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privind prelungirea stării de alertă pe

teritoriul RomAniei şi măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea erectelor
pandemiei de COVID-19
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iln lemeiul' prevederilor art. 9'llll.c),:art.'100 alin. (1), ah. 125 alin. (2) şi ale' 'i
art.I34,ali~; (1) din Constituţia Roniâ~ieil republicată, ale art. 65'aliri'. (1)m:b) şi.,
1.', alin.' (2),din ,Legea, nr',~03/2004 privin,d st~tutul jude:cătorilor '$IPrqpiJrorllor.: \.
__.' republicatâ,_cu,modificărileş(coMpletănle.ulterioare, ptecu,mşi ale "rt,.40alin. (1):....J
. III.c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările şi completârile;ulte~re,<; 1 7f)h J O') ()
având În vedere Hot'llrllrea'SeC{ielpentriJjlide6atbif'a'Consiliulul Superior al
Magistraturii nr. 767/2020,
.
Preşedintele României d e cre t e a z ă:
Articol unic. - La data de 1 august 2020, doamna Alina Constanţa Mandu,
judecător la Curtea de Apel Piteşti, se eliberează din func~e ca unnare a
pensionării.
PREŞEDINTELE ROMĂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
Bucureşti, 16 iunie 2020.
Nr.302.
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PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcţie a unui Judecător
In temeiul prevederilor ar!. 941it. c), ar!. 100 alin. (1), ar!. 125 alin. (2) şi ale
ar!. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) Iit. b) şi
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ar!. 40 alin. (1)
Iit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
având In vedere Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 766/2020,
Preşedintele

d e c r il t e a z ă:

României

Articol unic. - Doamna Alexandrina Marica, judecător
Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a penslonării.

la Cur!ea de Apel

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS.WERNER lOHANNIS

Bucureşti, 16 Iunie 2020.
'. Nr.303.
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ţPrrvind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se apUC..ă '-.
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea,efectelor pandemiei de_COVII:~.19/

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum
şi unele măsuri aferente InsUluirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, precum şi
de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind 'reglementarea unor măsuri, Incepând cu data de 15 mai
2020, In contextul situaţiei epidemlologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS.CoV.2, pentru prelungirea unor
termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 112011, precum
şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare,
luând In considerare prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din Ordonanta de urgenţâ a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale ar!. 11 alin. (3)
din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,
având In vedere faptul că evaluarea realizată In baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiel de COVID.19 indică necesitatea menţinerii unui răspuns
amplificat la sltua~a de urgenţă determinată de răspândlrea noului coronavlrus, aspecte materializate In cuprinsul documentului
intitulat "Analiza factorilor de risc privind managemiritul sltu:'jieideurginjA-generate
ile virusul SARS.COV.2 pe teritoriul României
la data de 15.06.2020', Intocmit la nivelul Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei,
ţlnând seama de propunerile cuprinse In Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 30 din 16 iunie
2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemlel de COVID.19,
In temeiul art. 108 din Constitu~a României, republicată, şi al art. 3, art. 4, ar!. 6 şi ar!. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Guvernul
rAr!.

"1.-

României

adoptă prezenta hotărâre.

IneepA"nd cu data de 17 iunie 2020, se prelungeşte' ft~i~_l-fo!ăiâreaGuvemuÎu;

[C\J!.~d~ zi~e..:'t~rea ~ealertă

pe intreg teritoriul ţării, instituită/{Je

alert~

JÎ "2ă"-u~le ~re

nr. :i94'h020y~~ind

de~lararea stării

se aplică p:~ata

acesteia_iJel1lru __

_
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'

preve~irea ,~j combaterea efectelor pandemiei de COVID.19,
p'ubliciîlă'in MonItorul Oficial al României, Partea i, nr. 410 din?
8 mai 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Hotă~re'"
PartarÎ1e"tufui ,României n,r. 5/2020, cu modificările )şi
,'cOmpletărlleulte~oare. ':(
A,I:-2:=Pe durata prevăt,;tă la art. 1 măsurile de prevenire
şi control al infecţiilor cu coronavirusul SARS.CoV.2, condiţiile
concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, precum şi
instituţiile şi autorităţile publice care pun in aplicare sau
urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de
alertă sunt prevăzute in:
al anexa nr. 1 - .Măsuri pentru creşterea capacităţii de
răspuns';
bl anexa nr. 2 - .Măsuri pentru asigurarea rezilienţei
comunităţilor";
cl anexa nr. 3 - .Măsuri pentru diminuarea impactului tipului
de risc'.
Art. 3. - In aplicarea dispoziţiilor art. 7' din Ordonanţe de
urgenţă a Guvernului nr., 11/2020 privind stocurile de urgenţă
medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei,
I
aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu
. completările
ulterioare, şi ale Hotărării Guvernului nr. 557/2016 privind

E

/

\,.

managementul tipurilor de risc, cu modificările ulterioare,
secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, in
colaborare cu Ministerul Sănătăţii, prin ordin al comandantului
acţiunii, măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecţiilor cu
coronavirusul SARS.CoV.2, in cadrul acţiunilor de răspuns, la
nivel naţional.
Art. 4. Regimul contravenţional aplicabil pentru
nerespectarea măsurilor prevăzute in anexele nr. 1-3 este cel
stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID.19.
Art. 5. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 6. - Până la emiterea actelor pentru punerea in
executare a prezentei hotărâri, se men~ne aplicabilitatea actelor
emise pentru punerea in executare a Hotărârii Guvernului
nr. 394/2020.aprobată cu modificări şi completări prin Hotărilrea '
Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi
completările ulterioare.,in măsura in care dispoziţiile acestora
,'i
•.
'
nu contravin măsurilor
stabilite
in anexele nr. 1-3 la prezenta
:
';'
hotărâre.
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Cootrasemoeam:

