
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  

 

MĂSURI GENERALE ADOPTATE PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ 

INSTITUITE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19 (II) 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform cărora starea de alertă se instituie de 

Guvern prin hotărâre, la propunerea ministrului afacerilor interne, Guvernul a declarat stare 

de alertă pe teritoriul țării la data de 18.05.2020. Măsura a fost supusă încuviințării de către 

Parlament, care a aprobat măsura, cu modificări.  

 

În acest context, Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 

privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi 

control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, și-

a încetat aplicabilitatea la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prin care se instituie 

starea de alerta.  

 

În cadrul unui material anterior, disponibil aici, am prezentat măsurile implementate prin 

Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 privind aprobarea 

instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în 

contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.  

 

1. Legislație relevantă 

 

• Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care 

se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 (denumită în continuare Hotărârea 394/2020); 

• Hotărârea Parlamentului nr. 5/2020 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor 

instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi 

măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

• Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 (denumită în continuare Legea 55/2020); 

• Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 privind 

aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi 
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control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-

CoV-2. 

 

2. Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns 

 

Primul set de măsuri are în vedere creșterea capacității de răspuns și cuprinde măsuri 

concrete pentru coordonarea operaţională a unor servicii publice, adaptarea programului de 

lucru sau permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă socială și permanentizarea 

activităţii unor centre operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară.  

 

3. Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor 

 

Al doilea set de măsuri cuprinde măsuri de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor 

tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării 

la domiciliu.  

 

3.1 Obligativitatea purtării mășții de protecție  

 

Este obligatorie purtarea măștii de protecție: 

• în spaţiile publice închise; 

• în spaţiile comerciale; 

• în mijloacele de transport în comun; 

• la locul de muncă.  

 

Conform HG 394/2020, urmează a fi adoptate condițiile concrete pentru această măsură 

printr-un ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.  

 

Familiile şi persoanele defavorizate vor primi măști de protecție de la autoritățile locale, 

necesarul fiind asigurat de Guvern.  

 

3.2 Instituirea măsurilor de carantină / izolare la domiciliu  

 

Ca regulă generală, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate se instituie 

măsura izolării la locuinţa sau locația declarată de persoana în cauză, împreună cu 

colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii.  



 
 

 
 

 

Persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condiţiilor pentru izolarea la locuinţă/altă 

locaţie sau care solicită acest lucru pentru a nu îşi expune familia pot opta pentru măsura 

carantinei instituţionalizate, în spaţii special destinate în acest sens.  

 

În cazul în care nu se respectă măsurile de izolare sau de carantină, persoana în cauză va fi 

plasată în carantină instituționalizată, fiind obligată să suporte contravaloarea cazării și 

hranei pe perioada acestei carantine.  

 

Prin excepție, sunt exceptate de la instituirea măsurii de izolare/carantinare o serie de 

categorii de persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie 

împotriva COVID-19.  

 

Printre categoriile de persoane exceptate se numără următoarele: 

 

• angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform 

contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă 

dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional; 

• reprezentanţii companiilor străine care au filiale/ sucursale/reprezentanţe sau agenţii 

pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile 

contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional; 

• persoanele care intră în România pentru prestarea unor activităţi de utilizare, 

instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service a echipamentelor şi tehnicii 

medicale, precum şi a echipamentelor din domeniile ştiinţific, economic, apărare, 

ordine publică şi securitate naţională, dacă dovedesc raporturile contractuale cu 

beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor 

internaţionale; 

• etc.. 

 

4. Măsuri pentru diminuarea impactului în funcție de tipul de risc 

 

Printre măsurile care au fost adoptate în vederea diminuării impactului în funcție de tipul de 

risc se numără următoarele: 

 



 
 

 
 

4.1 Reguli generale privind desfășurarea activității de către instituții și autorități publici, 

precum și de către operatori economici și alți profesioniști 

 

Cu titlu general, instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici și 

profesioniștii, au obligația de a asigura la intrarea în sediu triajul epidemiologic și 

dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră în sediu.  

 

Condițiile pentru desfășurarea acestui triaj epidemiologic au fost adoptate printr-un ordin la 

Ministrului Sănătății, care nu a fost publicat în Monitorul Oficial până la data redactării acestui 

material.   

 

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de primire turistică cu funcţiuni de cazare, 

precum și cei care desfășoară activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis 

vor avea, de asemenea, obligația de a respecta anumite norme de prevenire speciale ce vor 

fi adoptate printr-un ordin comun al Ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi 

Ministrului Sănătăţii.  

