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HG privind 
prelungirea stării 
de alertă cu 30 
de zile începând 
din 16 august a 
fost publicată, 
vinerea trecută, în 
Monitorul Oficial. 
”Proiectul de HG 
a fost adoptat 
în şedinţa de 
Guvern şi prevede 
continuarea stării 
de alertă pentru o 
perioadă de încă 30 
de zile, fără măsuri 
de restricţii supli
mentare. ”În funcţie 
de evoluţia situaţiei 
epidemiologice, va 
fi adaptată această 
stare de alertă la 
noile condiţii în 
măsura în care 
acest lucru va 
permite”, a anunţat 
şeful Cancelariei 
primministrului, 
Ionel Dancă.

În Anexa 2 la HG 
668/2020 se precizează: 
”purtarea măştii de pro-
tecţie, astfel încât să aco-
pere nasul şi gura, es-
te obligatorie pentru toa-
te persoanele care au îm-
plinit vârsta de 5 ani, pre-
zente în spaţiile publice 
deschise, cum ar fi pieţe-
le, târgurile, zonele de aş-
teptare (staţii de autobuz, 
peroane şi altele aseme-
nea), falezele, zonele în 
care se desfăşoară serbări 
publice sau pelerinaje, ex-
teriorul obiectivelor turis-
tice, în anumite interva-
le orare, stabilite prin ho-
tărâre a comitetului jude-
ţean/al municipiului Bucu-

reşti pentru situaţii de ur-
genţă. Spaţiile şi interva-
lele orare se stabilesc la 
propunerea direcţiilor de 
sănătate publică judeţe-
ne, respectiv a munici-
piului Bucureşti, luând în 
considerare probabilitatea 
prezenţei concomitente a 
unui număr mare de per-
soane în spaţiile şi în in-
tervalele orare respective, 
unde se constată dificul-
tăţi în asigurarea distan-
ţei fizice de protecţie sa-
nitară stabilite în condiţii-
le legii”. Tot la Anexa 2 se 
menţionează că se poate 
institui izolarea şi caranti-
na persoanelor în condiţii-
le articolelor 7, 8 şi 11 din 
Legea 136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii publice 
în situaţii de risc epidemi-
ologic şi biologic.

Ce reguli trebuie 
respectate

În Anexa 3 a hotă-
rârii se prevede că acti-
vitatea cultelor religioa-
se, inclusiv a slujbelor 
şi rugăciunilor colective, 
se desfăşoară în interio-
rul şi/sau în afara lăcaşu-
rilor de cult cu respecta-
rea regulilor de protecţie 
sanitară, stabilite prin or-
dinul comun al ministru-

lui Sănătăţii şi al minis-
trului Afacerilor Interne, 
emis în temeiul art. 45 şi 
al art. 71 alin. (2) din Le-
gea 55/2020, cu modifi-
cările ulterioare. Tot aco-
lo se prevede că se poa-
te institui carantina zona-
lă în condiţiile art. 7 şi 12 
din Legea 136/2020 pri-
vind instituirea unor mă-
suri în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic. 
Potrivit unei alte preve-
deri menţionată în Ane-
xa 3, rămâne suspendată 
activitatea din spaţiile co-
mune de servire a mesei 
din restaurante, hoteluri, 
moteluri, pensiuni, cafe-
nele sau alte localuri pu-
blice, din interiorul clădi-
rilor. Totodată, accesul pe 
plaja neamenajată se fa-
ce în mod liber, cu respec-
tarea regulilor de distan-
ţare fizică, utilizarea pla-
jei urmând a se face cu 
menţinerea unei distan-
ţe de cel puţin 2 metri în-
tre persoane în orice mo-
ment, cu excepţia mem-
brilor aceleiaşi familii. Nu 
în ultimul rând, operatorii 
economici care desfăşoa-
ră activitatea în spaţii în 
aer liber, cum sunt terase-
le, cluburile, barurile şi al-
tele asemenea, au obliga-
ţia să respecte orarul de 

lucru cu publicul şi restric-
ţiile stabilite prin hotărâ-
rea Comitetului Naţional 
pentru Situaţii de Urgen-
ţă, la propunerea Grupu-
lui de suport tehnico-şti-
inţific privind gestionarea 
bolilor înalt contagioase 
pe teritoriul României sau 
a comitetului judeţean/
al municipiului Bucureşti 
pentru situaţii de urgenţă.

Ora 23.00 - ultima 
comandă!

Potrivit celei mai re-
cente hotărâri a CNSU, 
”programul de lucru cu pu-
blicul al operatorilor eco-
nomici care desfăşoară ac-
tivităţi în spaţii special des-
tinate, dispuse în exterio-
rul clădirilor unde se des-
făşoară activităţi de pre-
parare, comercializare şi 
consum al produselor ali-
mentare şi/sau băuturi-
lor alcoolice şi nealcoolice, 
cum sunt terasele, cluburi-
le, barurile şi alte aseme-
nea, de la nivelul judeţelor 
Argeş, Braşov, Constanţa, 
Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, 
Galaţi şi Municipiul Bucu-
reşti, nu poate începe îna-
inte de orele 06.00 şi nu 
poate depăşi ora 24.00, 
ultima comandă putând fi 
preluată cel târziu la ore-
le 23.00”.