Ministrul at!lceiilo; interne,
Marc';l Ion Vala I
'."': )1 '.
MinistrV' s~nâi~tii,', )'
j
l' Nelu Tătarti \ \..
Ministrul transporturilodnfrastructuril,şi comunicaţiilor,
Lucian Nicolae Bode
p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Emanuel Victor Plcu,
/"', r-:"
secretar de stat
Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
\"j ), iVirglt.Danlel Popescu
',c"; M,i,nist,ru,"
IC~,lturj,h;
\. ;,
B
"\,".',
1",'
o,oda,nGhe,?rghlu, ", j
1:
I
MinistrultlneretlJlui şi sporiului:
(.
I
1",
:.'
Marian tonuţ Stroe ' '
: • p. Ministrul inediului:,apelorişi pădurilor,
;'
I
'
'Lehllard Achlriloael, c'
1"
,'i,
~ecretaide stat ' ',:
:' .)
(Miril~tru(educaiief şi e<jrcet~rii,
"<
Cristilla MOnica Atllsle<
p. Ministiull~crâriior publice:dezvoltăriişi administra~ei,
Mona Mihaela Dumitru.
secretar general
Ministrul 'afacerilor exteme,
Bogdan Lucian Aurescu
Secretariatul de Stat pentru Culte
Victor Opeschl,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cilu
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ANEXA Ne

1

MĂSURI

pentru creşterea capacI1ă11Ide răspuns
Ari. 1. - In condiţiile arI. 5 alin. (1) III. d) din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se stabilesc
următoarele măsuri:
1. coordonarea operaţională a serviciilor publice de.
ambulanţă şi a serviciilor voluntare pentru situa~i de urgenţă, In.
condiţiile art. 54 şi 55 din Ordonanţe de urgenţă a Guvamului
nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, Incepând cu
data de 15 mai 2020, In contextul situaţiai epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
complatarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii
educaţiei na~onale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative,
cu modificările ulterioare;
.
.. .
. ..
2. coordo.narea operaţională a poliţiei locale, In condiţIIle
art. 5o.-:-s2~,n Ordonanţa de urgenţă a Guvemulul nr. 7012020,
cu modificănle ultenoa~..
'"
ArI. 2. - In condiţIIle arI. 5 alin. (1) !.,t. e) din Legea
nr. 55/2020,.se stabilesc următo~rele măsun:
. .
1. Se Instituie obligaţia de a aSigura ~ăs~~lle d~ continuitate
a actlvllăl,i centrelor rezldentlale de Ingnj1re ŞI aSistenţă a
persoanelor vărstnlce, centrelor rezldenţiale pentru copii şi
adulţi, cu şi fără dizabilită~, precum şi pentru alte categorii
vulnerabile şi de a stabili programul de lucru al angajaţilor,
potrivit art. 19 din Legea
, nr. 55/2020.

2. Fumlzorii de servicii sociale de tip rezidenţial Îşi
organizează programul În funcţie de contaxtul epidemiologlc
existent la nivel local şi cu respectarea normelor În vigoare
privindlegislaţiaIn domeniul muncii.Activitatea la nivelul acestor
servicii va fi organizală şi desfăşurală cu respectarea normelor
de p~ev~nlrea răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de
autonlăţlla competente.
ArI. 3. - In condiţii la ari. 5 alin. (1) iiI. f) din Legea
nr.. 55/2020, se stabilaşte desfăşurarea In regi,!, permanent a
act!v!tâţlltuturor centrelor oper~tlve pent~ SituaţIIde ur~enţă cu
actiVitateten~porară,precum ŞIa actl~ltă1"CentrulUiNaţional de
ConducereŞICoordonarea Interven~elŞIa centrelorJudeţene/al
municipiuluiBucureştide coordonare ŞIconducere a Interven~~1.
Art. 4. - (1) Măsura pre~ăzută la art. 1 pcl..1 se pune In
aplicare de către unllăţile tentonale pentru SituaţII de urgenţă,
respectiv de către inspectoratele pentru sijuaţii de urgenţă.
(2) Măsura prevăzulă la art. 1 pct. 2 se pune In aplicare de
către Poliţia Română, prin inspectoratele de poliţie
judeţene/Direcţia Generală de Poli~e a Municipiului Bucureşti.
(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se
urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
(4) Măsura prevăzută la art. 3 se pune In aplicare de către
instituţiile la nivelul cărora sunt organizate centrele operative
pentru siluaţii de urgenţă, respectiv centrele de coordonare şi
cond,ucarea intervenţiei. Respectarea aplicării acestei măsuri
se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Inteme.
ANEXANc 2
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(pentruasigura

~Ri""
•.••~~illaniei

e.