 

Operatorii economici care desfășoară activități la nivelul cabinetelor stomatologice și a 

unităților sanitare non-COVID vor avea, de asemenea, obligația de a respecta anumite norme 

de prevenire speciale ce vor fi adoptate printr-un ordin de către Ministrul Sănătății.  

 

 

4.2 Reguli speciale de desfășurare a anumitor activități economice. Restricții 

 

4.2.1 În ceea ce privește activitatea de consum al produselor alimentare și al băuturilor 

alcoolice și nealcoolice: 

 

Ca regulă generală, activitatea de consum al produselor alimentare și al băuturilor alcoolice 

și nealcoolice este suspendată în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, 

hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele și alte localuri publice, inclusiv pe terasele exterioare 

ale acestora.  

 

Prin excepție, este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare si 

băuturilor alcoolice care nu se consumă în spațiile sus-menționate. Este de remarcat faptul 

că în cadrul excepției nu este inclusă și posibilitatea preparării și comercializării băuturile 



 
 

 
 

nealcoolice care nu se consumă în spațiile sus-menționate, aspect de neînțeles în contextul 

actual, fiind cel mai probabil rezultatul unei scăpări a legiuitorului. 

 

4.2.2 În ceea ce privește activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor: 

 

Ca regulă generală, activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor 

sunt suspendate dacă se desfășoară în centre comerciale în care își desfășoară activitatea 

mai mulți operatori economici.  

 

Prin excepție, sunt permise următoarele activități de comercializare cu amănuntul a 

produselor și serviciilor:  

 

• activitățile desfășurate în centre comerciale mici (sub 15000 mp), cu magazine 

individuale de sub 5000 mp;  

• activitățile de vânzare a produselor electronice și electrocasnice, însă doar dacă 

operatorii asigură livrarea la domiciliul / sediului clientului; 

• activitățile desfășurate de operatorii economici care au accesul asigurat direct din 

exteriorul incintei, dacă este întreruptă comunicarea cu restul centrului; 

• activitățile desfășurate de magazinele agroalimentare, farmacii, cabinete 

stomatologice, curăţătorii de haine, centre de îngrijire personală, precum şi vânzarea 

produselor şi serviciilor de optică medicală.  

 

4.2.3 În ceea ce privește activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spații 

închise în anumite domenii expres prevăzute de HG 394/2020: 

 

Activitățile operatorilor economici care desfășoară activități precum jocuri de noroc, activităţi 

de fitness, activităţi în piscine, activităţi de tratament balnear, locuri de joacă și săli de jocuri 

în spații închise este suspendată pe perioada stării de alertă.  

 

Desfășurarea activităților de îngrijire personală în spaţiile special destinate şi care respectă 

condiţiile de siguranţă sanitară este permisă. Normele de prevenire care trebuie să fie 

respectate de către operatorii economice care desfășoară activități de îngrijire personală 

urmează a fi printr-un ordin comun al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 

și Ministrului Sănătății, care nu a fost publicat până la data redactării prezentului material.  

 



 
 

 
 

De asemenea, activitatea în spații deschise pentru administrarea plajelor sau ștranduri / 

piscine exterioare este suspendată pe perioada stării de alertă. 

 

4.3 Reguli speciale de desfășurare a activității de transport. Restricții 

 

Zborurile efectuate de operatori economici spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, 

Franţa, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor 

de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia, şi din aceste ţări către România pentru 

toate aeroporturile din România, au fost suspendate, fiind exceptate anumite categorii de 

zboruri, precum cele sunt efectuate cu aeronave de stat, care efectuează transport de 

marfă/corespondență, zboruri umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență etc.. 

 

Cursele de transport rutier internațional de persoane, efectuate de operatori economici prin 

servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, spre 

Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii 

Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos şi Turcia şi din aceste ţări către România,  

au fost suspendate, cu excepția celor efectuate prin servicii ocazionale în anumite condiții 

expres prevăzute de HG 349/2020. 

 

Transportul aerian, feroviar, rutier, naval, intern și internațional de mărfuri și persoane se 

desfășoară cu respectarea unor măsuri și restricții stabilite prin ordine ale Ministrului 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.  

 

4.4 Desfășurarea unor evenimente / activități recreative. Restricții 

 

4.4.1 Activități interzise: 

• organizarea și desfășurarea unor mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a 

altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum şi a 

întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de 

divertisment în spaţii închise; 

• activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor enumerate 

mai jos.  

