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Începând cu aceeaşi 
dată, este permisă circu-
laţia persoanelor în afa-
ra locuinţei/gospodăriei, 
în interiorul localităţilor, 
cu respectarea măsurilor 
de prevenire a răspândi-
rii infecţiei şi evitarea for-
mării grupurilor pietona-
le mai mari de 3 persoa-
ne care nu aparţin acele-
iaşi familii.

Potrivit actului nor-
mativ, deplasarea în afara 
localităţii/zonei metropoli-
tane este interzisă cu ur-
mătoarele excepţii:
 deplasarea în interes 
profesional, inclusiv între 
locuinţă/gospodărie şi lo-
cul/locurile de desfăşura-
re a activităţii profesiona-
le şi înapoi;
 deplasarea în scop 
umanitar sau de volunta-
riat;
 deplasarea pentru re-
alizarea de activităţi agri-
cole;
 deplasarea pentru co-
mercializarea de produse 
agroalimentare de către 
producătorii agricoli;
 deplasarea pentru în-
grijirea sau administrarea 
unei proprietăţi din altă 
localitate sau eliberarea 
de documente necesa-
re pentru obţinerea unor 
drepturi;
 deplasarea pentru 
participarea la programe 
sau proceduri în centrele 
de tratament;
 deplasarea din alte 
motive justificate, precum 
îngrijirea/însoţirea copii-
lor/membrilor de familie, 
îngrijirea unei rude/afin 
sau persoană aflată în în-
treţinere, asistenţa per-
soanelor vârstnice, bolna-
ve sau cu dizabilităţi, de-

cesul unui membru de fa-
milie;
 deplasarea pentru 
asistenţă medicală care 
nu poate fi amânată şi nici 
realizată de la distanţă;
 deplasarea pentru ac-
tivităţi recreativ-sportive 
individuale desfăşurate în 
aer liber (ciclism, drume-
ţie, alergare, canotaj, al-
pinism, vânătoare, pescu-
it şi altele) cu participarea 
a cel mult 3 persoane;
 deplasarea pentru 
participarea la evenimen-
te familiale, cu un număr 
limitat de persoane şi res-
pectarea regulilor de dis-
tanţare socială;
 deplasarea pentru 
achiziţia, service-ul, efec-
tuarea ITP sau alte ope-
raţiuni de întreţinere a ve-
hiculelor, activităţi care nu 
pot fi efectuate în localita-
tea de domiciliu.

Deplasarea în afara 
localităţii pentru situaţiile 
menţionate se va justifica 
prin declaraţie pe propria 
răspundere. 

Măsuri de 
prevenire 
și control a 
infecțiilor, 
aplicabile pe 
durata stării de 
alertă

Din 15.05.2020, în 
spaţiile comerciale, mij-
loacele de transport în co-
mun, la locul de muncă şi 
în alte spaţii închise se in-
stituie obligativitatea pur-
tării măştii, astfel încât 
nasul şi gura să fie aco-
perite.

Instituţiile şi auto-
rităţile publice, precum şi 

operatorii economici pu-
blici şi privaţi, au obligaţia 
organizării activităţii ast-
fel încât munca să se 
desfăşoare de la domici-
liul angajaţilor, iar dacă 
activitatea desfăşurată nu 
permite acest lucru, să ia 
măsuri pentru: 

a) asigurarea triajului 
epidemiologic constând 
în controlul temperaturii 
personalului propriu şi vi-
zitatorilor, la punctele de 
control-acces în incinte;

b) dezinfectarea obli-
gatorie a mâinilor înaintea 

intrării în spaţiile de lucru;
c) respectarea regu-

lilor privind desfăşurarea 
activităţii în birourile cu 
spaţii comune (open spa-
ce) şi a regulilor privind 
funcţionarea unităţilor de 
cazare în regim hotelier;

d) decalarea progra-
mului de lucru, pentru enti-
tăţile cu un număr mai ma-
re de 50 de salariaţi, astfel 
încât începerea, respectiv 
terminarea programului de 
lucru să se realizeze la in-
tervale de minimum 1 oră, 
pe parcursul a minimum 3 

ore, în tranşe de minimum 
20% din personal.