.•
c~munltăll1or/
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'

.fl\rtŢ='-lnconlliţiiHî
ăfC5'alin: (2) iiI. d) din Legeal carantinărlifizolării riu intră in carantină/izolare la intrarea In
55/2020,.se stab!les~ următoarel~.măsuri;- .
. ..- -Romănla..
..
j 1. In spaţIIle publice Inchlse, spaţllia comerciale, miJloacele,
5. Pnn excepţie de la prevedenle pcl. 2 ŞI3, persoanele care
transport In comun şi la locul de muncă se iilstituiei nu au posibilitatea indeplinirii condiţiilor pentru carantina/
obligativitatea purtării măştii de protecţie, in condiţiile stabilite izolarea la locuinţă/altă lo~aţie sau care solicită acest lucru
prin ordinul comun al mi,nistruluisănătăţii şi minisţ(\Jluiafacerilor pentru a nu lşl expune familia pot opta pentru măsura carantinel
[,nteme, emis In teri'f(.jjllitţ-~:Şi;'a"ft.
711i1/i1~(?)iI!in
instituţionalizate,in sp~ţii special destinate puse la dispoziţie de
nr. 55/2020. Guvem~m_~m~i,
p~&,,!Mins arul SŞi'iătăţn;Va autontăţlle admlmstraţlei publica locale. .
.
(pune la disp6Ziţ1acautorită~lOrâdminl~i PUbilcil,
. locale~oiecesarul 6. Persoanelecare nu respectă măsunle de carantlnMzol~re
de măştide protecţiepe'lj'trufAle
ş1M~e
de(3lI0rizatede la locuinţă/altă locaţie sunt Introduse in carant,nă
~reza.tJni~~radr~l['~~~s~e.","1"
instituţionalizată pentru o perlo.adă d':, 14 zile şi obligate. să
2. Pentru toate persoanelecare vin In Româniadin ţările care ~uporte contravaloarea calănI ŞIhrănim pe penoada carantinel
nu fac obiectul excepţiei de la carantinareflzolare, stabilită de Instltuţlonalizate.
. . ..
.
Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aprobală de Comitetul . 7. Persoanele aflate in carantlnă instituţionalizată I~ da~
Na~onal pentru Situa~i de Urgenţă, se instituie pe o perioadă Inlră.rll in vigoare a prezentei. hotărarl ~ăman In carantlnă In
ă
t' ări'" Iărll1 I
. ţ II ţ' d ci tă spaţnle respective până la axp,rarea perioadei de 14 Zile de la
de 14'1
ZI e m SU~ caran In
IJIZO
a OCUlna 0;a ~~) 7, .~~_.~. .da~ i."!rării.Î.",_CJI~nlină.
de persoana In ..cauză, Impreună cu colocaJa~k .lflc;luslvJ" I 8. :Sunt/exceplete de la prevederile pcl. 2 şi 3 următoarele
familialaparţlnătom, după ~.
..
.
categorii de persoane care nu prezintă simptome asociate
3. Pe~oanele care vin In România din ţănle care fac obiectul COVID-19, cu respectarea prevederilor legale In vigoare privind
?xcepţlel de la ~~ntinarerlZolare, prevăzulă la pct. 2, .darca~e, utilizareamatarlalelorindividualede prot~e impotriva COVID-19:
inaintea plecăm din ţara respectivă, nu au stat cel puţin 14 Zile
a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu
pe teritoriul acesteia, intră In carantinăflzolare la locuinţaflocaţia capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;
declarată de persoana In cauză, Impreună cu colocatarii,
b) conducătorii autovehlculelor pentru transport persoane
inclusiv famiiia/aparţinătorii, după caz.
care au mai mult de g locuri pe scaune, Inclusiv locul
4. Persoanele care fie au plecat din România şi petrec o conducătorului;
perioadă mai scurtă de 14 zile in altă ţară exceptată de la
c) conducătorii auto prevăzuţi la iiI. a) şi iiI. b) care se
măsura carantinăriilizolării, fie au petrecut o perioadă de cel deplasează In interesul desfăşurării profesiei din statul de
puţin 14 zile cumulativ In ţări exceptate de la măsura rezidenţăal acestoraIntr-un alt stat membru al Uniunii Europene
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sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene in statul de rezidenţă,
1) reprezentanţii companiilor străine care eu filiale/
indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă
in cont propriu;
la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile
d) membri ai Parlamentului European, partamentari şi contractuale cu entilăţile economice de pe teritoriul naţional;
personal aparţinând instituţiilor internaţionale şi sistemului
m) persoanele care intră in România pentru activităţi de
naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
utilizare, instalare, punere in funcţiune, mentenanţă, service al
e) piloţii de aeronave şi personalul navigant;
echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific,
1)mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională,
g) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi
repatriază prin orice mijloc de transport, care prezinlă profesionale specifice in domeniile menţionate, dacă dovedesc
autorilăţilor competente ,certificatul pentru lucrătorii din seelorul raporturilecontractuale/de colaborare cu beneficiarullbeneficiarii
transporturilor internaţionale', al cărui model este publicat in de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din interna~onale;
24 martie 2020;
n) membrii misiunilordiplomatice, oficiilor consulare şi ai altor
h) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de
schimbul de echipaj la, bordul navelor aflate in porturile paşapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului
româneşti, indiferent de pavilionul pe care il arborează, dacă la diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al,'
intrarea in ţară, precum şi la imbarcarea/debarcarea de pe navă României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu,
