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NEWSLETTER Nr.14/2020
STAREA DE ALERTĂ.
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat Hotararea nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea
instituirii stării de alertă la nivel național si a masurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației
epidemiologice generate de virusul SARS-COV-2.
Astfel începând cu data de 15.05.2020, se declară Starea de alertă la nivel național, pentru o perioadă de 30 de zile.
Conform Anexei prevăzută în Hotărârea 24/2020 principalele măsuri de prevenire și control a infecțiilor aplicabile
pe durata stării de alertă, sunt:
 Începând cu data de 15.05.2020, în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de
muncă și în alte spații închise se instituie obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie
acoperite;
 Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați, au obligația organizării
activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu
permite acest lucru, să ia măsuri pentru:
a) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor,
la punctele de control-acces în incinte;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;
c) respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space) și a
regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier;
d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât
începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe
parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minim 20% din personal.
 Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce
implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, iau măsuri pentru organizarea activității, astfel:
a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare
client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
b) să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește
37,30C;
c) să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor
de marcat/ghișeelor.
 (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor
străini şi apatrizilor.
(2) Sunt exceptați de la prevederile alin. 1 următorii cetățeni străini:
- membri de familie ai cetățenilor români;
- membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European ori ai
Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
- persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului
de ședere eliberat de autorități, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit
dreptului U.E.;
- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document
echivalent;
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- personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal
care poate asigura ajutor umanitar;
-pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
- pasageri care călătoresc din motive imperative;
- persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.
 (1)Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate,
măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună, iar
pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru măsura mai sus menționată sau solicită
acest lucru pentru a nu își expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații
special destinate puse la dispoziție de autorități.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de persoane:
- conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;
- angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în
afara teritoriului României, la întoarcerea în țară dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc
raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;
- reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe pe teritoriul național, dacă la
intrarea pe teritoriul României nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale
cu entitățile economice de pe teritoriul national.
Atentie! Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la domiciliu vor fi introduse în carantină
instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și obligate să suporte contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada
carantinei instituționalizate.
 (1)Începând cu data de 15.05.2020, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în
interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării
grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii.
(2) Cu aceeași dată se dispune redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepția locurilor de joacă pentru
copii și cu respectarea măsurilor generale de prevenire și protecție.
 Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane cu următoarele excepții:
- deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a
activității profesionale și înapoi;
- deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
- deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
- deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
- deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de
documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
- deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
- deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea
unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități,
decesul unui membru de familie;
- deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
- deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție,
alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.
- deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea
regulilor de distanțare socială;
- deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor,
activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.
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La solicitarea instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării măsurilor stabilite pe timpul stării de
alertă, situaţiile exceptate se justifică prin declarație pe propria răspundere (anexata).
 Se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul
anului școlar/universitar.
 Se menține posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în
zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții
esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului şi distribuției energiei electrice şi gazelor
naturale, a activităților de întreținere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalațiilor specifice, precum şi a
celorlalte activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție şi procesare a resurselor şi materiilor
prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului energetic național,
în concordanță cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităților de bază.

Sursa:
HOTARAREA nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de
prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-COV-2.

Rămânem la dispoziție pentru orice clarificări suplimentare.
Dumitru Olăeriu – consilier juridic - Servizi Associati srl
Tel: 0722287926.

