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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum
și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, precum și
de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai
2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor
termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum
și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020,
având în vedere prevederile Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, precum și cele ale Hotărârii Guvernului
nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020,
luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,
având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuți la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, indică
necesitatea menținerii unui răspuns amplificat la situația de urgență determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte
materializate în cuprinsul documentului intitulat „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de
virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 9.09.2020”, întocmit la nivelul Centrului Național de Conducere și Coordonare
a Intervenției,
ținând seama de propunerile cuprinse în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 45/2020 privind
propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3, 4, 6 și art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Începând cu data de 15 septembrie 2020 se
prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării,
instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin
Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și
completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului
nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului
nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
și completările ulterioare, și prin Hotărârea Guvernului
nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 16 august 2020, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 2. — Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire
și control ale infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile
concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și
instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau
urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de
alertă sunt prevăzute în:

a) anexa nr. 1 — „Măsuri pentru creșterea capacității de
răspuns”;
b) anexa nr. 2 — „Măsuri pentru asigurarea rezilienței
comunităților”;
c) anexa nr. 3 — „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului
de risc”.
Art. 3. — În aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență
medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,
aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările
ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind
managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, șef al
Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu
Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii,
măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu
coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de răspuns la
nivel național.
Art. 4. — Regimul contravențional aplicabil pentru
nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1—3 este cel
stabilit la art. 64—70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările ulterioare.
Art. 5. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 6. — Actele emise pentru punerea în executare a
Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și
completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020,
cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
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nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare, a
Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările
ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 668/2020, cu modificările
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și completările ulterioare, își mențin aplicabilitatea în măsura în
care dispozițiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în
anexele nr. 1—3 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Ministrul sănătății,
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Vetuța Stănescu,
secretar de stat
Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul tineretului și sportului,
Marian Ionuț Stroe
Ministrul culturii,
Bogdan Gheorghiu
Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode
p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Iulian Octavian Stana,
secretar de stat
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
George Scarlat,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Zsombor Vajda
Secretariatul de Stat pentru Culte
Victor Opaschi,
secretar de stat
București, 14 septembrie 2020.
Nr. 782.
ANEXA Nr. 1

MĂSURI

pentru creșterea capacității de răspuns
Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. coordonarea operațională a serviciilor publice de
ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în
condițiile art. 54 și 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu
data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii
educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020;
2. coordonarea operațională a poliției locale, în condițiile
art. 50—52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020.

Art. 2. — În condițiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele
măsuri:
1. se instituie obligația de a asigura măsurile de continuitate
a activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a
persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și
adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii
vulnerabile și de a stabili programul de lucru al angajaților,
potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare,
cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a
municipiului București;
2. furnizorii de servicii sociale de tip rezidențial își
organizează programul în funcție de contextul epidemiologic
existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare
privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor
servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 842/14.IX.2020

de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de
autoritățile competente.
Art. 3. — În condițiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilește
desfășurarea în regim permanent a activității tuturor centrelor
operative pentru situații de urgență cu activitate temporară,
precum și a activității Centrului Național de Conducere și
Coordonare a Intervenției și a centrelor județene/al municipiului
București de coordonare și conducere a intervenției.
Art. 4. — (1) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 1 se pune în
aplicare de către unitățile teritoriale pentru situații de urgență,
respectiv de către inspectoratele pentru situații de urgență.

(2) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de
către Poliția Română, prin inspectoratele de poliție
județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se
urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
(4) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către
instituțiile la nivelul cărora sunt organizate centrele operative
pentru situații de urgență, respectiv centrele de coordonare și
conducere a intervenției. Respectarea aplicării acestei măsuri
se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.

ANEXA Nr. 2

MĂSURI

pentru asigurarea rezilienței comunităților
Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
ulterioare, în spațiile publice închise, spațiile comerciale,
mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie
obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite
prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.
Art. 2. — Se pot institui izolarea și carantina persoanelor în
condițiile art. 7, 8 și 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea
unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc
epidemiologic și biologic.
Art. 3. — (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, purtarea măștii de
protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie
pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani,
prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile,
zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele
asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări
publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite
intervale orare, stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al
municipiului București pentru situații de urgență. Spațiile și
intervalele orare se stabilesc, la propunerea direcțiilor de
sănătate publică județene, respectiv a municipiului București,
luând în considerare probabilitatea prezenței concomitente a
unui număr mare de persoane în spațiile și în intervalele orare
respective, unde se constată dificultăți în asigurarea distanței
fizice de protecție sanitară stabilite în condițiile legii.
(2) Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise
stabilite potrivit alin. (1) afișează la loc vizibil informații privind
obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile respective,
la solicitarea comitetului județean/al municipiului București
pentru situații de urgență.
Art. 4. — (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele
măsuri și acțiuni obligatorii:
1. purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul
și gura, de către candidații și echipele de campanie în timpul
evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor
aferente
campaniei
electorale;
2. purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul
și gura, de către participanții la procesul electoral (alegători,

membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, operatorii de
calculator, persoanele acreditate, candidații, delegații acreditați,
personalul de pază, personalul tehnic al birourilor electorale ale
secțiilor de votare, informaticieni, personalul centrelor operative
de intervenție pentru remedierea disfuncționalităților Sistemului
informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a
votului ilegal — SIMPV, membrii biroului electoral de
circumscripție ierarhic superior) pe toată perioada în care se află
în sediul secției de votare și în localul de vot;
3. asigurarea distanțării fizice de minimum 1 metru între
participanții la procesul electoral;
4. dezinfecția periodică și după fiecare contact direct cu alte
persoane a mâinilor participanților la procesul electoral;
5. dezinfecția sediilor secțiilor de votare, în conformitate cu
dispozițiile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020
privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și
desfășurări a alegerilor locale din anul 2020;
6. afișarea prin grija primarilor în locuri vizibile a regulilor de
protecție individuală, de distanțare fizică, de igienă și de acces
în sediul secției de votare și în localul de vot;
7. stabilirea, pe cât posibil, prin grija primarilor a unor circuite
separate de intrare și de ieșire în sediul secției de votare și în
localul de vot, precum și marcarea corespunzătoare a acestora
cu indicatoare;
8. marcarea prin grija primarilor a locurilor de staționare în
sediul secției de votare și în afara acestuia, astfel încât să se
asigure menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între
participanții la procesul electoral;
9. amplasarea prin grija primarilor, în sediul secției de votare
și în localul de vot, a flacoanelor cu soluție dezinfectantă, pe
bază de alcool, pentru mâini, marcate corespunzător, precum și
a recipientelor unde se vor arunca măștile și mănușile folosite;
10. asigurarea prin grija primarilor a personalului tehnic care
va măsura temperatura participanților la procesul electoral, la
intrarea în sediul secției de votare și care va îndruma alegătorii
către localul de vot, respectiv către ieșirea din sediul secției de
votare, astfel încât aceștia să petreacă un timp cât mai scurt în
interiorul acestuia;
11. asigurarea prin grija primarilor a termometrelor
noncontact și de către Ministerul Sănătății a materialelor de
protecție sanitară, precum și a materialelor dezinfectante pentru
secțiile de votare, potrivit reglementărilor în vigoare;
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12. președintele biroului electoral al secției de votare sau
locțiitorul acestuia, după caz, se va asigura că numărul total al
persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot,
exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15;
13. accesul în localul de vot se va face eșalonat, astfel încât
în sala unde se votează să nu fie prezenți, în același timp, mai
mult de 5 alegători și să se respecte distanțarea de minimum
1 metru între persoane; alegătorii sunt obligați să își
dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secției de votare și
localul de vot și la ieșirea din acestea;
14. alegătorul va fi instruit să poziționeze actul de identitate
sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic
astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în
Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de
prevenire a votului ilegal — SIMPV; dacă acest lucru nu este
posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură
după care își va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluții
dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănușile;
15. în vederea identificării de către operatorul de calculator
și de către membrii biroului electoral al secției de votare,
alegătorul va fi instruit să își îndepărteze pentru scurt timp
masca spre a fi identificat, la o distanță de minimum 1,5 m față
de operatorul de calculator și membrii biroului electoral al secției
de votare; după identificare, alegătorul își va repoziționa masca
acoperind nasul și gura;
16. alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care
se află membrul biroului electoral al secției de votare care îi va
prelua semnătura în lista electorală și va poziționa actul de
identitate sau documentul de identitate, după caz, pe biroul sau
banca respectivă astfel încât atingerea acestuia de către
membrii biroului electoral al secției de votare să nu fie necesară;
17. se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al
secției de votare în timp ce alegătorul semnează în lista
electorală, la preluarea buletinelor de vot și a ștampilei cu
mențiunea „VOTAT”. Pe cât posibil, buletinele de vot, ștampila
cu mențiunea „VOTAT” și pixurile ce vor fi utilizate de către
alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul
să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii
biroului electoral al secției de votare, sub supravegherea și la
indicația acestora;
18. după exercitarea dreptului de vot, alegătorul își va aplica
singur, la indicația și sub supravegherea membrilor biroului
electoral al secției de votare, timbrul autocolant ori ștampila cu
mențiunea „VOTAT”, după caz, pe actul de identitate sau
documentul de identitate;
19. în ziua votării, echipa care transportă urna specială se
va deplasa mai întâi la adresele solicitanților din alte cauze
decât COVID-19, la unitățile sanitare non-COVID, la unitățile
medico-sociale, azile de bătrâni, penitenciare și centre de
reținere și arestare preventivă;
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20. echipa care transportă urna specială se va deplasa la
unitățile sanitare COVID-19 și la adresele persoanelor izolate și
carantinate numai după ce a asigurat exercitarea dreptului de
vot de către categoriile de alegători prevăzute la pct. 19;
21. membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și
personalul de pază care însoțesc urna specială trebuie să
poarte mască și mănuși ce trebuie schimbate sau dezinfectate
cu o soluție dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei
incinte;
22. membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și
personalul de pază care însoțesc urna specială nu vor intra în
locuința în care se află alegătorul și vor realiza toate formalitățile
la intrarea în aceasta, asigurând o distanță de minimum 1 metru
față de alegător;
23. alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale și
celelalte persoane prezente în incintă vor purta obligatoriu
mască. Alegătorul își va dezinfecta mâinile înainte de preluarea
buletinelor de vot și a ștampilei cu mențiunea „VOTAT”, își va
înlătura pentru scurt timp masca spre a fi identificat și își va
repoziționa masca acoperind nasul și gura. Alegătorul va semna
în lista electorală utilizând ori de câte ori este posibil pixul
personal. Ștampila cu mențiunea „VOTAT” și, dacă este cazul,
pixul utilizat de alegător se dezinfectează după votare de către
unul dintre membrii echipei care transportă urna specială prin
pulverizare/ștergere cu soluție dezinfectantă sau prin ștergere
cu șervețele/lavete impregnate cu dezinfectant pe bază de
alcool;
24. în cazul persoanelor internate în unități sanitare votul cu
urna specială va fi asigurat cu implementarea măsurilor
specifice; echipamentul de protecție pentru membrii birourilor
electorale ale secțiilor de votare și personalul de pază care
însoțesc urna specială va fi asigurat de către unitatea sanitară,
în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secției
respective. Toate materialele de protecție utilizate vor fi
introduse într-un sac dedicat;
25. membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare,
operatorii de calculator și persoanele acreditate vor purta mască
și mănuși pe tot parcursul numărării voturilor și vor menține o
distanță de minimum 1 metru față de celelalte persoane;
26. numărul total al persoanelor care sunt prezente în același
timp în localul de vot, pe durata numărării voturilor, nu poate fi
mai mare de 20.
(2) Pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra
sănătății persoanelor și evitarea infectării cu SARS-CoV-2 a
participanților la procesul electoral, măsurile și acțiunile
obligatorii prevăzute la alin. (1) se desfășoară în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne, cu avizul Autorității Electorale Permanente.
Art. 5. — Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
art. 1—4 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul
Afacerilor Interne.
ANEXA Nr. 3

