauzată 
de răspândirea infecțiilor 
cu noul coronavirus nu 
poate fi stopată decât 
prin măsuri excepționale, 
care au dovedit că au 
efecte pozitive în țările 
grav afectate de evoluția 
virusului. Aceste măsuri 
vizează sănătatea pu-
blică, domenii sociale și 
economice, dar vizează, 
deopotrivă, și îngrădirea 
exercitării unor drepturi 
și libertăți fundamenta-
le. Oricât de greu ar fi să 
ne adaptăm acestor limi-
tări, aceasta este singu-
ra cale prin care salvăm 
viețile celor dragi nouă, 
viețile celor de lângă noi! 
Este extrem de impor-
tant ca oamenii să fie co-
rect informați și de ace-
ea vreau să spun româ-
nilor ce înseamnă insti-
tuirea stării de urgență 
pe teritoriul țării noastre 
potrivit decretului pe ca-
re l-am semnat astăzi, ce 
efecte va produce asu-
pra vieții fiecăruia dintre 
noi și în ce măsură ni se 
schimbă viața în urmă-
toarea perioadă. Astfel, 
școlile vor fi închise, pen-
tru protejarea copiilor, 
elevilor și studenților, ac-
tivitatea din învățământul 
preuniversitar și universi-
tar se suspendă pe peri-
oada stării de urgență. 
Salut efortul cadrelor di-
dactice, dar și al tuturor 
celor care au propus și 
oferă soluții de pregăti-
re academică alternativă, 
fie online, fie prin inter-
mediul televiziunii, pen-
tru ca elevii să traverse-
ze această perioadă difi-
cilă cu cât mai puține la-
cune. Tehnologia ne ofe-
ră astăzi un avantaj con-
siderabil în acest sens. 
Foarte important este să 
limităm povara financia-
ră asupra cetățenilor în 
aceste momente grele. 
Astfel, pe perioada stă-
rii de urgență, dacă va 
fi nevoie, se pot plafona 
prețurile la medicamen-
te și aparatură medica-
lă, la alimentele de stric-
tă necesitate și la servi-
ciile de utilitate publică, 
cum ar fi energia electri-
că și termică, gaze, ali-
mentare cu apă, salubri-
tate, carburanți, în limita 
prețului mediu din ultime-
le trei luni dinaintea de-
clarării stării de urgență”, 
a spus șeful statului.

Servicii medicale 
pentru TOATĂ 
România

”Vreau să fie foar-
te clar următorul lucru: 
serviciile medicale pen-
tru tratarea cazurilor de 
infectare cu noul coro-
navirus și a complicațiilor 
acestora se acordă tu-
turor persoanelor afla-
te pe teritoriul României 
și se suportă din bugetul 
Fondului Național Unic 
de Asigurări Sociale de 
Sănătate! Pentru persoa-
nele izolate la domiciliu, 
ca urmare a măsurilor 
de limitare a răspândirii 
COVID-19, se vor stabili 
măsuri de sprijinire, care 
vor fi puse în aplicare de 
autoritățile administrației 
publice locale. Angajato-
rii și angajații afectați de 
efectele crizei COVID-19 
vor fi sprijiniți prin dero-
gări de la prevederile le-
gale în vigoare”, a mai 
anunțat Klaus Iohannis.

Măsuri de 
protecție socială

”Angajații și famili-
ile acestora din sectoa-
rele economice a că-
ror activitate este afec-
tată sau chiar oprită to-
tal sau parțial pe perioa-
da stării de urgență prin 
decizii ale autorităților 
publice, vor beneficia de 
protecție socială. Pe pe-
rioada stării de urgență, 
prevederile legii privind 
acordarea unor zile libere 
părinților pentru suprave-
gherea copiilor, în situația 
închiderii temporare a 
unităților de învățământ, 
nu se aplică angajaților 
sistemului național de 
apărare, angajaților de 
penitenciare, personalu-
lui din unitățile sanitare 
publice și altor categorii 
stabilite după caz. Aces-
te categorii de personal 
au însă dreptul la o majo-
rare a salariului în cuan-
tumul prevăzut de Legea 
19/2020, în situația în ca-
re celălalt părinte nu be-
neficiază de drepturile 
reglementate în aceas-
tă lege. Tot în sprijinul 
angajaților și angajatori-
lor se introduce posibili-
tatea ca, în instituțiile și 
autoritățile statului și în 
societățile cu capital pri-
vat, acolo unde se poate, 
să se lucreze la domiciliu 

sau în regim de telemun-
că. De asemenea, oame-
nii trebuie să știe că nu 
mai este necesară depla-
sarea la sediul instituțiilor 
pentru depuneri de cereri 
pentru acordarea benefi-
ciilor și prestațiilor soci-
ale, acestea pot fi depu-
se pe cale electronica”, a 
completat Iohannis.