 

4.4.2 Activități permise, cu respectarea anumitor condiții: 

 



 
 

 
 

• activitatea muzeelor, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de 

producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte (inclusiv a 

organizatorilor de drept privat), a centrelor și/sau căminelor culturale și a altor 

instituții de cultură (inclusiv a organizațiilor de drept privat), conform unui ordin 

comun al Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătății, ordin care nu a fost publicat la 

data redactării acestui material; 

• organizarea unor evenimente culturale în aer liber și festivaluri publice și private în 

condițiile care vor fi stabilite prin ordinul comun al Ministrului Culturii și al Ministrului 

Sănătății sus-menționat; 

• activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber care se desfăşoară cu 

participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună, precum ciclism, 

alergare, drumeții, pescuit, ș.a.; 

• evenimentele private în spații închise care se desfășoară cu participarea a cel mult 8 

persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială. Pentru evitarea oricăror 

dubii, este interzisă participarea la evenimente care depășesc plafonul sus-menționat, 

nu doar organizarea lor. 

 

4.5 Restricții privind libertatea de mișcare a persoanelor 

 

4.5.1 În ceea ce privește circulația persoanelor în interiorul localității/zonei metropolitane: 

 

Ca regulă generală, este permisă circulația persoanelor în interiorul localității sau în 

interiorul zonei metropolitane, unde există o astfel de zonă.  

 

Prin excepție, este interzisă: 

• circulația pietonală în grupuri mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași 

familii; 

• formarea unor grupuri mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii.  

 

4.5.2 În ceea ce privește circulația persoanelor în afara localității/zonei metropolitane: 

 

Circulația persoanelor în afara localității / zonei metropolitane este de principiu interzisă, 

fiind prevăzute, însă, o serie de excepții: 

 



 
 

 
 

• deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de 

desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; 

• deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

• deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; 

• deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii 

agricoli; 

• deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate sau 

eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi; 

• deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale; 

• deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor 

de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa 

persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; 

• deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 

distanţă; 

• deplasarea pentru activităţi recreative sau sportive individuale desfăşurate în aer 

liber, respectiv ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau 

alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun 

al ministrului sănătăţii şi al ministrului tineretului şi sportului sau al ministrului 

mediului, apelor şi pădurilor, după caz; 

• deplasarea pentru participarea la evenimente familiale; 

• deplasarea pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de 

întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu; 

• deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile persoanelor şi 

animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii 

profesionale, care nu se pot achiziţiona din localitatea de domiciliu/reşedinţă. 

 

Menționăm faptul că persoanele care se deplasează în afara localității / zonei metropolitane 

trebuie să aibă asupra lor legitimația de serviciu / adeverința eliberată de angajator sau o 

declarație pe proprie răspundere pentru a justifica deplasarea.  

 

Modelul declarației sus-menționate a fost modificat față de cel utilizat pe perioada stării de 

urgență1. 

 
1 Modelul declarației poate fi găsit accesând următorul link - https://www.mai.gov.ro/declaratie-pe-propria-
raspundere-stare-de-alerta/. 

https://www.mai.gov.ro/declaratie-pe-propria-raspundere-stare-de-alerta/
https://www.mai.gov.ro/declaratie-pe-propria-raspundere-stare-de-alerta/


 
 

 
 

 

4.5.3 În ceea ce privește intrarea cetățenilor străini și a apatrizilor pe teritoriul României: 

 

Ca regulă generală, este interzisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și 

apatrizilor, fiind prevăzute însă o serie de excepții, precum membri de familie ai cetățenilor 

români sau ai cetățenilor altor state membre UE sau ale SEE sau ai Confederației Elvețiene, cu 

rezidență în România etc.. 

 

5. Sancționarea încălcării măsurilor dispuse  

 

Hotărârea 394/2020 prevede că încălcarea măsurilor stabilite prin anexele acestei hotărâri 

atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  

 

Nerespectarea măsurilor, după cum sunt detaliate la art. 65 din Legea 55/2020, poate 

atrage răspunderea contravențională, iar cuantumul amenzii care poate fi aplicată este 

cuprins între 500 de lei și 15.000 de lei. 

 

* Prezentul material cuprinde datele și informațiile actualizate până la data de 21.05.2020. 

Dată fiind situația excepțională, sunt adoptate constant noi măsuri și proceduri de aplicare, 

procesul fiind unul foarte dinamic. 

 

Această notă informativă prezintă cadrul legal general în materie, fără pretenții de 

exhaustivitate pe subiect. Ideile prezentate sunt strict informative și nu elimină necesitatea 

analizării prevederilor legale expuse și nici pe aceea a consultanței juridice oferite de un 

avocat, nefiind un substitut pentru acestea într-o speță concretă. 

 


