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HOTĂRÂREA NR. 11 din 13.03.2020 

a 

Grupului de suport tehnico - știintific  

privind gestionarea bolilor înalt contagioase 

pe teritoriul României 
 

 

În temeiul art. 8^2 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 13.03.2020, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc ședința 

Grupului de suport tehnico – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe 

teritoriul României, urmare a declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a 

pandemiei de SARS-COV 2 și în continuarea stabilirii de măsuri necesare prevenirii și 

gestionării acestei infecții. 
 

În cadrul şedinţei au participat reprezentanţi ai MAI (DSU, IGSU şi IGPF), MT, 

MApN, INBI Matei Balş, STS, INSP, MS, MAE şi MEC, iar în urma dezbaterilor s-a decis  

propunerea, spre aprobarea CNSSU, a recomandărilor ”Grupului de analiză” anexate, 

care vizează: 

 relațiile personalului Companiei Naționale Poșta Română cu persoanele aflate 

în autoizolare; 
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 relațiile echipelor de intervenție (apa, canal, gaze, electricitate, 

internet/cablu, telefonie fixă) în interacțiunea cu persoanele aflate în autoizolare; 

 relațiile reprezentanților autorităților publice (IPJ, IJJ, ITPF, ISUJ, DSP, MS) cu 

șoferii de camioane, cu masa totală mai mare de 3,5 tone, care intră în țară venind din 

zonele roșii și galbene; 

 definirea termenului de “contact apropiat” al unui caz confirmat; 

 aspecte privind planul de continuitate în instituțiile esențiale și 

infrastructurile critice 

 restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive 

și de divertisment, care presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate în spații 

închise, inclusiv cele realizate în săli de tratament balnear, săli de fitness, saloane de SPA-

uri, de cosmetica, săli de jocuri de noroc și cazinouri.  
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