MĂSURI

pentru diminuarea impactului tipului de risc
Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2
sunt interzise organizarea și desfășurarea de procesiuni,
concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum
și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice,
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sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor
organizate și desfășurate potrivit pct. 2—18;
2. activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor
sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului
nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând
în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate
pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare;
3. competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul
României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările ulterioare;
4. în condițiile pct. 2 se permite desfășurarea de către
sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a
activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în
aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt
permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între
participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană;
5. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor,
cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual,
instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de
artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber
se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordin comun al
ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul
art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
ulterioare;
6. în condițiile pct. 5, organizarea și desfășurarea activității
cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt
permise, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului,
dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
județe/municipiul București este mai mică sau egală cu
1,5/1.000 de locuitori;
7. comitetele județene pentru situații de urgență din județele
unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai
mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide
restricționarea sau închiderea într-o localitate din zona de
competență a activităților culturale prevăzute la pct. 6, dacă
incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada
menționată, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori;
8. comitetele județene pentru situații de urgență din județele
unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai
mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităților
culturale prevăzute la pct. 6 dintr-o localitate situată în zona de
competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această
localitate, în perioada menționată, este mai mică sau egală cu
1,5/1.000 de locuitori;
9. în condițiile pct. 5, organizarea și desfășurarea
spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă
ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau
reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea și
desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale
sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori
cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 m unul față
de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție;
10. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și
rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara
lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară,
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului

afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare;
11. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate
în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea
a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin
ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul
tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
12. se interzice participarea la evenimente private în spații
închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a
cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare
fizică;
13. se interzice participarea la evenimente private în spații
deschise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea
a cel mult 100 de persoane și cu respectarea regulilor de
distanțare fizică;
14. se permite organizarea de cursuri de instruire și
workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un
număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și
de maximum 100 de persoane în exterior și cu respectarea
normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului
sănătății;
15. se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile
cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței
publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea
unui medic epidemiolog;
16. se permit organizarea și desfășurarea activităților
specifice din domeniul diplomatic, la sediile misiunilor
diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România,
organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață
de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și
respectarea regulilor de protecție sanitară;
17. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind
organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată,
organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de
participanți de maximum 100 de persoane și cu respectarea
următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul
și gura, de către toți participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate
persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul
sau demonstrația;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 m între
participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum
4 mp/persoană acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie
eventuale materialele pe perioada desfășurării mitingului sau a
demonstrației;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru
prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului
SARS-CoV-2;
18. pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/
întrunirilor în cadrul campaniei electorale se instituie obligația
organizatorilor acestora de a asigura, în condițiile stabilite prin
ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
interne, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificările ulterioare, cu avizul Autorității Electorale
Permanente, respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul
și gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri;
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b) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea
obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc
în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 m între
participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe
stradă sau din ușă în ușă;
d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în
locuri vizibile în spațiile în care se desfășoară
evenimentele/întrunirile;
e) limitarea numărului participanților la maximum 50, în cazul
evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis, și a
duratei acestora la maximum două ore;
f) limitarea numărului participanților la maximum 100,
delimitarea prin semne vizibile a perimetrului și asigurarea unei
suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul
evenimentelor/întrunirilor desfășurate în aer liber;
g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în
grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acțiunilor
desfășurate pe stradă;
h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la
maximum 2, în cazul acțiunilor din ușă în ușă;
i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie
materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acțiunii;
j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru
prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului
SARS-CoV-2.
Art. 2. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele
măsuri:
1. în interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în
grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin
aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
2. se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de
trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor,
definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002
privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale
Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai
Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) 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 legislației Uniunii Europene;
d) persoane care se deplasează în interes profesional,
dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document
echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul
medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și
transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul
de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al
organizațiilor internaționale, precum și membrii familiilor
acestora care îi însoțesc în misiuni permanente pe teritoriul
României, personalul militar sau personalul care poate asigura
ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a
acordării protecției consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau
din alte motive umanitare;
i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;
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j) străinii și apatrizii, lucrători înalt calificați, dacă angajarea
acestora este necesară din punct de vedere economic, iar
activitatea nu poate fi amânată sau desfășurată în străinătate;
k) străinii și apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători
sezonieri din agricultură, personal navigant maritim și fluvial;
l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă
la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în
condițiile legii;
m) membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice
sau audiovizual, personalul tehnic și artistic care participă la
evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României,
în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente
justificative.
(2) În absența unor reglementări contrare la nivel național,
măsura stabilită la alin. (1) pct. 2 nu se mai aplică cetățenilor
străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state terțe
dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea
restricțiilor temporare asupra călătoriilor neesențiale către
Uniunea Europeană.
Art. 3. — Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7
și 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și
biologic.
Art. 4. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele
măsuri:
1. suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici
din aviație spre și dinspre țări care nu fac obiectul excepției de
la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate
Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de
Urgență și din aceste țări către România pentru toate
aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020,
cu modificările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Comitetului
Național pentru Situații de Urgență;
2. sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele
categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de
urgență, la solicitarea unei autorități publice din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție
tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială
tip ferry;
h) tehnice, în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de
operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin
curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor
sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini din
România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile
Române și al autorității competente din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de
operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin
curse neregulate (charter), din alte state către România, pentru
repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice
Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne
și al Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de
operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin
curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din
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sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la Comunicarea
privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes”) în
temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor
în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității
mărfurilor și serviciilor esențiale — C (2020) 1.897, din 23 martie
2020, din România către alte state și din alte state către
România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, al
Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din
statul de destinație.
Art. 5. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se menține închiderea
temporară, totală sau parțială a următoarelor puncte de trecere
a frontierei de stat:
1. la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare;
2. la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța;
c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă);
3. la frontiera româno-ucraineană: Isaccea, județul Tulcea
(cu excepția traficului de marfă);
4. la frontiera României cu Republica Moldova:
a) Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
b) Oancea, județul Galați;
5. la frontiera româno-sârbă:
a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
b) Naidăș, județul Caraș-Severin;
c) Vălcani, județul Timiș;
d) Stamora-Moravița, județul Timiș — feroviar (cu excepția
traficului de marfă);
e) Lunga, județul Timiș;
f) Foeni, județul Timiș.
Art. 6. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele
măsuri:
1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,
de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este
permisă în județele/municipiul București unde incidența
cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală
cu 1,5/1.000 de locuitori;
2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă
în județele/municipiul București unde incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000
de locuitori;
3. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă
doar pentru clienții cazați în hotel, în județele/municipiul
București în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele
14 zile depășește pragul de 1,5/1.000 de locuitori;
4. comitetele județene pentru situații de urgență din județele
unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai
mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide
restricționarea sau închiderea într-o localitate din zona de
competență a activității operatorilor economici prevăzuți la pct. 1
și 2, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate,
în perioada menționată, trece peste pragul de 1,5/1.000 de
locuitori;
5. comitetele județene pentru situații de urgență din județele
unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai
mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activității

