
Anexa nr. 1 

Măsuri 
pentru creșterea capacității de răspuns 

Art. 1. - În condițiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr.  55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: 
1. coordonarea operațională a serviciilor publice de ambulanță și a serviciilor voluntare pentru 
situații de urgență, în condițiile art. 54 și 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare; 
2. coordonarea operațională a poliției locale, în condițiile art. 50 - 521 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. - În condițiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările 
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: 
1. se instituie obligația de a asigura măsurile de continuitate a activității centrelor rezidențiale de 
îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără 
dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și de a stabili programul de lucru al 
angajaților, potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu 
avizul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București; 
2. furnizorii de servicii sociale își organizează programul în centrele rezidențiale în funcție de 
contextul epidemiologic existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare privind 
legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată 
cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile 
competente. 

Art. 3. - În condițiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările 
ulterioare, se stabilește desfășurarea în regim permanent a activității tuturor centrelor operative 
pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a activității Centrului Național de 
Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al municipiului București de 
coordonare și conducere a intervenției. 

Art. 4. - (1) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 1 se pune în aplicare de către unitățile teritoriale pentru 
situații de urgență, respectiv de către inspectoratele pentru situații de urgență. 
(2) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de către Poliția Română, prin inspectoratele 
de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. 
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(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se urmărește de către Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale. 
(4) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către instituțiile la nivelul cărora sunt 
organizate centrele operative pentru situații de urgență, respectiv centrele de coordonare și 
conducere a intervenției. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul 
Afacerilor Interne.
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