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În temeiul art. 82 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborat cu Hotărârea nr. 3 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), 

Grupul de suport tehnico - științific funcționează ca organism de suport tehnic al Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență 

(CNSSU), sens în care hotărârile acestuia sunt supuse spre aprobate CNSSU. 

În data de 10.03.2020, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc ședința Grupului de suport tehnico-știintific privind gestionarea 

bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, urmare a declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a stării de urgență pentru 

sănătatea publică cu impact internațional din cauza noului Coronavirus. 

În cadrul ședinței au participat reprezentanți ai MAI (DSU, IGSU și IGPF), MT, MApN, INBI Matei Balș, STS, INSP, MS, MAE și MEC, iar în 

urma dezbaterilor, s-au decis următoarele: 

1. Se propune spre aprobarea CNSSU, emiterea unui ordin al ministrului sănătății pentru suspendarea temporară, pentru o perioadă de 6 

luni, a distribuției medicamentelor, dispozitivelor medicale și materialelor sanitare esențiale în prevenția și tratarea infecției cu COVID-19 în 

afara teritoriului României, de la data emiterii ordinului. Lista de medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare va fi stabilită de 

Ministerul Sănătății. 

2. Se propune spre aprobarea CNSSU, recomandarea decalării de către entitățile private, inclusiv operatorii economici cu un număr de peste 

99 de angajați, a programului personalului care utilizează transportul public în comun, fie pentru întregul personal, în afara perioadelor de 

aglomerație maximă, fie prin împărțirea personalului care utilizează transportul public în comun în 2-3 grupuri, care să fie programați pentru 

începerea și terminarea programului în intervalele orare decalate cu o oră/o oră și jumătate față de programul normal. Recomandarea se 

aplică la nivelul municipiului București și a municipiilor reședință de județ, începând cu data de 12.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu 

posibilitatea de prelungire. 

3. Se propune spre aprobarea CNSSU, instituirea obligativității decalării programului personalului din instituțiile publice cu un număr de peste 

99 de angajați, care utilizează transportul public în comun, în conformitate cu variantele menționate mai sus. Măsura se aplică la nivelul 

municipiului București și a municipiilor reședință de județ, începând cu data de 12.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de 

prelungire. în funcție de natura activității desfășurate, instituțiile publice care nu pot aplica aceste reguli, vor identifica soluții alternative 

pentru evitarea utilizării de către angajați a transportului public în comun în perioadele de aglomerație. 

4. Se propune spre aprobarea CNSSU, restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și divertisment, în spații 

închise, cu participarea a peste 100 de persoane, până în data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire. 

5. Se propune spre aprobarea CNSSU, sistarea activităților cu public pentru muzee, până în data de 31.03.2020, cu posibilitatea de 

prelungire. 

6. Se propune spre aprobarea CNSSU, recomandarea suspendării activităților didactice din învățământul superior până la data de 

31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii și utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ. 

7. La nevoie, structurile poliției și jandarmeriei asigură măsurile de ordine publică și însoțire necesare, inclusiv fluidizarea circulației rutiere pe 

traseele de deplasare, cu ocazia transporturilor realizate pentru gestionarea tuturor situațiilor ce vizează fenomenul Coronavirus. 

8. În caz de necesitate, structurile poliției, jandarmeriei și poliției locale desfășoară măsuri de menținere a ordinii publice în proximitatea 

locațiilor unde sunt plasate persoane în carantină sau se realizează activități medicale specifice. 
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