Actul normativ conţi-
ne modificări referitoa-
re la selecţia potenţiali-
lor donatori de sânge to-
tal/plasmă care vor putea 
fi aleşi dintre persoane-
le ce pot dovedi istoricul 
de infecţie cu SARS CoV-
2 şi dispariţia riscului de 
transmitere a bolii, fără 
să se mai aplice cerinţa că 
aceştia să fi fost internaţi 
în prealabil în spital. De 

asemenea, au fost mo-
dificate cerinţele mini-
me pentru admiterea ca 
donator vindecat de CO-
VID-19 precum şi lista 
documentelor solicitate, 
având în vedere necesita-
tea armonizării legislaţiei 
în vigoare. De exemplu, 
a fost eliminat criteriul 
de eligibilitate care solici-
ta ca donatorul să prezin-
te 2 teste RT-PCT negati-

ve. Astfel, cerinţele mini-
me pentru admiterea ca 
donator vindecat de CO-
VID-19 sunt:
 semnarea consim-

ţământului informat pen-
tru intrarea în procedura 
de selecţie în vederea do-
nării de plasmă prin plas-
mafereză şi/sau sânge to-
tal şi pentru transmiterea 
codificată a datelor pri-
vind donarea în baza de 
date naţională şi euro-
peană;
 prezentarea do-

cumentelor care să ates-
te istoricul de infecţie cu 

SARS-CoV-2, respectiv în-
cetarea riscului de trans-
mitere a bolii;
 încadrarea în toa-

te criteriile standard pen-
tru donarea de sânge to-
tal sau plasmă, conform 
legislaţiei naţionale;
 intervalul între 2 

donări de plasmă succesi-
ve să fie de cel puţin 14 
zile.

Modificările  urmăresc 
creşterea  numărului per-
s o a n e l o r   v i n d e c a t e 
 COVID-19 care pot să done-
ze sânge/plasmă, precum şi 
a numărului pacienţilor cri-

tici din ATI care pot să pri-
mească plasmă.

Plasma se va admi-
nistra doar pacienţilor cri-
tici infectaţi, cu vârsta de 
cel puţin 18 ani, care sunt 

de acord cu administrarea 
de plasmă convalescentă 
COVID-19, prin semnarea 
consimţământului infor-
mat şi care îndeplinesc o 
serie de criterii specifice.

Taxe online

Guvernul a adoptat un 
proiect de hotărâre 
conform căruia 
cetăţenii români pot 
plăti online taxele 
pentru serviciile privind 
eliberarea și schimbarea 
pașapoartelor sau 
a permiselor auto. 
“Cetăţenii români 
care vor accesa 

servicii pentru 
eliberarea, schimbarea 
pașapoartelor sau a 
permiselor auto vor 
putea plăti taxele 
aferente în sistem online 
prin sistemul naţional 
electronic de plată”, a 
explicat șeful Cancelariei 
prim-ministrului, Ionel 
Dancă.

O nouă versiune pentru eTerra

Agenţia Naţională de 
Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI) a 
simplificat modul de 
înregistrare a cererilor 
în sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară 
eTerra, prin adăugarea 
unor funcţionalităţi noi. 
Astfel, a fost lansată o 
nouă versiune a sistemului 
informatic eTerra, aducând 
o serie de modificări care 
facilitează înregistrarea 
cererilor de către 
partenerii ANCPI. Totodată, 
activitatea angajaţilor 
ANCPI și ai instituţiilor 
subordonate a fost 
simplificată, iar persoanele 
autorizate să execute 
lucrări de specialitate pot 
obţine informaţii referitoare 
la parcele. O altă modificare 

se referă la cererile pentru 
care sunt solicitate referate 
de completare. În acest 
caz, utilizatorii pot adăuga 
documente noi, fără a 
șterge sau modifica actele 
existente la dosar. Mai 
mult, sistemul informatic 
va transmite utilizatorilor 
mesaje de clarificare. 
Noua versiune a sistemului 
integrat de cadastru și 
carte funciară eTerra a 
simplificat și modul de 
obţinere a extrasului de 
carte funciară pentru 
autentificare. Practic, 
notarul care solicită acest 
document pentru vânzarea 
unui imobil poate bloca 
doar acele cote părţi 
deţinute de o persoană, 
fără a afecta eventualii 
coproprietari.

Noi condiții pentru donarea de plasmă
Ministerul Sănătăţii a stabilit noi condiţii 
pentru donarea de sânge total/plasmă de 
la persoanele vindecate de COVID 19.

Încă o lună în stare de 
alertă