liră
ri' d'
precum şi membrii familiilor acestora;
prezintă autorităţilor competente ,certificatu pentru uc to "n
o) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi
sectorul transporturilor Internaţionale', al cărui model este securitate naţională care sa intorc in România din misiuni
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. seria C. nr. 96 I executate in afara ţării;
din 24 martie 2020;
,
, p) eleviilstuden~i, c~lăţeni rpmâni sau cetăţeni cu domiciliul
i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de sau reşedinţa in afâraHom,âniel şi care au de susţinut probe
navigaţie interioară, care arborează pavilion romM, intr-un port sau examene la, 'incheierea' cicluriler de invăţămănt
românesc, cu condiţia asigurării de călre; 'angajatori a gimnaziallliceallinv~ţămănt sllperior ori pentru activităţi legate
certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi,a ,de finalizarea'studiiler.in'unităţilinstitutilde'invăţămânl
de pe
echipamentelor indiVidUalede proteCţieitrlPolriva COVID-19, pe "teritoriul \lirii noast~. 'I~';
'\ ' ,j
I
timpul deplasării dela na~ă la locaţia unde poate fi contactat in
',9! Pe du'rata masurii de izolare/earant;'na la domiciliu sau
perioada dintre voiajuri; ,
"
'cerai1'tină
institUţionalizată,! pers6anele 'care nu prezintă
il lucrătorii transfro,ntaliertcare intră in,România din Urgaria, simptome a'sociate COVID'19,' cJ' respectarea prevederilor
Bulgaria, Serbia, Ucraina sau RepubliCi' Mpld\lVa, precum şi legale iri vigoare pfiVirid utilizarea ,materialelor individuale de
cetăţenii români aAgajaliai op~ratorilor economici diry.ţările prote'cţie,lmp6triva COVID-19, pot participa la ceremonialul de
menţionate, care' la, intrac,ea,in ţară f~c,dpvad,a, rap,orturilpr /,mmo\mi:lntaie.irl,cazuldeces'ului,SOliJIU,iI,
so~ei•.unei rude/afin de
contraeluale cu op~ratorii e~ry0n;'ici resp~ell~i; 1 "'v,. \ • "-" grad,ul 1'tJ.! cU'llcd;rdUI,Di.'~C!iei,?e
'~ănlltate ,Publică şi avizul
k) angaJal' al .operato"l~r; eco,nom,,!;,.,?,n~~mâ~la Cll!e...-,centrelotJudeţene/at'!1.unlcfpIUluiBucu~~ş.tide coordonare Ş'
efectuează lucrăn, conform contractelor mche,ale, 'n afara conducere a intervenţieI.
teritoriului României, la intoarcerea in Iară, dacă dovedesc
Art. 2. - Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art.' 1
raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului se urmăreşte de către Ministerul Sănătâ~i şi MinisterulAfacerilor
naţional;
Interne,
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" ,,' , ...• p~ntry' di,ml,nuar:,:ai~p~ctllIUItIPlllul:de ~sc
j: ':l'Art. 1. -In
co~diliilelart,
51'Iin'~ (~) li!. a) di~ L'ilgea lcomun!al ministrului tine~elul~i<~l s~ortului şi al ministrului
nr. 55/2020, se stabilesc ur~ătoar~lemăşun: i
(,:
,,',
lSănătăţll;'em,s,in temeiul ait. 43 ŞI~I arte1<1ahn. (2) din Legea
1. Pentru prevenirea răspândirii infecţlilor ~u SAR~.CoV.2 ,nr.55/~~20. .'. ~
sunt Intel'ZJse org~nlzarea şi desfăşurarea de m,tlngurl, !'. 4. In cond',liile:pct2, ,~e permite, desfăşurarea de către
dem?nstralii" procesiuni, conc:rte sau.a,altor tipuri?e Înlru,dri in isp~rtivi). prOfe,sion!şti.\.le~,itln)aţi,şil~au : de performanţă .a
spaţII deschise, precumş'"a mtrunlnlor, denatura,;actlv,t~ţ,lor !aell\iltăţllor.d,e pregătire ~z,i:ă,,,":bazl~e,acopente sau anate In
culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau dedivertismeht in aerlitler, 'iaracliliită\i1e de pregătire fizică in spatii inchise sunt
spaţii inchisa, cu exceplia celor organizate şi desfăşurşte PQtriv~ .pern;tls,el)u'PaJ.f~respectarea regulilor de distanţare Între
pel.2-11.
002379;) 5p1rticipfnţi~ a~tfeUncât să se asigure minimum 7 m2/persoană.
2. Activităţile de pregătire fizicâ in cadrul structurilor şi
5. Prevederila pel, 2-4 nu se aplică in cazul sporturilor de
bazelor sportive, definite conform Legii educaţiei fizice şi contact.
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
6. Activitatea instituţiilor muzeale, ,a bibliotecilor, librăriilor,
constănd in cantonamente, antrenamente şi competilil sportive studiourilor de producţie de film şi audiovizual, precum şi
organizate pe teritoriul României pot fi desfăşurate numai În evenimentele culturale in aer liber pot fi desfăşurate În condi~i1e
condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului
sportului şi ministrului sănătăţii, emis in temeiul art. 43 şi al sănăIă~i, emis In temeiul art. 44 şi al art, 71 alin, (2) din Legea
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
nr. 55/2020.
3. Competiţiile sportive organizate in aer liber sau in bazine
7: In condiţiile pct. 6, organizarea şi desfăşurarea
acoperite ori anate in aer liber se pot desfăşura pe teritOriul spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă
României fără speclatori, numai in condiţiile stabilite prin ordinul ocupanţii unul autovahicul sunt membrii aceleaşi familii, iar
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organizarea şi desfăşurarea In aer liber a spectacolelor,
ArI. 4. - In condiţiile arI. 5 alin. (3) IiI. d) din Legea
concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel
1. Suspendareazborurilor efectuate de operatorii economici
mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de din aviaţie spre Belgia, Franţa, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii
minimum 2 metri unul fală de celălalt, precum şi cu purtarea Britanii şi lriandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania,
măştii de protecţie.
Statele Unite ale Americii şi Turcia şi din aceste ţări către
8. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37
rugăciunilor colective, se desfăşoară in interiorul şi/sau in afara din Legea nr. 55/2020.
lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecpe sanitară,
2. Se pot relua zborurile prevăzute la pct. 1 pentru Iăriie care
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănâtălii şi ministrului fac obiectul excepţlel de la carantlnarellzolare stabilite de
afacerilor inteme, emis in temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aprobate de Comitetul
Legea nr. 55/2020.
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.
9. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate in
3. Sunt exceptate de la prevederile pcl. 1 următoarele
aer liber, cu exceppa celor care se desfăşoară cu participarea a categorii de zboruri:
cel mult 6 persoane care nu locuiesc impreună, respectiva)
efectuate cu aeronave de stat;
ciclismul, drumeţlile, alergarea, canotajul, alpinismul,
b) de transport marfă şUsaucorespondenţă;
vânătoarea, pescuitul şi alte activităţi recreative şi sportive
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă;
desfăşurate in aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului
d) pentru căutare-salvare sau de intervenţie in situaţii de
sănătălii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul urgenţă, la solicitarea unei autorităţi publice din România;
mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi.
e) având drept scop transportul echipelor de Intervenţie
dezvoltării rurale.
tehnică, la solicitareaoperatorilor economici stabllip in România;
10. Se interzice participarea la evenimente private In spaţii
f) aterizări tehnice necomerciale;
inchise, cu exceppa celor care se desfăşoară cu participarea a,
g) de poziţionare a aeronavelor, fără incărcătură comercială
cel mult 20 de persoane şi cu respectarearegulilor de distanţare . lip ferry;
fizică.
h) tehnice, In scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
11. Se interzice participarea la evenimente private in spaţii
i) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de
desehise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea operarein conformitatecu reglementările Uniunii Europene, prin
a cel mult 50 de persoane şi cu respectarea regulilor de curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor
distanţare fizică.
sezonieri sau pentru repatrierea unor cetăţeni străini, din
Art. 2. - In condip"e art. /; alin. (3) iiI. b) din Legea România către alte state, cu avizul Autorilăţii Aeronautice Civile
nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
Romane şi al autorităţii competente din statul de destinaţie;
1.ln interiorullocalităţilor se interzic circulaţia persoanelor in
il efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de
operare in conformitatecu reglementările Uniunii Europene, prin
grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin curse neregulate (eharter), din alte state către România pentru
aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
repatrierea cetăţenilor romani, cu avizul Autorităţii Aeronautice
2. Se Interzice Intrarea pe teritOriul României, prin punctele Civile Române, in baza acordului Ministerului Afacerilor Inteme
de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor straini şi apatrizllor, şi al Ministerului Afacerilor Exteme;
definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 194/2002
k) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de
privind regimul străinilor in România, republicată, cu operarein conformitatecu reglementările Uniunii Europene, prin
completăriie ulterioare, cu următoarele excepţii:
curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din
a) membri de familie ai cetăţenilor romani;
sectorul transporturilor prevăzuţi in anexa nr. 3 la Comunicarea
b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale privind implementarea Culoarelor Verzi (.Green Lanes") In
Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor
Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă in Romania;
in vederea protejării sănătăţii şi a asigurării disponibilităţii
c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis mărfurilor şi serviciilor esenţiale _ C(2020) 1897, din 23 martie
de şedere sau un document echivalent permlsului de şedere 2020, din Romania către alte state şi din alte stale către
eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis România, cu avizul Autorităţii Aeronautlce Civile Romăne, al
de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;
Ministerului Afacerilor Externe şi al autorităpi competente din
d) persoane care se deplasează in interes profesional, statul de destinaţie.
dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document
Art. 5. - In condiţiile ari. 5 alin. (3) III. e) din Legea
echivalent, respectiv cadre medicale, cencetălori In domeniul nr. 55/2020, se menţine inchiderea temporară, totală sau