operatorilor economici prevăzuți la pct. 1, dintr-o localitate
situată în zona de competență, dacă incidența cumulată a
cazurilor din această localitate, în perioada menționată, este mai
mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori;
6. în situația în care activitatea operatorilor economici
prevăzuți la pct. 1 și 2 este restricționată sau închisă în condițiile
stabilite la pct. 3 și 4, se permit prepararea hranei și
comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și
nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
7. operatorii economici prevăzuți la pct. 1 și 2 vor respecta
obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al
ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
ulterioare;
8. prepararea, comercializarea și consumul produselor
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în
spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer
liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și
participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din
familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară
stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului
economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările ulterioare;
9. operatorii economici care desfășoară activități potrivit
pct. 1, 2 și 8 au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul
și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru
Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnicoștiințific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul
României sau a comitetului județean/al municipiului București
pentru situații de urgență. Măsura se stabilește pentru unitățile
administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire
comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2;
10. operatorii economici care desfășoară activitatea în
spațiile prevăzute la pct. 1, 2 și 8 au obligația să ia măsuri pentru
limitarea numărului de clienți la numărul locurilor pe scaune și a
oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între clienți,
în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la pct. 7;
11. nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.
Art. 7. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea
nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, în interiorul centrelor
comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori
economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor
de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.
Art. 8. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și art. 33—36 din
Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc
următoarele măsuri:
1. transportul aerian se desfășoară cu respectarea măsurilor
și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune,
echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor,
procedurile și protocoalele din interiorul aeroporturilor și
aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul operatorilor
aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii
contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului aerian, stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului
afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul
art. 32, 33 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările ulterioare;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 842/14.IX.2020
2. transportul feroviar se desfășoară cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor
comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a
echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și protocoalele
din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar
și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul
de ocupare a materialului rulant, regulile de conduită pentru
personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii
contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului
afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul
art. 32, 34 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările ulterioare;
3. transportul rutier se desfășoară cu respectarea măsurilor
și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de
transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul
mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a
mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului rutier, stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului
afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul
art. 32, 35 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările ulterioare;
4. transportul naval se desfășoară cu respectarea măsurilor
și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de
transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul
navelor de transport persoane, gradul și modul de ocupare a
navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru
personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii
contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului naval, prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului
afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul
art. 32, 36 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările ulterioare;
5. transportul intern și internațional de mărfuri și persoane se
desfășoară cu respectarea prevederilor din ordinul comun al
ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al
ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.
Art. 9. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele
măsuri:
1. se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată
în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine,
locuri de joacă și săli de jocuri;
2. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc este permisă în județele/municipiul
București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile
este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori;
3. comitetele județene pentru situații de urgență din județele
unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai
mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide
restricționarea sau închiderea într-o localitate din zona de
competență a activității operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc, dacă incidența cumulată a cazurilor
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din această localitate, în perioada menționată, trece peste
pragul de 1,5/1.000 de locuitori;
4. comitetele județene pentru situații de urgență din județele
unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai
mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activității
operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc,
dintr-o localitate situată în zona de competență, dacă incidența
cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada
menționată, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori;
5. se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice,
operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza
activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod
obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a
mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare;
6. se instituie obligația desfășurării activității la nivelul
cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, în
condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
ulterioare;
7. se instituie obligația operatorilor economici care
desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală,
primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de
lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificările ulterioare, în baza căruia își pot desfășura
activitatea;
8. operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de
noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și
restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru
Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnicoștiințific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul
României sau a comitetului județean/al municipiului București
pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile
administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire
comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2;
9. se instituie obligația operatorilor economici care
desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a
piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare;
10. se instituie obligația operatorilor economici care
desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele
de prevenire stabilite prin ordin al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
ulterioare;
11. suprafața sectorului/subsectorului de plajă amenajată
folosită pentru închirierea șezlongurilor și umbrelelor în suport fix
trebuie să fie de maximum 70% din suprafața totală închiriată,
diferența reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La
dimensionare nu se vor lua în calcul spațiile destinate amplasării
altor dotări de pe plajă;
12. accesul pe plaja neamenajată se face în mod liber, cu
respectarea regulilor de distanțare fizică. Utilizarea plajei se va
face cu menținerea unei distanțe de cel puțin 2 m între persoane
în orice moment, cu excepția membrilor aceleiași familii;
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13. accesul persoanelor pe suprafețele de plaje amenajate
cu șezlonguri se realizează doar cu asigurarea obligatorie de
șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea
unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt
utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea
normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului
economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului sănătății
și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, emis în temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.
Aceleași reguli de distanțare fizică se aplică și pentru suprafața
de 30% fără șezlonguri.
Art. 10. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și ale art. 38 din
Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc
următoarele măsuri:
1. activitatea în creșe, grădinițe și afterschool-uri este
permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin
comun al ministrului educației și cercetării, al ministrului muncii
și protecției sociale și al ministrului sănătății, emis în temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare;
2. în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ sunt permise
activitățile didactice și alte activități specifice, precum și
organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți,
cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire,
stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.
Art. 11. — (1) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la
art. 1 pct. 1 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 2—4 se pun în aplicare
de către Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 5—9 se pun în aplicare
de către Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii. Respectarea
aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul
Afacerilor Interne.
(4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 10 se pune în aplicare de
către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(5) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 11 se pune în aplicare de
către Ministerul Sănătății și, după caz, de Ministerul Tineretului
și Sportului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sau
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Respectarea aplicării
acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor
Interne.
(6) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1
pct. 12—16 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(7) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 17 se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(8) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 18 se pune în aplicare de
către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(9) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 2 se
urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.

