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Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul sanitar, pe perioada starii de alerta, 
pentru personalul din cadrul unor unitati publice si private

Pandemia de COVID-19 provocata de virusul SARS-Cov-2 are cateva caracteristici specifice, care 
au fost consemnate pe parcursul evolutiei acesteia, respectiv transmiterea pe cale aerogena, 
perioada de incubatie intre 2-14 zile, o rata de contagiozitate >5 pentru varianta Delta. Pana in 
prezent nu s-a reu§it dezvoltarea unui antiviral eficace, virusul SARS-CoV 2 fiind un virus nou, 
cu care organismul uman nu s-a confruntat anterior.

Pana la data elaborarii prezentului actnormativ la nivel mondial s-au inregistrat peste 230 milioane 
de cazuri de COVID-19 §i peste 4.7 milioane decese atribuibile acestei boli. In Romania au fost 
notificate peste 1.26 milioane cazuri §i peste 35800 decese.

Pentru controlul acestei pandemii s-au utilizat initial masurile non-farmaceutice, precum purtarea 
ma^tilor de protectie, mentinerea unei distante fizice, igiena corespunzatoare a mainilor, testarea 
periodica a persoanelor care prezinta simptomatologie specified §i izolarea persoanelor infectate, 
masuri care au eficacitate partiala §i limitata in timp, fiind, pe de alta parte, foarte perturbatoare 
din punct de vedere socio-economic. Odata cu aparitia vaccinarii, pandemia a inceput sa fie 
controlata mai bine, in special in statele care au progresat rapid cu acoperirea vaccinala.

Vaccinurile impotriva COVID-19 §i-au dovedit eficacitatea atat in scaderea transmisibilitatii, a 
riscului de boala, cat si in scaderea riscului de a ajunge la forme severe, care sa colmateze sistemele 
de sanatate. Potrivit raportarilor oficiale din numarul total al deceselor provocate de Covid 19 peste 
90% sunt persoane nevaccinate.

Personalul medical reprezinta una dintre categoriile profesionale cele mai expuse la riscul de 
imbolnavire de COVID §i implicit devine transmitator al infectiei atat catre pacienti, cat si catre 
membrii de familie. Pacientii reprezinta cea mai vulnerabila categorie in a dezvolta forme severe 
ale bolii, datele statistice, raportarile zilnice demonstrand faptul ca persoanele care prezinta 
afectiuni sunt categoriile cele mai afectate, iar masurile care trebuie avute in vedere pentru 
protejarea acestora trebuie sa fie adoptate in regim de urgenta. De asemenea, personalul 
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta §i cel al Inspectoratului General de Aviatie al 
Ministerului Afacerilor Interne, alaturi de serviciile publice de ambulanfa §i unitatile §i



compartimentele de primiri urgente sunt parte a Sistemului National de Asisten|a Medicala de 
Urgenta Prim ajutor Calificat, astfel cum este reglementat prin Titlul IV din Legea nr. 95/2006 
privind reforma m domeniul sanatatii, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Echipajele de prim ajutor calificat, anestezie terapie intensiva §i cele de salvare aeriana ale 
Serviciului Mobil de Urgenta Reanimare §i Descarcerare sunt formate din cadre militare - 
pompieri special pregatiti in acordarea primului ajutor calificat si piloti, paite din echipajul 
medical. Pe ianga echipajele care acorda asistenfa medicala de urgenfa participa la interventii 
operative si pompieri pregatiti pentru stingerea incendiilor.

Astfel, se poate constata faptul ca, pe Ianga cadrele medicale din unitatile sanitare publice, 
pompierii ?i pilotii participa la misiuni de acordare a asistentei medicale de urgenta §i misiuni de 
stingere a incendiilor, prezentand acela^i grad ridicat de expunere la riscu! epidemiologic cauzat 
de virusul SARS- CoV- 2.

Totodata, pentru a asigura organizarea sistemului de sanatate in conditiile crizei sanitare generate 
de pandemia de Covid 19, functionarea institutiilor care asigura conducerea §i coordonarea 
sistemului de sanatate, respectiv Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica si celelalte 
institutii subordonate ministerului, Casa Nationals de Asigurari de sanatate §i casele de asigurari 
de sanatate, este absolut esentiala. in acest sens, este necesar ca personalul acestor institutii sa 
beneflcieze de o protecfie cat mai mare la infectarea cu Sars Cov 2 astfel incat rata de 
indisponibilizare a acestor categorii de personal sa fie cat mai redusa.

La momentui actual, la nivel european, se inregistreaza un trend ascendent cu cre^teri 
semnificative de infectari cu virusul SARS-Cov-2 In anumite tari, intre care si Romania, care se 
distinge si prin faptul ca are una dintre cele mai reduse acoperiri vaccinale din UE, ceea ce se 
traduce printr-o receptivitate mare a populatiei la infectie si la boala (inclusiv forme severe si 
decese).

in anul 2020 la nivelul unitatilor sanitare, in randul personalului angajat au existat multiple focare, 
aceste evenimente generand situatii in care activitatea medicala a fost perturbata fie prin 
suspendarea activitatii, fie prin desfa?urarea acesteia in conditii deficitare, situatii care s-au 
reflectat in calitatea serviciilor medicale oferite pacientilor. Nu in ultimul rand s-au inregistrat 
multiple pierderi de viefi omene§ti in randul personalului medical.

Ca urmare, pentru a proteja pacientii (beneficiarii serviciilor medicale) de riscul de infectare cu 
SARS-CoV 2 §i pentru a menfine starea de sanatate a personalului medical §i functionarea la 
parametri adecvati a sistemului de sanatate, este necesar sa fie adoptate cele mai potrivite masuri 
pentru asigurarea unui mediu sigurin unitatile sanitare.