medical, cadre.medicale pentru Îngrijire ~eri~trică, precum şi parţială, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
transportatom ŞI alte categom de personallmphcat În transportul
1. Ia frontiera româno-ungară:
de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
a) Săcuieni, judeţul Bihor (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor
e) personal diplomatic sau consular,personal al organizapilor lransfrontalieri);
Intemaţionale, personal militar sau personal carepoate'es}9~ra' 1l?),9a(l'!ijudelul Satu Mare;
ajutor umanitar;
\.i V L J
,:1)
2. la'frontiera rbmano-bulgară:
f) persoane În tranzit, inclusiv cel repatriaţi ca urmare a
e) Lipniţa, judeţul Constanţa;
acordăril protecţiei consulare;
b) Dobromir,judeţul Constanţa;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
c) Bechet,judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă);
h) persoane care au nevoie de protecţie intemaponală sau
3. Ia frontiera româno-ucraineană:
din alte motive umanitare.
a) Isaceea,judeţul Tulcea;
ArI. 3 - In condiţIIle arI. 5 alin. (3) III. c) din Legea
4. Ia frontiera României cu Republica Moldova:
nr. 55/2020, se instituie carantina În clădirile, localităţile şi
a) RădăuP-Prut,judeţul Botoşani;
zonele geografice stabilite prin ordin al comandantului acţiunii,
b) Oancea, judeţul Galaţi;
la solicitarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, pe
5. Ia frontiera române-sâmă:
baza analizelor realizate de către direcţiile de sănătate publică
a) Drobeta-Tumu Severin, judeţul Mehedlnţi (cu excepţia
şi avizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.
traficului de marfă);
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b) Orşava, judeţul Mehedinţi;
transpart persaane, pracedurile şi pratacoalele din interiarul
c) Maldava Nauă, judeţul Caraş-Severin;
mijlaacelar de transpart, gradul şi madul de acupare a
0') /liaidăş, judeţul Caraş-Severin;
mijlaacelar de transpart, regulile de conduită pentru persanalul
e) Vălcani, judeţul Timiş;
aperatarilar şi pentru pasageri, precum şi privitar la infarmarea
1) Stamara-Maraviţa, judeţul Timiş - feraviar (cu excepţia persanalului şi pasagerilar, in scopul prevenirii contaminării
traficului de marfă);
pasagerilar şi persanalului ce activează in dam.miul
g) Lunga, judeţul Timiş;
transpartului rutier, stabilite prin .ordin comun al ministrului
h) Faeni,/'udeţul Timiş.
transparturilar, infrastructurii şi comunicaţiilar, al ministrului
Art. 6. - n candiţiile art. 5 alin. (3) iiI. 1),art. 8 şi 9 din Legea afacerilar interne şi al ministrului sănătăţii, emis in temeiul
nr. 55/2020, se stabilesc următaarele măsuri:
art. 32, art. 35 şi art. 71 ailn. (2) din Legea nr. 55/2020.
1. Se suspendă consumul produselar alimentare şi băuturilar
4. Transpartul naval se desfăşaară cu respectarea măsurilar
alcoalice şi nealcaalice in spaţiile camune de servire a mesei şi restricţiilar referitaare la igiena şi dezinfecţia navelar de
din restaurante, hateluri, mateluri, pensiuni, cafenele sau alte transpart persaane, pracedurile şi pratacaalele din Interiarul
lacaluri publice, din interiarul clădirilar.
navelar de transpart persaane, gradul şi madul de .ocupare al
2. in spaţiile prevăzute la pcl. 1 sunt permise prepararea navelar de transpart persaane, regulile de conduită penlru
hranei şi camercializarea praduselar alimentare şi băuturilar persanalul aperatarilar şi pentru pasageri, precum şi privitar la
alcoalice şi nealcaalice care nu se consumă in spaţiile infarmarea persanalului şi pasagerilar, in scopul prevenirii
respective.
contaminării pasagerilarşi persanaluluice activează in dameniul
3. Prepararea, camerclalizarea şi consumul produselar transpartulul naval, prin .ordin comun al ministrului
alimentare şi băuturilar alcoolice şi nealcoalice sunt permise in transparturilar, infrastructurii şi comunicaţiilar, al ministrului
spaţiile special destinate dispuse in exterlarul clădirilar, In aer afacerilar interne şi al ministrului sănătăţii, emis in temeiul
liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m intre mese şi art. 32, art. 36 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
participarea a maximum 4 persaane la a mesă, decă sunt din
5. Transpartul intern şi intemaţional de mărfuri şi persaane se
familii diferile, şi CUrespectarea măsurilar de pratecţie saniiară desfăşoară cu respectarea prevederiiar din .ordinul comun al
stabilite prin .ordin camun al ministrului sănăt!'lii'l ministrului ministrului transpaltUrilar, Irfrastructurli şi camunicaţiilar, al
econamiei, energiei şi mediului de afecerl şi al preşedinlelui ministrului afacerllar Interne'şi al ministrului sănătăţii, emis In
Autarităţii Naţianale Sanitare V~terlna,!,şi p~htru,Siguranţa temeiul.art.}L.din U~geanr. 55/2020.
...,.
Alimentelar, emis iÎn te.nieiulart.71;
alin. ;(2) ,din Legea;)rArt
...g,: :;-)n c,?~d,!lilleart •• 5 ali!t .. (3TJit""I)-din''Cegeo/
nr. 55/2020.
\ , -, I
, ,:
:"
';,
~ 55/2020, se stabllesc următaarele măsun: ,-:-----'
ArI. 7. - in condiţiile art.Salin. (3) 1il.'I),art. 8 şl9 din;Legea ,. ,~frSe-;sUSPE'-~âăi8Ct1Vltaţea',C?peratorilar
economici
nr. 55/2020, In Interiarul cent(ela'c comercla!e ,In care işi" desfăşurată in spaţii inchlse inurm~taarele damenii: activităţi in