Instituţiile publice şi 
operatorii economici ca-
re desfăşoară activităţi co-
merciale/de lucru cu publi-
cul ce implică accesul per-
soanelor în interiorul clădi-
rilor iau măsuri pentru or-
ganizarea activităţii, astfel:

a) accesul trebu-
ie să fie organizat ast-
fel încât să fie asigurată 
o suprafaţă minimă de 4 
mp pentru fiecare client/
persoană şi o distanţă mi-
nimă de 2 m între oricare 
două persoane apropiate;

b) să nu permită ac-
cesul persoanelor a căror 
temperatură corporală, mă-
surată la intrarea în incintă, 
depăşeşte 37,3 grade C;

c) să asigure dezin-
fectarea suprafeţelor ex-
puse şi evitarea aglome-
rării de persoane, în spe-
cial în zonele caselor de 
marcat/ghişeelor.

Operatorii de transport 
persoane, publici şi privaţi, 
îşi organizează activitatea 
astfel încât să fie respecta-
te regulile specifice.

Fără mitinguri, 
concerte, întruniri 
- chiar și în spații 
deschise

Pentru prevenirea 
răspândirii infecţiilor cu 
SARS-CoV-2, sunt in-
terzise organizarea şi 
desfăşurarea de mitin-
guri, demonstraţii, con-
certe sau orice alte întru-

niri în spaţii deschise, pre-
cum şi de activităţi cultu-
rale, ştiinţifice, artistice, 
sportive, de divertisment, 
jocuri de noroc, activităţi 
de fitness, activităţi în pis-
cine şi de tratament bal-
near desfăşurate în spaţii 
închise. Sunt exceptate 
activităţile organizate de 
slujitorii cultelor religioa-
se, cu participarea publi-
cului, care se desfăşoară 
doar în exteriorul lăca-
şurilor de cult, precum şi 
practicile şi ritualurile cu 
caracter privat în interio-
rul lăcaşurilor de cult (cu 
participarea a maximum 
16 persoane); activităţile 
de îngrijire personală care 
se desfăşoară în spaţiile 
special destinate şi cu 
respectarea măsurilor de 
prevenire şi protecţie; 
activităţile de pregătire a 
sportivilor de performanţă 
în cantonamente, care se 
desfăşoară cu respecta-
rea măsurilor de preveni-
re şi protecţie; activităţile 
culturale desfăşurate în 
spaţiile special destinate, 
respectiv la nivelul muze-
elor, bibliotecilor şi a să-
lilor de expoziţii, care se 
desfăşoară cu respecta-
rea măsurilor de preveni-
re şi protecţie; activităţile 
recreativ-sportive în aer 
liber, precum ciclismul, 
drumeţiile, alergarea, ca-
notajul, alpinismul, vâ-
nătoarea, pescuitul şi al-
tele asemenea, care se 
desfăşoară cu participarea 
a cel mult 3 persoane care 

nu locuiesc împreună.
Este suspendată tem-

porar activitatea de servi-
re şi consum al produselor 
în spaţiile comune de ser-
vire a mesei din interiorul 
restaurantelor, hotelurilor, 
motelurilor, pensiunilor, 
cafenelelor sau altor lo-
caluri publice, cât şi la te-
rasele din exteriorul aces-
tor locaţii. Sunt exceptate 
activităţile de preparare a 
hranei, cât şi de comercia-
lizare a produselor alimen-
tare şi băuturilor alcoolice 
şi nealcoolice, care nu pre-
supun rămânerea clienţilor 
în spaţiile destinate aces-
tui scop, precum cele de 
tip „drive-in“, „room-ser-
vice“, livrare la client, ”ta-
ke-away” etc.

Marile mall-uri 
rămân închise

Este suspendată tem-
porar activitatea de co-
mercializare cu amănun-
tul a produselor şi servici-
ilor în centrele comercia-
le cu suprafaţa construită 
mai mare de 15.000 mp, 
în care îşi desfăşoară ac-
tivitatea mai mulţi opera-
tori economici. Sunt ex-
ceptate vânzarea produ-
selor alimentare, veteri-
nare, farmaceutice, a pro-
duselor şi serviciilor de 
optică medicală şi a servi-
ciilor de curăţătorie; vân-
zarea produselor elec-
tronice şi electrocasnice, 
doar dacă operatorii eco-
nomici asigură livrarea 

acestora la domiciliul/se-
diul cumpărătorului; ac-
tivitatea desfăşurată de 
operatorii economici din 
cadrul centrelor comer-
ciale care au accesul asi-
gurat direct din exteriorul 
incintei şi este întrerup-
tă comunicarea cu restul 
complexului.