(10) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 3 se
urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor
Interne.
(11) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 4 se
urmărește de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne.
(12) Măsura prevăzută la art. 5 se pune în aplicare de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(13) Măsura prevăzută la art. 6 pct. 8 se pune în aplicare de
către Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară
și pentru Siguranța Alimentelor. Respectarea aplicării măsurilor
prevăzute la art. 6 și 7 se urmărește de către Ministerul Muncii
și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(14) Măsurile prevăzute la art. 8 se pun în aplicare de către
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,
Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății. Respectarea
aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii
și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(15) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 1
se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și
Ministerul Afacerilor Interne.
(16) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9
pct. 2—4 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 5 se pun în aplicare de
către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor
Interne.
(18) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 6 și 10 se pun în
aplicare de către Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării
acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(19) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 7 se pun în aplicare de
către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și
Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
art. 9 pct. 7 și 8 se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(20) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 9 se pun în aplicare de
către Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății.
Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 9 se urmărește de
către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul
Afacerilor Interne.
(21) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 11—13 se pun în
aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul
Sănătății. Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 11—13
se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și
Ministerul Afacerilor Interne.
(22) Măsurile prevăzute la art. 10 se pun în aplicare de către
Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor
Interne.
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ACTE ALE CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI
DE SĂNĂTATE
CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ORDIN
pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale
de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Văzând Referatul de aprobare nr. DG 3.555 din 8.09.2020 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate,
având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de
sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5)
din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și
completările ulterioare,
președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I. — Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate
prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate
curative pentru anul 2020” se modifică și va avea următorul cuprins:
„Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2020”
— mii lei —

Denumire program de sănătate

Credite de angajament
pentru anul 2020

Credite bugetare
pentru anul 2020

Programul național de oncologie, din care:

2.644.367,00

2.512.810,00

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și
copii)*)

2.130.281,00

1.998.724,00

Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PETCT

41.766,00

41.766,00

550,00

550,00

Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie
acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie
moleculară la copii și adulți

3.455,00

3.455,00

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizată în regim de
spitalizare de zi (adulți și copii)

468.219,00

468.219,00

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și
neuroblastom) la copii și adulți

96,00

96,00

1.717.762,00

1.569.012,00

51.821,00

51.821,00

Programul național de tratament pentru boli rare*)

346.556,00

374.107,00

Programul național de tratament al bolilor neurologice*)

159.928,00

159.928,00

Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

169.741,00

169.741,00

Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare

Programul național de diabet zaharat
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană
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— mii lei —

Denumire program de sănătate

Credite de angajament
pentru anul 2020

Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant
cohlear și proteze auditive)

Credite bugetare
pentru anul 2020

28.973,00

28.973,00

2.219,00

2.219,00

107.304,00

107.304,00

822,00

822,00

191.463,00

191.463,00

1.945,00

1.945,00

Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță,
din care:

22.351,00

22.351,00

Subprogramul de radiologie intervențională

15.880,00

15.880,00

5.074,00

5.020,00

322,00

322,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

1.075,00

1.129,00

Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

1.202.898,00

1.131.898,00

Total

6.648.150,00

6.324.394,00

Cost volum

1.276.496,00

1.074.578,00

Total general

7.924.646,00

7.398.972,00

Programul național de boli endocrine
Programul național de ortopedie
Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice
Programul național de boli cardiovasculare
Programul național de sănătate mintală

Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul
medicamentos
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

*) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.”

2. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare”, subtitlul „Unități care derulează programul”,
la punctul 4), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
„m) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.”
Art. II. — Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile
de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Adela Cojan

București, 8 septembrie 2020.
Nr. 952.
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ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL
BIROUL ELECTORAL CENTRAL
PENTRU ALEGEREA SENATULUI ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN ANUL 2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la
alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
Având în vedere prevederile art. 7—15, precum și ale art. 17 și 18 din Legea
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și
completările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile art. 8 și 9 din Legea nr. 288/2015 privind
votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015
privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea
și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 11 alin. (9) și al art. 12 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor
și oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din
anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Președintele Biroului Electoral Central,
Maricela Cobzariu

București, 12 septembrie 2020.
Nr. 1.

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la alegerile
pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
Art. 1. — (1) Birourile și oficiile electorale sunt alcătuite numai
din cetățeni cu drept de vot.
(2) Candidații în alegeri, soțul/soția, rudele și afinii acestora
până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor sau
oficiilor electorale.
(3) În realizarea atribuțiilor ce revin birourilor și oficiilor
electorale, membrii acestora exercită o funcție ce implică
autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a funcției
de membru al biroului sau al oficiului electoral este obligatorie.
Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea
contravențională sau penală, după caz.
(4) Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau al
mai multor birouri sau oficii electorale constituite la aceleași
alegeri.
(5) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și
completării birourilor și oficiilor electorale atestă calitatea de
membru al biroului sau oficiului electoral, după caz.