desfăşaară activitatea mai mulţi aperatar( econamici; nuse_ pisciuerlacu'ri de jaacă şi săli_d!'J!?f!Jri.-1
.,
permite: .
i"
:",'
\','
1, r:
L' 1. -f2. Se instituie ablig.a~a,i~stituţiil()!"şi, autarităţilar public~,
a) activitatea r,restaurantelar, cafenel~larl sau a','altar ~perata"16r. ecanamlCI ŞI, prafesl!?",ştilar. de.a arganlZB
asemenea unităţi.d~ alimen.,
iaţie publică,:cu e,'xCl1pţla,ce.lor ca
.. re.. " ctivit,a~e~;aStf~1inţa"rs,.ă
.. aslgu!e,.Iaj~trare~}n sediu, in mcid,'
funcţlanează patnvlt art.6 pct,.3;r, '-'
'\
',' , ~"\ \. V .obligatanu, triaJulepidemlalaglc ŞIdeZinfectarea abllgatane.e
. b) explaatarea lacurilar, de' jaacă, ii';sălilar 'de,jacurişLa~~măin!I?r.atăt ~imtrupernanahJlpropriu, Căf~i 'pentru vizitat~ri: 1~
cmematagrafelar.
end~lIle stabilite pnn .ordinulCOmunal ministruluI sănătăţII şl,a,l
Art. 8. - in condiţiile art. 5 alin. (3) lit. 1)şi art. 33-36 din '1'inistrului afacerllar interne, emis In temeiul art. 13 şi art. 71
Legea nr. 55/2020, se stabilesc următaarele măsuri:
!.îlln. (2) din 'legea nr. 55/2020. j
,
1.Transportul aerian se desfăşaară cu respecterea măsurilar '-'--3:-Se -in'slilOie-obllgaţiadesfăşurării
activităţii la nivelul
şi restrlc~ilor referitaare la igiena şi dezinfecţia spaţiilar comune. cablnetelor,stamatalagice şi unilăţilar sanitare nan-COVID de li
echipamente Iar, mijlaacelar de transpart şi aeranavelor, .organizaactivitatea. in condiţiile stabilite prin .ordinulministrului
pracedurile şi pratacaalele din interiarul aeraparturilar şi sănătăţii!!mis ,Intemeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
aeronavelar, regulile de coMuită pentru persarialulaperatarilOV", .\4. (Se'~ in!;tituie-;ablig'a'~â"ape"!t()rilqr-econamici
care
aerapartuari, aerienl şi pe~tru-pasageri, ptecom.şl privitar la ,desfăşgară activităţi' dE{jqcu~ de noracli~grljire persanală,
infarmarea persana,lului şi' pasagerilar. in scapul prevenirii :prlmirerturistică cu funcţiuni deca~are, precum şi activită~ de
contaminarii pasagerilor şi personal~lui ce activează in domE!ni~1 ~luCriJin1birouri ,cu spaţii;1comune.in sJst9.m deschis de a respecta
transpartului aerian, stabilite pdn ,ilrdin Coniun al ministrului 'Inorlnele'de prevenire stabilite prin qrdinulcomun al ministrului
transparturilar, infrastructu~i'.şi cOmunicaţiilor, al minislrului econa'1'iel; energiei şi' mediului' de 'afaceri şi al ministrului
afacerllar interne şi al min,lstruluiisăriătilţli. ,emis In; ternei~1 Isănlltăţll, emislin temel,ulait. 7j alin. (2) dl,nLegea nr. 55/2020,
ert. 32, art. 33 şi art.i71 alin, (2) din Legea'nr. 55/2020: }" I iin b'azaJcătUia:lşi pat desfăşura lictivitatea.
2. Tra~spartul .. feroviar 'se\ d.,:sfă~aa~ă,c:vrespestare~ l' .~. }e Unsti~uie._abligali~' aper~tarilar ,:canamisi care
măsunlar ŞIrestricţllior referitaare la Igiena ŞIdezmfecţla spaţlliar ,desfăşoar'ă,activllăţrde admlnrstrare aştrandunlar extenaare, a
camune din gări, halte, staţii sau 'puncte 'de .oprire, e piscinelar exterioare sau sălilar de spartlfitness de e respecta
echipamentelar şi garnllurilar de tren, prooedurile(şiIProtacaalele;snarmele:de preve'nlrestabilite prin .ordinulcomun al ministrului
din interiarul gărilar, haltelar. staţiilor sau punctelar'd6 oprl~, dar tiloe~ellJilli~i's~nGlui şi al ministrului sănătăţii, emis in temeiul
şi in interiarul vagaanelar şi garniturilar de tren, gradul şi modul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
de .ocupare al materialului rulant, regulile de canduită pentru
6. Se instituie .obligaţia aperatarila'r ,econamici care
persanalui aperatarilar şi pentru pasageri, precum şi privitar la desfăşaar'ăactivităţi de tratament balnear de a respecta narmele
infarmarea persanalului şi pasagerilar, in scopul prevenirii de prevenire stabilite prin .ordinul ministrului sănătăţii emis in
contaminării pasagerilar şi persanalului te activează In dameniul temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
'
transpartului feraviar, stabilite prin .ordin comun el ministrului
1. Suprafaţa sectarului/subsectarului de plajă amenajată
transparturilar, infrastructurii şi comunicaţiilar, al ministrului falasită pentru inchirierea şezJangurilarşi umbrelelar in supart fix
afacerllar interne şi al ministrului sănătăţii, emis In temeiul trebuie să fie de maximum 70% din suprafaţa tatală inchiriată,
art. 32, art. 34 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
diferenţa reprezentând-o zana destinată plajei pe nisip. La
3. Transpartul rutier se desfăşaară cu respectarea măsurilar dimensianare nu se var lua in calcul spaţiile destinate amplasării
şi restricţiilar referitaare la igiena şi dezinfecţia mijlaacelar de altar datări de pe plajă.
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8. Accesul pe plaja neamenajală se face in mod liber, cu
respectarea regulilor de distanţare fizică. Utilizarea plajei se va
face cu menţinerea unei distanţe de cel puţin 2 m intre persoane
in orice moment, cu excepţia membrilor aceleiaşi familiI.
9. Accesul persoanelor pe suprafeţele de plaje amenajate cu
şezlonguri se realizează doar cu asigurarea obligatorie de
şezlong uri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea
unei distanţe de minimum 2 m intre şezlongurile care sunt
utilizate de persoane din familii diferite şi cu respectarea