Se instituie obligativi-
tatea menţinerii funcţio-
nării centrelor rezidenţiale 
de îngrijire şi asistenţă 
a persoanelor vârstni-
ce, centrelor rezidenţiale 
pentru copii şi adulţi, cu 
şi fără dizabilităţi, precum 
şi pentru alte categorii 
vulnerabile şi impunerea 
unor condiţii de izolare a 
personalului pe perioada 
prezenţei la serviciu.

Se interzice intra-
rea pe teritoriul Româ-
niei, prin punctele de 
trecere a frontierei de 
stat, a cetăţenilor stră-
ini şi apatrizilor. Sunt 
exceptaţi membrii de fa-
milie ai cetăţenilor ro-
mâni; membrii de familie 
ai cetăţenilor altor state 
membre ale U.E. sau ale 
Spaţiului Economic Euro-
pean ori ai Confederaţiei 
Elveţiene, cu rezidenţă 
în România; persoane-
le care posedă o viză de 
lungă şedere, un permis 
de şedere sau un docu-
ment echivalent permisu-
lui de şedere eliberat de 
autorităţile, ori un docu-
ment echivalent acesto-
ra emis de autorităţile al-
tor state, potrivit dreptu-
lui U.E.; persoanele ca-
re se deplasează în in-
teres profesional, dove-
dit prin viză, permis de 
şedere sau un alt docu-
ment echivalent; personal 
diplomatic sau consular, 
personal al organizaţiilor 
internaţionale, personal 
militar sau personal care 
poate asigura ajutor uma-
nitar; pasagerii în tran-
zit, inclusiv cei repatriaţi 
ca urmare a acordării 
protecţiei consulare; pa-
sagerii care călătoresc din 
motive imperative; per-
soane care au nevoie de 
protecţie internaţională 
sau din alte motive uma-
nitare.

Zboruri 
suspendate, în 
continuare

Rămân suspenda-
te zborurile efectua-
te de operatorii econo-
mici din aviaţie spre Aus-
tria, Belgia, Confederaţia 
Elveţiană, Franţa, Ger-
mania, Iran, Italia, Rega-
tul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord, Rega-
tul Țărilor de Jos, Spania, 

Statele Unite ale Americii, 
Turcia şi Iran şi din aces-
te ţări către România pen-
tru toate aeroporturile din 
România, pentru o peri-
oadă de 14 zile, începând 
cu data de 15.05.2020.

Se suspendă trans-
portul rutier internaţional 
de persoane prin servi-
cii regulate, servicii re-
gulate speciale şi ser-
vicii ocazionale în trafic 
internaţional, pentru toa-
te cursele efectuate de 
către operatorii de trans-
port spre Italia, Spania, 
Franţa, Germania, Aus-
tria, Belgia, Confederaţia 
Elveţiană, Regatul Unit al 
Marii Britanii şi al Irlandei 
de Nord, Regatul Țărilor 
de Jos şi Turcia şi din 
aceste ţări către România, 
până în data de 01 iunie 
2020. Prevederile nu se 
aplică transportului rutier 
internaţional de persoane 
prin servicii ocazionale, în 
cazul în care sunt îndepli-
nite următoarele condiţii 
cumulative: sunt trans-
portate numai persoane-
le care au un contract de 
muncă valabil pe terito-
riul statului de destinaţie, 
au drept de şedere vala-
bil în statul de destinaţie 
sau se întorc în România 
din statul în care au lucrat 
sau au locuit; există acor-
dul, aprobarea sau avizul 
statelor tranzitate şi a sta-
tului de destinaţie privind 
desfăşurarea cursei; ope-
ratorul de transport ruti-
er informează ARR, cu cel 
puţin 24 de ore înainte de 
plecarea în cursă, cu pri-
vire la efectuarea cursei, 
precum şi toate celelalte 
date şi informaţii prevă-
zute de legislaţia specifică 
în vigoare; odată cu infor-
marea respectivă, opera-
torul de transport prezintă 
acceptul tuturor statelor 
tranzitate precum şi a sta-
tului de destinaţie pentru 
derularea transportului 
respectiv; operatorul de 
transport rutier care efec-
tuează transportul, îm-
preună cu agenţia de re-
crutare şi persoanele care 
urmează a fi transporta-
te iau toate măsurile ne-
cesare pentru respecta-
rea normelor şi recoman-
dărilor autorităţilor res-
ponsabile privind evita-
rea aglomerării persoane-
lor, măsurile de protecţie 
şi siguranţă a pasagerilor 
şi conducătorilor auto.

