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MAE reamintește că 
printre măsurile adoptate 
de autoritățile române se 
regăsește și măsura con-
stituirii și actualizării pe-
riodice a listei țărilor/zo-
nelor cu risc epidemiolo-
gic ridicat, pentru care se 
impune măsura autoizolă-
rii pentru toate persoane-
le care sosesc în România 

din țările/zonele respecti-
ve. Având în vedere fap-
tul că lista menționată 
este actualizată săptă-
mânal de către Institutul 
Național de Sănătate Pu-
blică din România, MAE 
subliniază că există posi-
bilitatea ca anumite state/
zone să fie incluse de că-
tre autoritățile române pe 

lista țărilor/zonelor cu risc 
epidemiologic ridicat. De 
asemenea, trebuie avut 
în vedere faptul că zbo-
rurile către/dinspre sta-
tele/zonele respective pot 
fi anulate. De aceea, MAE 
recomandă cetățenilor ro-
mâni să analizeze oportu-
nitatea oricărei deplasări 
în străinătate în contextul 
actual și să efectueze nu-
mai călătoriile care sunt 
considerate esențiale.

În acest context, MAE 
recomandă cetățenilor ro-
mâni consultarea paginii 
web a Institutului Național 
de Sănătate Publică din 
România pentru informații 
actualizate privind lis-

ta statelor cu risc epide-
miologic (https://www.
cnscbt.ro/index.php/liste-
zone-afectate-covid-19), 
precum și a site-ului 
MAE, în special a rubrici-
lor Atenționări de călătorie 
COVID-19 pentru Europa: 
http://www.mae.ro/no-
de/51880 și Atenționări de 
călătorie COVID-19 pentru 
alte regiuni: http://www.
mae.ro/node/51982, pen-
tru informații privind mă-
surile adoptate de alte sta-
te în contextul pandemiei 
de COVID-19.

MAE folosește acest 
prilej pentru a recomanda 
cetățenilor români aflați în 
străinătate să mențină le-

gătura cu companiile aeri-
ene și cu operatorii de tu-
rism, în funcție de situațiile 
particulare în care se regă-
sesc, în vederea identifică-
rii unor alternative de re-
venire în România, dacă 
situația o va impune. Mi-
nisterul Afacerilor Externe, 
prin intermediul misiuni-
lor diplomatice și al oficiilor 

consulare române din stră-
inătate, este pregătit să 
acorde asistență consula-
ră cetățenilor români, con-
form competențelor lega-
le și cu stricta respectare a 
măsurilor adoptate atât de 
autoritățile române, cât și 
de autoritățile statului de 
reședință în contextul pan-
demiei de COVID-19.
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Poți afla de la CNAS ce s-a decontat 
pe numele tău

Persoanele care deţin 
calitatea de asigurat au 
dreptul de a fi informate, 
la cerere, de către casele 
de asigurări de sănătate, 
cu privire la serviciile 
medicale, medicamentele 
și dispozitivele medicale 
decontate din bugetul 
Fondului naţional Unic 
de asigurări Sociale 
de Sănătate de care 
au beneficiat în anul 
precedent.
Potrivit CnaS, acest 
lucru se poate face din 
10 august 2020. Pentru 
obţinerea acestor 
informaţii, asiguratul 
trebuie să transmită o 
cerere tip, care poate 
fi solicitată la casa de 
asigurări sau poate fi 
descărcată de pe site-
ul casei în evidenţa 
căreia se află. Cererea, 
completată și semnată 
de persoana asigurată 
sau, după caz, de 
reprezentantul legal al 
acesteia, se depune la 
sediul casei de asigurări 
de sănătate sau se 
transmite prin e-mail cu 
semnătură electronică 
calificată și este însoţită, 
după caz, de copia 
actului de împuternicire. 
dacă asiguratul depune 
cererea la sediul casei 
de asigurări de sănătate, 

se verifică identitatea 
solicitantului. În situaţia 
în care acesta optează 
pentru transmiterea 
solicitării prin intermediul 
poștei electronice, acesta 
va completa în cerere o 
parolă din 8 caractere, 
necesară accesării 
răspunsului. În 45 de zile 
de la data înregistrării 
cererii, asiguratul va 
primi o listă cu serviciile 
medicale, îngrijirile la 
domiciliu, medicamentele, 
materialele sanitare 
și dispozitivele 
medicale, tehnologiile 
și dispozitivele asistive 
prevăzute în pachetul de 
bază, precum și serviciile 
medicale, medicamentele, 
materialele sanitare 
specifice, dispozitivele 
medicale și altele 
asemenea acordate 
în cadrul programelor 
naţionale de sănătate 
curative decontate 
din bugetul FnUaSS, 
întocmită în ordine 
cronologică, cu 
precizarea furnizorului 
care le-a efectuat/ 
eliberat, a datei efectuării/ 
eliberării, precum și a 
contravalorii acestora. 
informaţiile furnizate vor 
fi extrase din Platforma 
informatică a asigurărilor 
de sănătate, arată CnaS.

Analizați oportunitatea 
deplasărilor, în context COVID-19!
În contextul evoluției pandemiei de COVID-19 la 
nivel global, precum și al măsurilor adoptate de 
autoritățile române pentru limitarea răspândirii 
infecției cu virusul SARS-Cov-2, Ministerul 
Afacerilor Externe (MAE) adresează cetățenilor 
români rugămintea de a evalua oportunitatea 
efectuării anumitor deplasări în străinătate care 
nu sunt esențiale.

