Anexa nr. 2

MĂSURI PENTRU ASIGURAREA REZILIENȚEI COMUNITĂȚILOR

Art.1 - În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele
măsuri:
1. 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 ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13
și 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
2. Pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, se instituie măsura
carantinării/izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii,
inclusiv familia/aparținătorii, după caz.
3. Prin excepție de la prevederile pct. 2, persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii
condițiilor pentru carantina/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru
a nu își expune familia, pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special
destinate puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale.
4. Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la locuință/altă locație sunt
introduse în carantină instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și obligate să suporte
contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada carantinei instituționalizate.
5. Persoanele aflate în carantină instituționalizată la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, rămân în carantină în spațiile respective până la expirarea perioadei de 14 zile de la
data intrării în carantină.
6. Sunt exceptate de la prevederile pct. 2 următoarele categorii de persoane care nu
prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind
utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:
a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai
mare de 2,4 tone;
b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe
scaune, inclusiv locul conducătorului;
c) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) și lit. b) care se deplasează în interesul desfășurării
profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau
dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face
prin mijloace individuale sau în cont propriu;
d) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând sistemului
național de apărare, ordine publică și securitate națională;
e) piloții de aeronave și personalul navigant;
f) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
g) personalul navigant român, maritim și fluvial care se repatriază prin orice mijloc de
transport, care prezintă autorităților competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul
transporturilor internaționale”, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
h) personalul navigant maritim și fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul
navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la
intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităților competente
„certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale”, al cărui model este
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care
arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiția asigurării de către angajatori a
certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de
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protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat
în perioada dintre voiajuri;
j) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina
sau Republica Moldova;
k) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform
contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară, dacă dovedesc
raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;
l) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe sau agenții pe
teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu
entitățile economice de pe teritoriul național;
m) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de utilizare, instalare,
punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, precum și a
echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate
națională, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul
României, precum și inspectorii organismelor internaționale;
n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe diplomatice
acreditate la București, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului
diplomatic, precum și membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de
pașapoarte diplomatice și de serviciu, precum și membrii familiilor acestora;
o) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se
întorc în România din misiuni executate în afara țării;
p) elevii/studenți, cetățeni români, sau cetățeni ai statelor vecine României, cu domiciliul
sau reședința în afara României și înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de pe
teritoriul țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de
învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior.
7. Pe durata măsurii de izolare/carantină la domiciliu sau carantină instituționalizată,
persoanele care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pot
participa la ceremonialul de înmormântare în cazul decesului soțului/soției, unei rude / afin de
gradul 1-3, cu acordul Direcției de Sănătate Publică și avizul Centrelor Județene/al
Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
Art.2 - Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art.1 se urmărește de către Ministerul
Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
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