Se deschid 
cabinetele 
somatologice 

Se reia activitatea ca-
binetelor de medicină den-
tară pentru cazurile care 

nu reprezintă urgenţă, cu 
respectarea măsurilor de 
prevenire şi control a răs-
pândirii infecţiilor.

Se reia asigura-
rea asistenţei medica-
le ambulatorii pentru ca-
zurile care nu reprezin-
tă urgenţă şi care nu 
au potenţial de agrava-
re, cu condiţia organiză-
rii activităţii astfel încât 
consultaţiile să fie efec-
tuate doar cu programa-
re prealabilă şi interzice-
rea staţionării pa ci enţilor 
în zonele de aşteptare, 
precum şi activităţile de 
internare a pacienţilor ca-
re nu sunt urgenţe me-
dicale la nivelul unităţilor 
sanitare non-COVID, cu 
menţinerea interdicţiilor 
de acces a aparţinătorilor, 
fiind obligatorie organi-
zarea unui sistem de in-
formare a acestora des-
pre starea pacienţilor 
internaţi.

Carantină/izolare 
pentru toate 
persoanele care 
vin în România

Se instituie, din 
15.05.2020, pentru toa-
te persoanele care vin în 
România din străinătate, 
măsura carantinării/izo-
lării la locuinţă împreună 
cu familia/aparţinătorii cu 
care locuiesc împreună, 
iar pentru cele care nu 
au posibilitatea îndeplini-
rii condiţiilor pentru mă-
sura mai sus menţionată 
sau solicită acest lucru 
pentru a nu îşi expune fa-
milia, se poate opta pen-
tru măsura carantinei 
instituţionalizate, în spaţii 
special destinate puse la 
dispoziţie de autorităţi. 
Sunt exceptaţi conducă-
torii autovehiculelor de 
transport marfă cu capa-
citatea maximă autoriza-
tă mai mare de 2,4 tone; 
membri ai Parlamentului 
European, parlamentari şi 
personal aparţinând siste-
mului naţional de apărare 

ordine publică şi siguranţă 
naţională; piloţii de aero-
nave şi personalul navi-
gant; mecanicii de loco-
motivă şi personalul fero-
viar; personalul navigant 
care debarcă de la bor-
dul navelor de navigaţie 
interioară, care arborea-
ză pavilion român, într-
un port românesc, şi ca-
re nu prezintă simptome 
asociate COVID-19, cu 
condiţia asigurării de că-
tre angajatori a certifica-
tului pentru lucrătorii din 
transportul internaţional 
şi a echipamentelor indi-
viduale de protecţie îm-
potriva  COVID-19, pe tim-
pul deplasării de la na-
vă la locaţia unde poa-
te fi contactat în perioa-
da dintre voiajuri; lucră-
torii transfrontalieri care, 
la intrarea în România din 
Ungaria, Bulgaria, Serbia, 
Ucraina şi Moldova nu 
prezintă simptome aso-
ciate  COVID-19; angajaţi 
ai operatorilor economici 
din România care efec-
tuează lucrări, conform 
contractelor încheiate, în 
afara teritoriului Români-
ei, la întoarcerea în ţară, 
dacă nu prezintă simpto-
me asociate COVID-19 şi 
dovedesc raporturile con-
tractuale cu beneficia-
rul din afara teritoriului 
naţional; reprezentanţii 
companiilor străine ca-
re au filiale/sucursale/
reprezentanţe pe teritoriul 
naţional, dacă la intrarea 
pe teritoriul României nu 
prezintă simptome asoci-
ate  COVID-19 şi dovedesc 
raporturile contractua-
le cu entităţile economice 
de pe teritoriul naţional; 
persoanele care intră în 
România pentru presta-
rea unor activităţi de uti-
lizare, instalare, punere 
în funcţiune, mentenanţă, 
service a echipamentelor 
şi tehnicii medicale, pre-
cum şi a echipamente-
lor din domeniile ştiinţific, 
economic, apărare, or-
dine publică şi securi-