Art. 2. — (1) Reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor
politice și ai alianțelor electorale, precum și ai organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale în birourile și oficiile
electorale nu pot primi și nu pot exercita alte însărcinări în afara
celor prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și
funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările
și completările ulterioare, și de Legea nr. 288/2015 privind votul
prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților,
precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale
Permanente, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice,
alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale în birourile și oficiile electorale pot fi
înlocuiți la cererea celor care i-au propus în condițiile art. 9
alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare. Biroul sau oficiul electoral din care reprezentantul
face parte ia act de înlocuirea acestuia prin proces-verbal.
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(3) Membrii birourilor și oficiilor electorale care nu reprezintă
partide politice, alianțe politice, alianțe electorale sau, după caz,
organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale pot
fi înlocuiți potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Legea
nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral
încetează de drept în condițiile art. 10 din Legea nr. 208/2015,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. — (1) Birourile și oficiile electorale lucrează în
prezența majorității membrilor care le compun și iau decizii sau
hotărâri, după caz, cu votul majorității membrilor prezenți. În caz
de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.
(2) Dispozițiile din prezentul regulament referitoare la
membrii birourilor și oficiilor electorale se aplică atât
președinților, cât și locțiitorilor acestora.
Art. 4. — (1) Ședințele birourilor și oficiilor electorale sunt
conduse de președinți.
(2) În lipsa președintelui biroului sau oficiului electoral,
atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de locțiitorul său.
(3) Prezența la ședințe a membrilor birourilor și oficiilor
electorale este obligatorie.
(4) În cazuri justificate, președinții birourilor și oficiilor
electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de
la ședințe, cu aplicarea corespunzătoare a art. 3 alin. (1).
(5) Ședințele birourilor și oficiilor electorale se pot desfășura
și prin mijloace electronice, în sistem de videoconferință.
Președintele biroului sau al oficiului electoral stabilește, după
consultarea membrilor, modalitatea concretă de desfășurare a
ședinței.
(6) La ședințele birourilor și oficiilor electorale nu participă
decât membrii birourilor și ai oficiilor electorale și personalul din
aparatul tehnic auxiliar care asigură secretariatul ședințelor;
atunci când este cazul, pot participa reprezentanții autorităților
publice având atribuții, potrivit legii, în desfășurarea alegerilor, cu
aprobarea prealabilă a biroului sau a oficiului electoral.
(7) Publicitatea hotărârilor și a deciziilor adoptate, precum și
a măsurilor luate de biroul sau oficiul electoral se asigură în
condițiile prevăzute de lege, inclusiv ale dispozițiilor referitoare
la protecția datelor cu caracter personal.
Art. 5. — (1) Convocarea membrilor birourilor și ai oficiilor
electorale la ședințe se face telefonic, prin mesaj text sau prin
e-mail, de regulă cu cel puțin 6 ore înainte, cu excepția situațiilor
urgente, când se face de îndată, de către secretariatul biroului
sau al oficiului electoral, la dispoziția președintelui acestuia.
(2) În convocarea membrilor birourilor și ai oficiilor electorale
se precizează data, ora, modalitatea și locul de desfășurare a
ședinței și se comunică proiectul ordinii de zi, împreună cu
materialele ce urmează a fi dezbătute.
Art. 6. — (1) Proiectul ordinii de zi a ședinței se propune de
către președinte și se aprobă cu votul majorității membrilor
biroului sau ai oficiului electoral prezenți.
(2) Membrii biroului sau ai oficiului electoral pot face
propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea
unora dintre problemele înscrise în aceasta.
(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun
aprobării biroului sau oficiului electoral. Dacă acestea sunt
aprobate, președintele este obligat să le supună dezbaterii.
Art. 7. — (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi se supun
dezbaterii biroului sau oficiului electoral în ordinea înscrierii.
(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise
pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor
biroului sau ai oficiului electoral, la propunerea președintelui,
locțiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 8. — (1) Membrii biroului sau ai oficiului electoral pot
participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt și numai
după acordarea acestuia de către președinte.
(2) În luările de cuvânt, membrii birourilor sau ai oficiilor
electorale au obligația de a se limita strict la problema pusă în
discuție.
(3) Președintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în
situația în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în
discuție. Dacă cel în cauză nu se supune, președintele poate
suspenda ședința.
(4) Membrii birourilor și ai oficiilor electorale trebuie să
păstreze solemnitatea ședințelor.
(5) La finalizarea dezbaterilor privind o problemă înscrisă pe
ordinea de zi, președintele biroului sau al oficiului electoral
sintetizează soluțiile propuse și le supune votului membrilor
biroului electoral.
(6) Președintele biroului sau al oficiului electoral asigură, cu
sprijinul personalului tehnic auxiliar, numărarea voturilor
exprimate și consemnarea acestora în procesul-verbal de
ședință.
(7) În cadrul dezbaterilor biroului sau ale oficiului electoral,
membrii acestuia pot solicita punctul de vedere al personalului
tehnic auxiliar prezent la ședință.
Art. 9. — (1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege,
birourile și oficiile electorale adoptă hotărâri și/sau decizii și iau
măsuri cu votul majorității membrilor prezenți și cu respectarea
prevederilor art. 3 alin. (1).
(2) Votul se exprimă deschis și poate fi numai „pentru” sau
„împotrivă” și va fi consemnat ca atare în procesul-verbal de
ședință.
(3) În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este
hotărâtor.
(4) Hotărârile și deciziile se semnează de președinte, de
locțiitorul acestuia și de membrii care au participat la adoptarea
lor.
(5) Lipsa semnăturilor unor membri nu influențează
valabilitatea hotărârii sau a deciziei, după caz, dacă aceasta a
fost adoptată în condițiile alin. (1), a căror îndeplinire trebuie
consemnată în procesul-verbal de ședință.
(6) Hotărârea, decizia sau măsura adoptată se motivează de
către un reprezentant al majorității membrilor care a condus la