Prin prezentul proiect de lege se stabilesc o serie de masuri necesar a fi implementate in cadrul 
unitatilor sanitare, publice si private, astfel cum sunt reglementate de Legea nr.95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul 
Ministerului Sanatafii ?i institutiilor din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea acestuia,



in cadrul Casei Nationale de Asigurari de sanatale caselor de asigurari de sanatate, in cadrul 
Inspectoratului General pentru Situa^ii de Urgen^a in cadrul unitatilor subordonate, in cadrul 
Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne si in cadrul unitatilor 
subordonate, precum §i in cadrul laboratoarelor de analize medicale. In acest sens, personalul din 
cadrul acestor unitati este obligat sa prezinte in vederea desfa§urarii activitatii un certificat digital 
al UE privind COVlD-19, care sa ateste indeplinirea uneia din urmatoarele conditii:

a) vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2 §i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 
schemei complete;

b) se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi ?! a 180-a zi ulterioara confirmari i infectarii cu virusul 
SARS-CoV-2;

c) rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid, pentru infecpa cu 
virusul SARS-CoV-2, efectuat in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatadi.

Totodata, se reglementeaza faptul ca personalul din cadrul unitatilor publice care prezinta rezultat 
negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid, pentru infec^ia cu virusul 
SARS-CoV-2 va suporta costurile privind testarea, exceptie fiind categoria de personal care face 
dovada unor afectiuni care reprezinta contraindica^ie la vaccinare, caz in care costurile de testare 
vor fi suportate de catre angajator.

Pentru unitatile private costurile privind activitatea de testare impotriva virusului SARS-CoV-2 
vor fl suportate conform procedurilor stabilite la nivelul acestora, fie de catre angajati, fie de catre 
angajator.

Avand in vedere cre^terea ingrijoratoare a numarului de cazuri de falsificare a documentelor care 
atesta vaccinarea, testarea sau vindecarea este necesara introducerea utilizarii exclusive a 
certificatului digital al UE privind COVlD-19 pentru atestarea indeplinirii uneia dintre cele trei 
conditii §i pe teritoriul national, acesta fiind singurul mod in care conducerea unitatilor publice ^i 
private poate verif caautenticitatea, valabilitatea §i integritatea certificatelor, prin scanarea codului 
QR de pe certificat prin intermediul aplicatiei mobile "Check DCC".

De asemenea, pentru a asigura aplicarea acestor masuri se stabile§te in responsabilitatea 
conducerii unitatilor publice §i private veriflcarea certificatelor digitale al UE privind COVID-19, 
precum §i obligatia interzicerii accesului la locul de munca a persoanelor care nu indeplinesc 
conditiile mai sus mentionate. Nerespectarea acestor obliaga^ii de catre conducatorul unitatii 
respective reprezinta contraven^ie ?i se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei 
aplicata de catre personalul imputernicit din cadrul directiei de sanatate publica judetene, respectiv 
a municipiului Bucure^ti §i din cadrul Inspectiei Sanitare de Stat.

Totodata, se reglementeaza suspendarea de drept, pe o perioada de 30 de zile a contractelor in baza 
carora i^i desfa^oara activitatea personalul din unitatile publice §i private in cazul in care nu 
prezinta un certificat digital al UE privind COVID-19. Suspendarea inceteaza la data la care



personalul prezinta certificat digital al UE privind COVlD-19, in vederea atestarii mdeplinirii 
conditiilor mai sus mentionate.

fn situatia in care personalul din unitatile publice cumuleaza 30 de zile de suspendare, contractu! 
m baza caruia isi desfa§oara activitatea inceteaza de drept, iar pentru personalul din unitatile 
private care cumuleaza 30 de zile de suspendare, angajatorul poate dispune fie prelungirea 
suspendarii, fie mcetarea contractului Tn baza caruia i§i desfa§oara activitatea.

In unitatile publice masura mcetarii contractului in bazacarora isi desfa^oara activitatea personalul 
este necesara pentru a crea posibilitatea incadrarii pe acele posturi a altor persoane, in vederea 
asigurarii continuita^ii activitatii, tinand cont de faptul ca in unitatile respective numarul total al 
posturilor este limitat prin acte normative.

Potrivit alin.(2) al art. 4 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven^iilor, cu modificarile 
§1 completarile ulterioare, tn cazuri urgente se poate prevedea intrarea in vigoare a actelor 
normative prin care se stabilesc §i se sanc^ioneaza contraventii intr-un termen mai scurt de 30 de 
zile de la data publicarii, dar nu mai pu^in de 10 zile. Avand in vedere necesitatea adoptarii acestor 
masuri in regim de urgenta, tinand cont de contextui epidemiologic, prin proiectul de lege se 
propune ca termenul de intrare in vigoare a acestei legi sa fie de 10 zile de la data publicarii ei in 
MonitoruJ OficiaJ al Romaniei, Partea I.

Aceste masuri sunt necesare avand in vedere ca dreptul la protectia sanatatii publice, mai ales in 
perioada de pandemic, are o importan|a majora ^i trebuie abordat cu rigurozitate.

Avand in vedere art. 34 alin.(2) -Dreptul la ocrotirea sanatatii - din Constitutia Romaniei care 
prevede obligatia statului de a lua masuri pentru asigurarea sanatatii publice, precum §i faptul ca 
responsabilitatea pentru asigurarea sanatatii publice revine in principal Ministerului Sanatapi, 
tinand cont de toate aspectele prezentate in prezenta expunere de motive, propunem adoptarea 
prezentului proiect de lege in procedura de urgenta.
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