tate naţională, dacă nu 
prezintă simptome aso-
ciate  COVID-19 şi dove-
desc raporturile contrac-
tuale cu beneficiarul/be-
neficiarii de pe teritoriul 
României; membrii misi-
unilor diplomatice, ofici-
ilor consulare şi ai altor 
reprezentanţe diplomati-
ce acreditate la Bucureşti, 
posesori de paşapoarte 
diplomatice, personalul 
asimilat personalului di-
plomatic, precum şi mem-
brii Corpului Diplomatic şi 
Consular al României şi 
posesorii de paşapoarte 
diplomatice şi de serviciu, 
dacă la intrarea în Româ-
nia nu prezintă simpto-
matologie asociată SARS-
CoV-2; angajaţii sistemu-
lui naţional de apărare or-
dine publică şi siguranţă 
naţională care se întorc în 
România din misiuni exe-
cutate în afara ţării, dacă 
la intrarea în România nu 
prezintă simptomatolo-
gie asociată SARS-CoV-2. 
Persoanele care nu res-
pectă măsurile de caranti-
nă/izolare la domiciliu vor 
fi introduse în carantină 
instituţionalizată pentru o 
perioadă de 14 zile şi obli-
gate să suporte contra-
valoarea cazării şi hrăni-
rii pe perioada carantinei 
instituţionalizate.

Locurile de joacă 
rămân închise!

Tot din 15 mai s-au 
redeschis, pentru public, 
parcurile, cu excepţia, în-
să, a locurilor de joacă 
pentru copii şi cu respec-
tarea măsurilor generale 
de prevenire şi protecţie.

Este permisă şi circu-
laţia persoanelor în afa-
ra locuinţei/gospodăriei, 
în interiorul localităţilor, 
cu respectarea măsurilor 
de prevenire a răspândi-
rii infecţiei şi evitarea for-
mării grupurilor pietonale 
mai mari de 3 persoane 
care nu aparţin aceleiaşi 
familii.

După două luni de stare de 
urgență epidemiologică, 
din 15 mai, România, în stare de alertă

 Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă privind aprobarea 
instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor 

în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 
a fost publicată în Monitorul Oficial

Hotărârea prevede instituirea stării de alertă pe 
teritoriul naţional pentru o perioadă de 30 de 
zile şi conţine o serie de reguli şi restricţii pentru 
a permite autorităţilor să lupte eficient împotriva 
riscului de răspândire a noului coronavirus. Actul 
normativ a instituit de vineri, 15 mai, obligativitatea 
purtării măştii în spaţiile comerciale, în mijloacele 
de transport în comun, la locul de muncă şi în alte 
spaţii închise!

Carmen Istrate

Guvernul a aprobat hotărârea 
privind instituirea stării de alertă

La începutul ședinţei de Guvern, de luni, 18 mai 2020, 
premierul Ludovic Orban a detaliat conţinutul hotărârii 
privind starea de alertă.
“HG conţine trei anexe, așa cum prevede legea: anexa 
1- Măsurile de creștere a capacităţii de răspuns; anexa 
2 - Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor și 
anexa 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de 
risc. HG va fi transmisă Parlamentului pentru a încuviinţa 
starea de alertă și toate măsurile care se dispun în 
cadrul stării de alertă“, a spus Orban.
Premierul a menţionat că, odată cu aprobarea HG, în 
baza legii, Guvernul are la dispoziţie „toate instrumentele 
legale necesare, inclusiv amenzile“.
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