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Hotărâre CNSU.  
Instituire stare de alertă la nivel 
național.  
Principalele măsuri adoptate. 

 NCES Decision.  
State of alert at national level.  
Main measures adopted. 

   

În Monitorul Oficial nr. 395 / 15.05.2020 a fost 
publicată Hotărârea Comitetului Național pentru 
Situații de Urgență (CNSU) nr. 24 / 14.05.2020 
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 SARS-CoV-2 („Hotărârea 24”). 

 Monitorul Oficial No. 395 of May 15, 2020 has published 
the Decision no. 24 issued by National Committee for 
Emergency Situations (NCES) on May 14, 2020 on the 
approval of the establishment of the state of alert at 
national level and of the measures for prevention and 
control of infections, in the context of the epidemiological 
situation generated by the SARS-CoV-2 virus (“Decision 
24”). 

 Începând cu data de 15.05.2020 se declară 
Starea de Alertă la nivel național pentru o 
perioadă de 30 de zile. 

  Starting May 15, 2020, the State of Alert is declared 
at national level, for a period of 30 days. 

 Pe durata stării de alertă, în scopul limitării 
răspândirii infecției cu noul coronavirus în rândul 
populației, se instituie obligativitatea purtării 
măștii de protecție în spațiile publice închise, 
spațiile comerciale, mijloacele de transport în 
comun și la locul de muncă. 

  During the state of alert, in order to limit the spread of 
the new coronavirus infection among the population, 
the lawmaker establishes the obligation to wear a 
protective mask in closed public spaces, 
commercial spaces, means of public transport 
and at work. 

   

 Măsuri privind relațiile de muncă   Main measures on labor relations 

 Instituțiile și autoritățile publice, precum și  
operatorii economici publici și privați, au obligația 
de a-și organiza activitatea, astfel încât munca să 
se desfășoare de la domiciliul angajaților. 

  Public institutions and authorities, as well as public 
and private economic operators have the obligation 
to organize their activity so that the work is carried 
out from the employees' domiciles. 

 

   

LEGAL ALERT 
No. 37 / 16 May 2020 



 
  
 

 
2 

 Dacă activitatea desfășurată nu permite acest 
lucru, acești angajatori au obligația să ia anumite 
măsuri stricte în vederea prevenirii și limitării 
răspândirii noului coronavirus. 

 If the specific of activity does not allow rendering the 
activity when at domicile, these employers have the 
obligation to take certain strict measures in order to 
prevent and limit the spread of the new coronavirus. 

   

 Măsuri referitoare la lucrul cu 
publicul / acces in interior 

  Measures related to public relations/ 
indoor access 

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: 

 Public institutions and economic operators that carry out 
commercial / working activities with the public that involve 
the access of people inside the buildings, take measures 
for the organization of the activity, as follows: 

 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; 

  access must be organized in such a way as to ensure 
a minimum area of 4 sqm for each client / person and 
a minimum distance of 2 m between any two close 
persons, 

 să nu permită accesul persoanelor a căror 
temperatură corporală, măsurată la intrarea în 
incintă, depășește 37,30 C; 

  not to allow access to persons whose body 
temperature, measured at the entrance to the 
premises, exceeds 37.30C, 

 să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și 
evitarea aglomerării de persoane, în special în 
zonele caselor de marcat / ghișeelor. 

  to ensure the disinfection of the exposed surfaces 
and to avoid the crowding of people, especially in the 
areas of cash registers / counters. 

   

 Măsuri  privind activitatea de 
servire și consum de produse 

  Measures regarding the activity of 
products’ serving and consumption  

Este suspendată 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. 

 The activity of serving and consuming products is 
temporarily suspended in the common dining areas 
inside restaurants, hotels, motels, boarding houses, 
cafes or other public places, as well as on the terraces 
outside these locations, except for food preparation 
activities, as well as the marketing of food and alcoholic 
and non-alcoholic beverages, which do not involve 
customers’ remaining in spaces intended for this purpose, 
such as „drive-in“, „room-service“, delivery to the 
customer, ”take-away” etc. 

   

 Măsuri privind activitatea de 
comercializare cu amănuntul 

  Measures regarding the retail activity 

 Este suspendată 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, cu excepția următoarelor activități: 

  The retail activity of products and services in 
shopping centers with a built area of more than 
15,000 sq m, in which several economic operators 
operate, is temporarily suspended, except for the 
following activities: 

• vânzarea produselor alimentare, veterinare, 
farmaceutice, a produselor și serviciilor de 
optică medicală şi a serviciilor de curățătorie; 

 • sale of food, veterinary, pharmaceutical products, 
medical optics products and services and 
cleaning services; 

• vânzarea produselor electronice și 
electrocasnice, doar dacă operatorii 

 • the sale of electronic and household appliances 
products, only if the economic operators ensure 
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economici asigură livrarea acestora la 
domiciliul / sediul cumpărătorului; 

their delivery to the buyer's domicile / 
headquarters; 

• activitatea desfășurată de operatorii economici 
din cadrul centrelor comerciale care au 
accesul asigurat direct din exteriorul incintei și 
este întreruptă comunicarea cu restul 
complexului. 

 • the activity carried out by the economic operators 
within the shopping centers that have the access 
provided directly from outside the premises and 
the communication with the rest of the complex is 
interrupted. 

   

 Măsuri în domeniul medical   Medical related measures 

 Se reia activitatea cabinetelor de medicină 
dentară pentru cazurile care nu reprezintă 
urgență, cu respectarea măsurilor de prevenire și 
control a răspândirii infecțiilor. 

  The activity of dental offices resumes for non-
emergency cases, in compliance with measures to 
prevent and control the spread of infections, 

 Se reia asigurarea asistenței medicale ambulatorii 
pentru cazurile care nu reprezintă urgență și care 
nu au potențial de agravare, cu condiția organizării 
activității astfel încât consultațiile să fie efectuate 
doar cu programare prealabilă și interzicerea 
staționării pacienților în zonele de așteptare, 
precum și activitățile de internare a pacienților 
care nu sunt urgențe medicale, la nivelul unităților 
sanitare non-COVID, cu menținerea interdicțiilor 
de acces a aparținătorilor, fiind obligatorie 
organizarea unui sistem de informare a acestora 
despre starea pacienților internați. 

  Resumption of outpatient medical care for non-
emergency cases with no potential for aggravation is 
resumed, provided that the activity is organized so 
that consultations are carried out only with prior 
appointment and prohibiting patients from being 
placed in waiting areas, as well as hospitalization 
activities. patients who are not medical emergencies, 
at the level of non-COVID health units, with the 
maintenance of access bans of the relatives, being 
mandatory the organization of an information system 
about the condition of hospitalized patients. 

   

Hotărârea 24 a intrat în vigoare la data de 
15.05.2020. 

 The Decision 24 entered into force as of May 15, 2020. 
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