În Sistemul 112 au fost 
înregistrate, în primele 
șase luni ale acestui 
an, peste 311.000 
de apeluri abuzive, 
oamenii sunând în 
repetate rânduri fără 
să aibă o urgență reală, 
au făcut glume ori au 
adus injurii operatorilor, 
informează Serviciul 
de Telecomunicații 
Speciale (STS).

Potrivit STS, în primul 
semestru al anului, în Sis-
temul 112 au fost prelua-
te peste 4,8 milioane de 
apeluri, dintre care 2,6 
milioane au reprezentat 
urgențe. Din totalul ape-
lurilor înregistrate, peste 
311.000 (6,47%) au fost 
apeluri abuzive. De exem-
plu, o persoană din jude-
țul Olt a sunat de 9.544 
ori la 112, iar alte 44 de 
persoane au apelat numă-
rul unic de urgență de cel 
puțin 1.000 de ori. 

”Centrele de preluare 
a apelurilor 112 sunt ope-
rative 24/7 pentru a aju-
ta cetățenii care au o ur-
gență, însă este nevoie să 
conștientizăm că, doar su-
nând responsabil la 112, 
putem beneficia de in-
tervenții rapide și eficien-
te. Peste 2,2 milioane de 
apeluri din totalul celor 
primite în prima jumătate 
a anului 2020 nu au fost 
urgențe, dintre care pes-
te 311.000 au fost ape-
lări abuzive. Cetățenii au 
sunat în repetate rânduri 
în mod abuziv, fără să ai-
bă o urgență reală, au fă-
cut glume ori au adus in-
jurii operatorilor, au solici-
tat informații sau au folo-
sit linia de urgență în con-
textul unor evenimente 
pentru care nu era nece-
sară intervenția agențiilor 

specializate (Ambulanță, 
Poliție, Pompieri, SMURD, 
Jandarmerie, SALVAMONT 
etc.)”, transmite STS.

Un exemplu de ape-
lare abuzivă este cel al 
unui cetățean care a su-
nat de pe o cartelă pre-
pay în Centrul 112 Giurgiu 
și se recomanda sub nu-
mele de ”Iulian”. În doar 
două luni, ”Iulian” a sunat 
de peste 1.500 de ori la 
112 fără a avea vreo ur-
gență, invocând diverse 
motive care nu necesi-
tau intervenția operativă 
a echipajelor specializate. 
”Iulian” a fost identificat 
și amendat. O persoană 
din Ilfov a sunat de 7.573 
de ori la 112, o altă per-
soană din Vaslui a apelat 
de 6.779 de ori, un cetă-
țean din Neamț de 5.695 
de ori, iar un altul din ju-
dețul Cluj de 5.563 de ori.

„Apelarea abuzivă a 
Serviciului de urgență 112 
se pedepsește cu amendă 
de până la 2.000 de lei și 
până la 200 de ore de ac-
tivități în folosul comuni-

tății, iar dacă echipele de 
intervenție se deplasează 
în teren și constată că a 
fost alertare falsă, amen-
da poate ajunge la 4.000 
de lei și până la 400 de 
ore de activități în folo-
sul comunității. Constata-
rea contravențiilor și apli-
carea amenzilor se fac de 
către personalul Ministe-
rului Afacerilor Interne”, 
precizează STS.

STS transmite 
următoarele 
sfaturi:
 Sunați la 112 doar 

când aveți o urgență sau 
dacă cineva se află într-o 
situație de urgență. O situ-
ație de urgență este aceea 
în care este necesară in-
tervenția imediată a agen-
țiilor specializate - Ambu-
lanță, Poliție, Pompieri, 
Jandamerie - atunci când 
viața, proprietatea sau 
mediul sunt puse în pericol 
(incendii, accidente cu vic-
time, persoane inconștien-
te, probleme medicale gra-

ve, agresiuni și alte infrac-
țiuni, inundații, tentative 
de suicid, tâlhării etc.);
 Blocați telefonul 

pentru a evita apelarea 
accidentală (dacă ați su-
nat din greșeală la 112, 
rămâneți pe fir și infor-
mați operatorul că ați 
apelat dintr-o eroare);
 Cooperați cu ope-

ratorul 112 atunci când 
apelați serviciul de urgen-
ță. Răspundeți cât mai 
corect la întrebări, spu-
neți adresa cât mai exac-
tă a evenimentului și ofe-
riți toate detaliile despre 
ce s-a întâmplat;
 Nu sunați la 112 

pentru probleme non-ur-
gente!;
 Nu apelați numă-

rul de urgență pentru a 
face glume, farse, pen-
tru a adresa injurii ope-
ratorilor, pentru a solici-
ta diverse informații care 
nu fac obiectul unei inter-
venții de urgență (starea 
vremii, mersul trenurilor, 
ora exactă, date de con-
tact ale autorităților etc.).

Încă se mai apelează abuziv Sistemul 112
 O persoană din Ilfov a sunat de 7.573 de ori la 112, pe parcursul 

primelor șase luni ale acestui an