adoptarea acesteia, numit prin dispoziția președintelui, cu
sprijinul personalului tehnic auxiliar.
(7) Deciziile se aduc la cunoștință publică, după caz, prin
afișare la sediul propriu, prin comunicare către părțile interesate,
prin orice alt mijloc de publicitate, precum și prin postare pe
internet conform prezentului regulament.
(8) Hotărârile, deciziile și măsurile adoptate se aduc la
cunoștință publică sub semnătura președintelui biroului sau al
oficiului electoral, prin afișare la sediul propriu sau prin orice alt
mijloc de publicitate, inclusiv prin postare pe internet, și se
comunică persoanelor interesate prin e-mail, fax sau poștă.
Art. 10. — (1) Birourile și oficiile electorale sunt obligate să
țină evidența tuturor întâmpinărilor, contestațiilor și a cererilor
privind procesul electoral, a hotărârilor și a deciziilor adoptate,
precum și a măsurilor dispuse.
(2) După fiecare ședință, birourile și oficiile electorale
întocmesc un proces-verbal de ședință, care se semnează de
președinte sau de către locțiitorul acestuia, în cazul în care a
condus ședința biroului sau a oficiului electoral, precum și de
persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere,
de către membrii biroului sau oficiului electoral și nu poate fi
făcut public.
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(3) În procesul-verbal prevăzut la alin. (2) se vor consemna
următoarele:
a) membrii biroului ori ai oficiului electoral prezenți la ședință;
b) problemele înscrise pe ordinea de zi;
c) ordinea de zi aprobată de biroul sau oficiul electoral;
d) soluțiile propuse pentru fiecare punct al ordinii de zi;
e) pe scurt, eventualele dezbateri asupra punctelor ordinii de zi;
f) voturile exprimate;
g) hotărârea, decizia sau măsura adoptată pentru fiecare
punct al ordinii de zi.
(4) În cazul înregistrării audio sau audiovideo a ședințelor
birourilor și oficiilor electorale, prin excepție de la prevederile
alin. (2), procesul-verbal va cuprinde numai mențiunile de la
alin. (3) lit. a), c), f) și g). Înregistrările pot fi consultate, la cerere,
de către membrii birourilor și ai oficiilor electorale și nu pot fi
făcute publice.
Art. 11. — (1) Programul de lucru cu publicul al Biroului
Electoral Central, al birourilor electorale de circumscripție și al
oficiilor electorale nu poate avea mai puțin de 8 ore, în fiecare
zi a săptămânii, acesta trebuind să fie fixat între orele 9,00 și
18,00. Relația cu publicul și accesul la informațiile de interes
public se asigură, de regulă, prin telefon și alte mijloace
electronice.
(2) În zilele în care se împlinesc termene privind activități
care țin de competența lor, Biroul Electoral Central, birourile
electorale de circumscripție și oficiile electorale își încheie
programul de lucru cu publicul la ora 24,00.
(3) În ziua votării, birourile și oficiile electorale asigură
permanența.
(4) Birourile electorale de circumscripție vor asigura
permanența pe durata ședințelor Biroului Electoral Central,
acestea fiind anunțate în prealabil, prin mijloace electronice, cu
privire la proiectul ordinii de zi, data și ora ședinței.
Art. 12. — Deciziile birourilor și oficiilor electorale prin care se
soluționează întâmpinări, contestații și, după caz, plângeri
trebuie să conțină în mod obligatoriu:
a) denumirea, numărul și adresa sediului biroului sau al
oficiului electoral, precum și, dacă este cazul, adresa de e-mail,
numărul de telefon și/sau fax;
b) data ședinței;
c) datele de identificare ale contestatorului;
d) obiectul întâmpinării/contestației;
e) probele care au fost administrate;
f) susținerile altor părți interesate, dacă este cazul;
g) soluția dată și măsurile luate de biroul sau oficiul electoral,
cu arătarea motivelor de fapt și de drept;
h) calea de atac și termenul de exercitare a acesteia;
i) semnăturile membrilor biroului sau oficiului electoral,
conform art. 9.
Art. 13. — (1) Activitatea membrilor Biroului Electoral Central,
ai birourilor electorale de circumscripție și ai oficiilor electorale se
poate desfășura atât la sediul biroului sau al oficiului, cât și la
distanță, prin mijloace electronice.
(2) Ședințele Biroului Electoral Central se pot desfășura prin
mijloace electronice, cu aplicarea corespunzătoare a art. 4—9.
(3) Ședințele Biroului Electoral Central se înregistrează cu
aplicarea corespunzătoare a art. 10 alin. (4).
Art. 14. — (1) Pentru aplicarea prevederilor legale, precum și
pentru soluționarea cererilor, întâmpinărilor și contestațiilor,
Biroul Electoral Central adoptă decizii care sunt obligatorii
pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile și oficiile
electorale, organismele cu atribuții în materie electorală și
competitorii electorali de la data aducerii la cunoștința publică.
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(2) Pentru interpretarea unitară a legii, Biroul Electoral
Central adoptă hotărâri care sunt general obligatorii și se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Hotărârile se semnează de președinte, de locțiitorul
acestuia și de membrii care au participat la adoptarea lor. Lipsa
semnăturilor unor membri nu influențează valabilitatea hotărârii,
dacă aceasta a fost adoptată în condițiile art. 3 alin. (2).
(4) Hotărârile și deciziile Biroului Electoral Central se
afișează pe site-ul propriu.
(5) Hotărârile și deciziile Biroului Electoral Central se aduc
la cunoștința publică numai cu semnătura președintelui
acestuia.
(6) După fiecare ședință, Biroul Electoral Central emite un
comunicat cu privire la hotărârile și deciziile adoptate, ce se
transmite către mass-media și se publică pe site-ul propriu.
(7) Hotărârile și deciziile Biroului Electoral Central, precum
și orice alte acte adoptate de acesta pot fi semnate cu
semnătură electronică calificată, cu aplicarea corespunzătoare
a alin. (3).
Art. 15. — Președintele Biroului Electoral Central poate
desemna unul sau mai mulți membri pentru întocmirea, cu
sprijinul personalului tehnic auxiliar, a unor puncte de vedere
asupra problemelor ce urmează a fi dezbătute.
Art. 16. — Locțiitorii reprezentanților partidelor politice,
alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și ai organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale în Biroul Electoral
Central pot înlocui, cu aceleași drepturi și obligații, titularii, când
aceștia nu pot participa la ședințele Biroului Electoral Central.
Art. 17. — (1) Relația cu mass-media a Biroului Electoral
Central, a birourilor electorale de circumscripție și a oficiilor
electorale se asigură, sub coordonarea președintelui biroului
sau oficiului electoral, prin intermediul purtătorului de cuvânt
desemnat din cadrul personalului tehnic auxiliar de către
instituția publică al cărei angajat este.
(2) În cazul în care se consideră necesară emiterea unui
comunicat de presă, conținutul acestuia se aprobă de
președintele biroului sau oficiului electoral.