Angajări fără 
concurs, unde 
este nevoie de 
personal

”Un capitol extrem 
de important al decretu-
lui privind instituirea stă-
rii de urgență se referă la 
măsurile în domeniul sa-
nitar. Am dispus, astfel, 
ca în structurile Ministe-
rului Afacerilor Interne, în 
unitățile sanitare și în ser-
viciile de asistență socia-
lă să se poată angaja fă-
ră concurs personalul ne-
cesar pentru a suplimen-
ta nevoile medicale apă-
rute. De asemenea, am 
dispus asigurarea sume-
lor necesare în bugetul 
Ministerului Sănătății pen-
tru achiziționarea de ma-

teriale, echipamente și 
medicamente în perioada 
pandemiei prin procedu-
ra de achiziție directă. Am 
simplificat, de asemenea, 
proceduri de decontare și 
alocare a banilor, astfel în-
cât în domeniul sanitar să 
se poată realiza rapid toa-
te operațiunile necesare”, 
a spus șeful Statului.

Doar urgențele, la 
judecată

”Instituirea stării de 
urgență produce efec-
te și în domeniul justiției. 
În această perioadă, ac-
tivitatea de judecată va 
continua doar în cau-
zele de urgență deose-
bită. Lista acestor cau-
ze se stabilește de con-
ducerea Înaltei Curți de 
Casație și Justiție și, re-
spectiv, de colegiile de 
conducere ale curților 
de apel, iar Consiliul Su-
perior al Magistraturii va 
da îndrumările necesa-
re asigurării unor practici 
unitare. Pentru judeca-
rea proceselor, instanțele 
pot da termene scur-
te, de la o zi la alta sau 

chiar în aceeași zi, și vor 
dispune măsurile nece-
sare pentru desfășurarea 
ședințelor de judecată 
prin videoconferință. Toa-
te măsurile detaliate, pe 
fiecare domeniu de spe-
cialitate în parte, se re-
găsesc în decretul pe ca-
re l-am emis astăzi (…). 
Autoritățile responsabile 
vor lua act de aceste pre-
vederi și le vor pune ime-
diat în practică”, a expli-
cat Klaus Iohannis.

Recomandări 
pentru populație

(…) "Dragi români, 
ascultați mesajele oficiali-
lor, respectați cu strictețe 
regulile, păstrați igiena 
mâinilor, evitați aglome-
rările, limitați cât se poa-
te de mult orice depla-
sare! Aveți mai mult de-
cât oricând grijă de cei 
apropiați, în special de 
cei vârstnici și vulnerabili.

Oricât de greu ar pă-
rea, păstrați distanța so-
cială. Măsurile care au 
funcționat până acum în 
zonele unde transmiterea 
infecției a fost ținută sub 

control sau măcar înceti-
nită au fost cele severe, 
de distanțare socială.

Combaterea transmi-
terii infecțiilor cu noul co-
ronavirus presupune un 
efort susținut, adaptabili-
tate și acțiune rapidă. In-
stituirea stării de urgență 
permite autorităților res-
ponsabile să adopte gra-
dual, adică pe rând, sau 
imediat, dacă se impune, 
măsuri precum închide-
rea punctelor de trecere 
a frontierei de stat, închi-
derea temporară a unor 
restaurante, hoteluri, ca-
fenele, cluburi și alte lo-
curi publice.

De asemenea, poa-
te, atenție, poate fi in-
terzisă gradual, adică 
atunci când se impune, 
cir cu lația rutieră, ferovia-
ră, ma ritimă, fluvială sau 
 aeriană pe diferite rute și 
a metroului.

Totodată, ca măsură 
de primă urgență cu apli-
cabilitate graduală, re-
pet graduală însemnând 
atunci și numai atunci 
când este absolut nece-
sar, este și identificarea și 
rechiziționarea de stocuri, 
capacități de producție și 
distribuție, de echipa-
mente de protecție, de-
zin fectanți și medicamen-
te utilizate în tratarea 
COVID-19.

Acestea sunt măsuri 
extreme, care vor avea un 
impact direct asupra vieții 
noastre cotidiene, asupra 
activității economice.

Vreau să subliniez că 
ele vor avea un caracter 
temporar, însă sunt nece-
sare acum, pentru a pre-
veni un rău mult mai ma-
re în viitor”, a mai adău-
gat președintele.

România - stare de urgenţă!
 Preşedintele Klaus Iohannis a semnat Decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, care 
a intrat în vigoare de luni, 16 martie 2020, pentru 30 de zile. Decretul cuprinde 2 anexe - Anexa 1, cu ”Măsuri de 

primă urgenţă cu aplicabilitate directă” şi Anexa 2 - ”Măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală”.
Președintele României a oferit o serie 
de informații legate de această situație 
specială, ”cu care omenirea nu s-a mai 
confruntat în istoria recentă”.

Carmen Istrate


