
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  

 

MĂSURI GENERALE ADOPTATE PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ  

INSTITUITE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19  

 

Prin Hotărârea nr. 24/2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, adoptată la data 

de 14.05.2020 a fost declarată stare de alertă la nivel național, începând cu data de 

15.05.2020, pe o perioadă de 30 de zile. Odată cu declararea stării de alertă, au fost prevăzute 

și o serie de măsuri de prevenire și control, în contextul pandemiei de COVID-19. 

 

1. Legislație relevantă 

 

• Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență 

privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire 

și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul 

SARSCoV-2 (denumită în continuare Hotărârea 24/2020); 

• Constituția României; 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență (denumit în continuare OUG 21/2004).  

 

2. Declararea stării de alertă pe teritoriul României 

 

Serios discutabilă din perspectiva legalității, având în vedere că prevede limitări ale 

drepturilor fundamentale ale cetățenilor, limitări care se pot realiza doar prin lege, după cum 

prevede art. 53 din Constituția României și astfel cum s-a reținut și de către Curtea 

Constituțională a României prin Decizia pronunțată de aceasta la data de 13.05.2020, prin 

care a analizat neconstituționalitatea prevederilor OUG 21/2004, prin Hotărârea 24/2020 s-

a instituit starea de alertă pe teritoriul României, pentru o perioadă de 30 de zile, fiind 

adoptate și o serie de măsuri de prevenire și control în contextul pandemiei de COVID-19. 

 

Printre aceste măsuri, se numără următoarele:  

 

2.1 În spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații 

închise se instituie obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite; 

 



 
 

 
 

2.2 Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați, au 

obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul 

angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru: 

 

• asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului 

propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte; 

• dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru; 

• respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune 

(open space) și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier; 

• decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de 

salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se 

realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de 

minim 20% din personal. 

 

2.3 Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru 

cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, iau măsuri pentru 

organizarea activității, astfel: 

 

• accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 

mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două 

persoane apropiate; 

• să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la 

intrarea în incintă, depășește 37,3 grade Celsius; 

• să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în 

special în zonele caselor de marcat/ghișeelor. 

 

2.4 Sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau orice 

alte întruniri în spații deschise, precum și de activități culturale, științifice, artistice, sportive, 

de divertisment, jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine și de tratament 

balnear desfășurate în spații închise, cu următoarele excepții: 

 

• activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care 

se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, precum și practicile și ritualurile cu 

caracter privat în interiorul lăcașurilor de cult (cu participarea a maxim 16 persoane) 

se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție stabilite. Slujbele 

religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de cult, nu sunt 

considerate adunări publice; 



 
 

 
 

• activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și cu 

respectarea măsurilor de prevenire și protecție; 

• activitățile de pregătire a sportivilor de performanță în cantonamente, care se 

desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție; 

• activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul 

muzeelor, bibliotecilor și a sălilor de expoziții care se desfășoară cu respectarea 

măsurilor de prevenire și protecție; 

• activitățile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumețiile, alergarea, 

canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și altele asemenea, care se desfășoară cu 

participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.  

 

2.5 Se suspendă temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spațiile comune 

de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, 

cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor locații, cu 

excepția activităților de preparare a hranei, cât și de comercializare a produselor alimentare 

şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile 

destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“, livrare la client, „take-

away” etc.  

 

2.6 Se suspendă temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor şi 

serviciilor în centrele comerciale cu suprafața construită mai mare de 15.000 mp, în care își 

desfășoară activitatea mai mulți operatori economici. 

 

2.7 Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din 

aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, 

Turcia și Iran, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru 

o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020, cu anumite excepții. 

 

2.8 Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin în 

România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu 

familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea 

îndeplinirii condițiilor pentru măsura mai sus menționată sau solicită acest lucru pentru a nu 

își expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special 

destinate puse la dispoziție de autorități. 

 



 
 

 
 

2.9 Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane cu 

anumite excepții, fiind necesară completarea unei declarații pe proprie răspundere. 

 

2.10 Se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ 

până la finalul anului școlar/universitar.  

 

2.11 Se menține posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul 

de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru 

personalul care ocupă funcții esențiale în anumite domenii de activitate. 

 

 

* Prezentul material cuprinde datele și informațiile actualizate până la data de 15.05.2020. 

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. 

 


