
1. Poliția Locală se subordonează operațional Ministerului Afacerilor Interne. 

2. Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor se subordonează operațional 

unităților teritoriale de poliție, care stabilesc activitățile de sprijin pe care acestea le execută.  

3. Serviciile voluntare de pompieri (situații de urgență) se subordonează operațional unităților 

teritoriale pentru situații de urgență, care stabilesc responsabilitățile și modul de acțiune al 

acestora. 

4. Beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute în 

prezentul decret pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele 

intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii. 

5. Se vor dispune măsuri pentru asigurarea continuității și funcționării tuturor serviciilor de 

utilitate publică. 

6. Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe 

perioada stării de urgență. 

7. În serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată 

de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și 

alte categorii de personal contractual necesare. 

8. Pe perioada stării de urgență, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pot fi suspendați 

din funcțiile de conducere conducătorii unităților sanitare, direcțiilor de sănătate publică, 

caselor de asigurări de sănătate, serviciilor de ambulanță, precum și autorităților și instituțiilor 

publice centrale și locale cu atribuții în domeniul asistenței și protecției sociale, indiferent de 

statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate să exercite temporar aceste funcții să 

fie funcționari publici. 

9. Pe perioada stării de urgență, modificările de structură din cadrul unităților sanitare se vor 

aviza de către direcțiile de sănătate publică locale în funcție de necesitați. 

10. Prin ordin al ministrului sănătății se stabilesc măsurile de sprijinire a persoanelor izolate la 

domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19. Măsurile de sprijin se pun 

în aplicare de autoritățile administrației publice locale.Cheltuielile necesare se asigură prin 

transfer între bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, și bugetele locale. 

11. Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile 

autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate 

administrativ- teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat, introduc, 

acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de 

telemuncă, prin act unilateral al angajatorului. 

12. Pe perioada stării de urgență se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor 

colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la 

sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, 

de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din 

unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și 

aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă. 

13. Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale 

electronică. 

14. Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal 

eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și 

tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror 

valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la 

încetarea stării de urgență. 

15. Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, 

provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își 

prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență. 



16. Procesele în care UAT-urile sunt parte, se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență 

instituite prin acesta, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop. 

17. Obligațiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, respectiv prestarea unei 

munci neremunerate în folosul comunității rezultată din înlocuirea amenzii penale se suspendă 

pe durata stării de urgență. 

18. Pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se 

suspendă. 

19. Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri 

pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între 

persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. 

20. În perioada stării de urgență pot fi depășite normele de dotare și consum prevăzute de 

reglementările în vigoare, dacă această depășire se datorează efectelor evoluției COVID-19 și 

măsurilor de protecție și prevenire. 

21. Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor 

formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se 

dublează. 

 