Art. 18. — (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite potrivit
legii, precum și pentru soluționarea plângerilor, întâmpinărilor și
a contestațiilor, birourile electorale de circumscripție adoptă
decizii care sunt obligatorii în cadrul circumscripției în care
funcționează, pentru toate birourile electorale ale secțiilor de
votare, birourile electorale pentru votul prin corespondență,
competitorii electorali, autoritățile și instituțiile publice.
(2) Deciziile biroului electoral de circumscripție a municipiului
București sunt obligatorii și pentru oficiile electorale de sector.
(3) Deciziile biroului electoral de circumscripție se aduc la
cunoștință în ședință publică și prin afișare pe site-ul propriu și
se comunică părților interesate.
(4) Deciziile biroului electoral de circumscripție pentru
cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării sunt
obligatorii pentru birourile electorale pentru votul prin
corespondență și pentru birourile electorale ale secțiilor de
votare din străinătate.
(5) Deciziile biroului electoral de circumscripție pentru
cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării și ale
birourilor electorale pentru votul prin corespondență se afișează
pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 19. — (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de
lege, precum și pentru soluționarea întâmpinărilor și a
contestațiilor, oficiile electorale adoptă decizii care sunt
obligatorii în cadrul sectorului în care funcționează pentru toate
birourile electorale ale secțiilor de votare, competitorii electorali,
autoritățile și instituțiile publice.
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(2) Deciziile oficiului electoral se aduc la cunoștință în ședință
publică și prin afișare pe site-ul propriu și se comunică părților
interesate.
Art. 20. — (1) Contestațiile împotriva constituirii, componenței
și activității birourilor electorale ale secțiilor de votare din
străinătate și ale birourilor electorale pentru votul prin
corespondență din străinătate sunt transmise, de îndată, prin
mijloace electronice la biroul electoral al circumscripției
electorale pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în
afara țării, prin grija misiunilor diplomatice și a consulatelor.
(2) Biroul electoral al circumscripției electorale pentru
cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării asigură
comunicarea, în condițiile prevăzute de alin. (1), către părțile
interesate a deciziilor prin care s-au soluționat contestațiile
împotriva constituirii, componenței și activității birourilor
electorale ale secțiilor de votare din străinătate și ale birourilor
electorale pentru votul prin corespondență din străinătate.
Art. 21. — Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară
nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri, respectiv președinte,
locțiitorul acestuia și 3 reprezentanți ai partidelor politice,
alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la
alegeri, iar birourile electorale din afara țării nu pot funcționa cu
mai puțin de 3 membri, respectiv președinte și 2 membri.
Art. 22. — (1) Membrul biroului electoral al secției de votare
are obligația de a face cunoscute alegătorilor numele,
prenumele și funcția în biroul electoral, prin intermediul unui
ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa.
(2) În relațiile cu ceilalți membri ai biroului electoral al secției
de votare, precum și cu alegătorii și persoanele acreditate,
membrul biroului electoral al secției de votare este obligat să
aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință,
corectitudine și amabilitate, fiindu-i interzise manifestările
indecente.
Art. 23. — Biroul Electoral Central, fiecare birou electoral de
circumscripție și oficiu electoral stabilesc, prin hotărâre, măsuri
organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-19.
Art. 24. — Birourile electorale de circumscripție, birourile
electorale pentru votul prin corespondență, oficiile electorale și
birourile electorale ale secțiilor de votare își încetează activitatea
la data încheierii verificării proceselor-verbale privind rezultatele
alegerilor pe care le-au întocmit.
Art. 25. — Biroul Electoral Central își încetează activitatea la
48 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit art. 12 alin. (6) din
Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. — (1) Pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera
Deputaților, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor
și oficiilor electorale a căror activitate o sprijină, fiind degrevat de
sarcinile de serviciu.
(2) Personalul tehnic auxiliar are obligația de a respecta
normele de conduită profesională prevăzute de lege.
Art. 27. — Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribuții:
a) realizează lucrările de secretariat ale biroului sau oficiului
electoral;
b) asigură primirea, înregistrarea și arhivarea documentelor,
precum și secretariatul ședințelor biroului sau ale oficiului
electoral;
c) asigură redactarea proceselor-verbale de ședință,
hotărârilor și a oricăror altor acte emise de birourile și oficiile
electorale;
d) elaborează proiecte de hotărâri, decizii și puncte de
vedere la solicitarea biroului sau oficiului electoral;
e) asigură relația cu publicul a biroului sau a oficiului
electoral, precum și accesul la informațiile de interes public,
conform legislației aplicabile;
f) efectuează operațiunile materiale privind centralizarea
rezultatelor alegerilor, precum și operațiunile materiale de
predare-primire a materialelor electorale;
g) întocmește și certifică listele de prezență;
h) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de birourile și oficiile
electorale, necesare îndeplinirii atribuțiilor acestora.
Art. 28. — (1) Solicitările de informații de interes public
adresate verbal Biroului Electoral Central, birourilor electorale
de circumscripție și oficiilor electorale vor fi soluționate pe loc
de către personalul tehnic auxiliar al acestora.
(2) Biroul Electoral Central, birourile electorale de
circumscripție și oficiile electorale pot stabili ca solicitările de
informații de interes public, formulate în scris sau prin e-mail, să
fie soluționate de către personalul tehnic auxiliar, răspunsurile
urmând a fi semnate de către coordonatorul desemnat în acest
sens.
(3) Biroul Electoral Central, birourile electorale de
circumscripție și oficiile electorale pot stabili ca petițiile greșit
îndreptate, precum și acelea care excedează în mod evident
competenței acestora să fie soluționate de către personalul
tehnic auxiliar, răspunsurile și adresele de transmitere spre
competentă soluționare, dacă este cazul, urmând a fi semnate
de către coordonatorul desemnat în acest sens.
(4) Activitățile prevăzute la alin. (1)—(3) vor fi monitorizate
de către birourile și oficiile electorale.
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