(8) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 3 se
unnăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
(9) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 4 se'
unnăreşte de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi
Comunicaţiilor şi Ministerul Afacerilor Interne.
(10) Măsura prevăzută la art. 5 se pune in aplicare de către
Ministerul Afacerilor Inleme.
(11) Măsura prevăzută la art. 6 pct. 3 se pune În aplicare de
către Mlnlsterui Sănătăţii, Ministerul Economiei, Energiei şi
normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului
Mediului de Afaceri şi Autoritatea Na~onală Sanitară Veterinară
economiei, energiei şi mediului de afaceri, al ministrului sănătă~i
şi pentru Siguranţa Alimentelor, Respectarea aplicării măsurilor
şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, emis in temeiul ari. 71
prevăzute la art. 6 şi 7 se unnăreşte de către Ministerul Muncii
alin. (2) din Legea nr. 55/2020. Aceleaşi reguli de distanţare fizică
şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
se aplică şi pentru suprafaţa de 30% fără şezlonguri.
(12) Măsurile prevăzute la ari. 8 se pun În aplicare de către
Ari. 10. -In
condiţiile ari. 5 alin. (3) lit. f) şi ale ari. 38 din
Ministerul Transporlurilor,
Infrastructurii
şi Comunicaţiilor,
Legea nr. 55/2020, se stabilesc unnătoarele măsuri:
1. Activitatea in creşe, grădiniţe şi afierschool-uri, pe Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea
aplicării acestor măsuri se unnăreşte de către Ministerul Muncii
perioada vacanţei de vară, este pennisă numai cu respectarea
condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
(13) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 1
cercetării, al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al
se unnăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi
ministrului sănătălii, emis În temeiul ari. 71 alin. (2) din Legea
Ministerul Afacerilor Interne.
nr. 55/2020.
2. In cadrul unilăţilorflnstiluţiilor de invăţămănt sunt pennise
(14) Măsurile prevăzute la ari. 9 pct, 2 se pun In aplicare de
organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru elevi/studenţi,
către Ministerul Sănălălii şi Minislerul Afacerilor
Interne.
cadre
didactice,
precum
şi
activităţile
specifice
Respectarea aplicării acestor măsuri se unnăreşte de către
unităţilorflnstituţiilor
de invăţământ in condiţiile respectării
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Minislerul Afacerilor
măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului
Interne.
educaţiei şi cercetării $i al ministrului sănălăţil, emis In temeiul
(15) Măsurile prevăzute la eri. 9 pct. 3 şi 6 se pun In aplicare
ari. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
de către Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor
Ari. 11. - (1) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la ari. 1 măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei
pct. 1 se unnăreşte de către Ministerul Afacerilor Inleme.
Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
.
(2) Măsurile prevăzute la ari. 1 pct. 2-5 se pun În aplicare
(16) Măsurile prevăzute la ari. 9 pct. 4 se pun In aplicare de
de către Ministerul Sănătăţii şi Minlsterullinerelului
şi Sporlului.
către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi
Respectarea aplicării acestor măsuri se unnăreşte de către
MiniSterul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se
Ministerul Afacerilor Interne.
urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi
(3) Măsurile prevăzule la ari. 1 pc\. 6 şi 7 se pun in aplicare
Mlnlslerul Afacerilor Interne.
de către Ministerul Sănălăţii şi Ministerul Culturii. Respectarea
(17) Măsurile prevăzute la art. 9 pc\. 5 se pun in aplicare de
aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul
către Ministerul lineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii.
Afacerilor Inleme.
(4) Măsura prevăzută la ari. 1 pct. 8 se pune In aplicare de Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 6 se unnăreşte de
către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul
către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afecerilor Interne.
Afacerilor
Interne.
Respectarea aplicării acestei măsuri se unnăreşte de către
(18) Măsurile prevăzute la ari. 9 pct, 7-9 se pun in aplicare
Ministerul Afacerilor Interne.
(5) Măsura prevăzută la ari. 1 pct. 9 se pune In aplicare de de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri,
Minislerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii.
către Ministerul Sănătă~i şi, după caz, de Ministerullineretului
Respectarea măsurlior prevăzule
la art. 9 pct. 7-9
se
şi Sportului, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurlior sau
unnăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi
Ministerul Agriculturii şi Dezvollării Rurale. Respectarea aplicării
Ministerul Afacerilor Interne,
acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor
Interne,
(19) Măsurile prevăzute la ari. 10 se pun in aplicare de către
(6) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la ari. 1 pct. 10 şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul SănătăţiI.
11 se unnăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne,
Respectarea aplicării acestor măsuri se unnăreşte de către
(7) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 2 se Ministerul Muncii şi Proiecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor
unnăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
Interne.
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