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Coronavirus (COVID-19): Starea de alertă în România. Ce măsuri vor fi 
aplicate? 

 
 
 

În data de 14 mai 2020 a intrat în vigoare OUG nr. 70/2020 care reglementează 
măsurile ce se vor aplica începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.   
 
 
Măsuri în domeniul muncii 
 
▪ se dispune prelungirea acordării indemnizațiilor de șomaj tehnic introduse prin OUG nr. 

30/2020 și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai, cu 
posibilitatea continuării după această dată doar în domeniile în care se vor menține 
restricțiile; 
 

▪ indemnizațiile de șomaj astfel acordate nu sunt supuse executării silite pe durata acordării 
lor, indiferent de bugetul din care se suportă; 

 
▪ se dispune aplicarea și după încetarea stării de urgență, pentru o perioadă de 30 de zile, a 

prevederilor privind utilizarea poștei electronice ca unul din mijloacele de comunicare 
pentru solicitarea și acordarea drepturilor de asistență socială, de asigurări sociale de stat și 
șomaj; 

 
▪ perioada de suspendare a raporturilor de muncă pe perioada stării de urgență și a stării de 

alertă se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de 
luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj; 

 
▪ perioada stării de urgență și perioada stării de alertă în care contractele individuale de 

muncă sunt suspendate, pentru care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie pentru 
muncă, constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru șomaj; 

 
▪ se dispune prelungirea acordării drepturilor aferente concediilor până la data de 31 mai 2020 

persoanelor care, la data intrării în vigoare a OUG nr. 70/2020 i.e. 14 mai 2020, se află în 
concediu pentru creșterea copiilor, pentru îngrijirea copilului cu handicap sau de acomodare 
pentru copiii încredințați în vederea adopției; 

 
▪ se dispune menținerea valabilității contractelor colective de muncă și a acordurilor 

colective pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență; 
 

▪ se prevede că pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinți se 
stabilește până la încheierea cursurilor anului școlar 2019-2020; 
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▪ prevederile Legii nr. 19/2020 care reglementează acordarea unor zile libere părinților pentru 
supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se 
aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului 
din unitățile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidențiale și altor categorii 
stabilite prin ordine ale miniștrilor; 

 
▪ se instituie obligația pentru angajatorii din sistemul privat, pentru autoritățile și instituțiile 

publice centrale și locale, precum și pentru regiile autonome, societățile naționale, 
companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar 
de stat ori de o unitate administrativ-teritorială cu un număr mai mare de 50 de salariați de a 
stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între 
salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea 
programului de muncă, într-un interval de trei ore; 

 
▪ programul de muncă individualizat și modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc în 

actul adițional la contractul individual de muncă sau în actul administrativ emis de 
conducătorul instituției sau autorității publice.  

 
 
Măsuri în domeniul sănătății 

 
▪ se prevede că serviciile medicale și medicamentele pentru tratarea cazurilor COVID-19 și 

complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se 
suporta din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate; 
 

▪ pentru unitățile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitalicești, în regim de 
spitalizare continuă, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, 
decontarea lunară se face, în condițiile legii, fără a mai fi necesară o regularizare a 
trimestrelor II și III;  

 
▪ se prevede posibilitatea acordării la distanță a consultațiilor medicale, utilizând orice 

mijloace de comunicare;  
 

▪ consultațiile medicale la distanță acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de 
specialitate clinic se acordă cu încadrarea în numărul maxim de consultații prevăzut de OUG 
nr. 70/2020 i.e. maximum 8 consultații/oră/medic.  

 
▪ persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale cărora li se interzice 

continuarea activității și pentru care a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei 
suspiciuni de infectare cu COVID-19 beneficiază de concedii și indemnizații pentru carantină, 
indiferent de locul în care aceasta se instituie; 

 
▪ în vederea asigurării condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept scop 

prevenirea și controlul infecției cu SARS-CoV-2, structura organizatorică, reorganizarea și 
restructurarea unităților sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății, a celor din subordinea 
autorităților administrației publice locale și din rețeaua proprie a altor ministere și instituții 
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publice cu rețea sanitară proprie se realizează de către direcțiile de sănătate publică 
județene/a municipiului București, în funcție de necesități; 

 
▪ avizele eliberate de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în 

perioada stării de urgență, precum și cele eliberate pe perioada stării de alertă au o 
valabilitate care nu poate depăși data de 31.12.2020; 

 
▪ unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și de asistență medico-socială, precum și 

instituțiile și autoritățile publice pot primi medicamente, materiale sanitare, dispozitive 
medicale, vaccinuri, seruri, reactivi, consumabile aferente, precum și alte tipuri de servicii 
și produse necesare desfășurării activității, sub forma darului manual, indiferent de 
valoarea bunurilor corporale transmise prin dar manual, numai cu avizul de acceptare al 
Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România. 

 

▪ se prevede posibilitatea ocupării pe o perioadă de maximum 6 luni a posturilor vacante sau 
temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, 
coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv a funcțiilor publice de execuție 
și conducere, și de către personal contractual, fără organizarea concursului, cu respectarea 
condițiilor de calificare necesare pentru ocuparea postului; 

 

 
Măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului 
 
▪ pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență, activitatea Oficiului Registrului 

Comerțului se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență; 
 

▪ termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește până la 1 
noiembrie 2020; 

 
▪ până la data de 1 noiembrie 2020, declarația privind beneficiarul real poate avea formă de 

înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la Oficiul 
Registrului Comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura 
electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația privind beneficiarul real poate fi și 
în formă autentică, certificată de avocat sau dată la Oficiul Registrului Comerțului. 

 
 

Măsuri în domeniul activităților culturale 
 
▪ pentru evenimentele și festivalurile ce urmau a fi susținute în perioada 8 martie - 30 

septembrie 2020, sau în perioada în care se suspendă dreptul de organizare a evenimentelor 
și festivalurilor, în cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la 
eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achiziționat, iar în cazul anulării 
evenimentului sau festivalului sau în cazul imposibilității folosirii biletului de acces la data 
reprogramării participantul va primi din partea organizatorului un voucher pentru întreaga 
sumă plătită organizatorului; 
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▪ în cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii până 
cel târziu la data de 30 septembrie 2021, organizatorul va rambursa toate sumele pe care le-
a primit din partea consumatorului până la 31 decembrie 2021; 

 
 

Măsuri în domeniul educației 
 

▪ pentru anul școlar 2019-2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice de 
comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competențelor lingvistice de 
comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a 
minorităților naționale, probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de 
circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal și probele de evaluare a 
competențelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin 
ordin al Ministrului Educației și Cercetării; 
 

▪ pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în 
învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de 
cadru didactic calificat; 

 
 
Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente 
 

▪ se menține - cu drept de circulație, valabilitatea dovezilor înlocuitoare ale permiselor de 
conducere pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 45 zile de la 
încetarea acestei stări; 

 

▪ pentru aceleași perioade se menține și valabilitatea prelungirii numerelor de înmatriculare 
provizorie; 

 
 
Măsuri în domeniul străinilor 

 
▪ se menține valabilitatea documentelor eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări pe 

toată durata stării de alertă precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei 
stări; 

 

 
Măsuri în domeniul economic  

  
▪ se dispune prelungirea termenului în care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 

Afaceri poate elibera certificate de situații de urgență până la data de 15 iunie 2020; 
 

▪ certificatul pentru situații de urgență emis de către Ministerul Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri constată în baza declarației pe propria răspundere că operatorul 
economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor de minim 25% în luna martie, 
aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau 
întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice 
competente pe perioada stării de urgență decretată. 
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