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HOTĂRÂRE nr. 1 din 02.02.2020

privind aprobarea masurilor necesare creşterii capacităţii de intervenţie în 
prevenirea şi combaterea infecţiilor cu noul Coronavirus

în conformitate cu prevederile art.2 Ut. a) şi art.4 alin.(l) Ut. c) şi d) din 
Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţa, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.V, pct.7 
din Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă şi ale art.3 alin. (1) Ut. d) din HG.nr.758/2009 
pentru punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional 2005,

în temeiul prevederilor art. 8A1 şi art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind 
organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale 
de Urgenţă,

Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă adoptă^pre^jita .
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HOTĂRÂRE: _  l V

Art. 1 - Se aprobă propunerile de măsuri privind combaterea infecţiîto^oului 
Coronavirus prevăzute în Hotărârea nr. 1 din 29.01.2020 şi Hotărârea nr. 2 din 
01.02.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiintific privind gestionarea bolilor înalt 
contagioase pe teritoriul României.

A rt.2 - Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Minsterul Sănătăţii şi 
Ministerul Finanţelor Publice, redactează proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a 
Guvernului (OUG), prin care se desemnează Oficiul Naţional pentru Achiziţii 
Centralizate (ONAC) ca instituţie abilitată pentru achiziţia, în regim de urgenţă, de 
echipamente de protecţie a personalului (PPE), camere de izolare cu presiune negativă, 
izolete cu presiune negativă pentru transport pe targa, seturi de suport cardio 
respirator compuse din ventilator, monitor şi câte 4 injectomate, substanţe 
dezinfectante şi filtre pentru echipamentele de izolare, în limita cantităţilor prevăzute



în Anexă, prin procedura de negociere, fără publicare prealabilă, conform prevederilor 
art. 68 lit, f) coroborat cu art,69 alin. (4) şi art.104 alin [1) lit. c) din Legea 98 din 2016 
privind achiziţiile publice.

Art. 3- Proiectul de ordonanţă menţionat la Art. 2 reglementează şi 
următoarele aspecte:

a) Sumele necesare achiziţiilor în regim de urgenţă vor fi alocate din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.
b) Se autorizează Ministerul Finanţelor să întreprindă demersurile pentru 
reîntregirea fondului de rezervă de la nivelul Guvernului prin accesarea şi 
utilizarea mecanismului CAT -  DDO (Catastrophe Defered Drawdown Option) din 
cadrul programului de împrumut cu Banca Mondială pentru acţiuni preventive şi 
măsuri de răspuns la dezastre.
c) în termen de maxim 45 de zile de la adoptarea Hotărârii Comitetului 
Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, se stabileşte Cadrul multianual 
pentru constituirea stocurilor naţionale de urgenţă şi se aprobă, prin ordin 
comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, metodologia de 
constituire, utilizare şi reîntregire a acestor stocuri.
d) în termen de maximum 1 an de ia adoptarea Hotărârii Comitetului Naţional 
pentru Situaţii Speciale de Urgenţă se finalizează constituirea stocurilor 
prevăzute la lit. c.
e) Achiziţiile necesare pentru constituirea stocurilor prevăzute la lit. c se 
realizează prin încheierea unui acord cadru de către ONAC, prin aplicarea 
procedurilor de achiziţie prin licitaţie deschisă, urmat de încheierea de contracte 
subsecvente de către IGSU.
f) Gestionarea echipamentelor şi a materialelor achiziţionate potrivit 
prevederilor Art. 2 şi Art. 3, lit. e) va fi asigurată de către Departamentul pentru 
Situaţii de Urgenţă, prin structurile aflate în coordonare.
g) Anual, în cadrul şedinţelor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va prezenta modul de 
utilizare şi reîmprospătare a echipamentelor şi a materialelor achiziţionate 
potrivit prevederilor Art. 2 şi Art. 3, lit. e).
Art. 4 - Cheltuielile aferente acţiunilor de repatriere a persoanelor afectate de 

carantina pe teritoriul altor state se decontează din bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe, conform legislaţiei actuale în vigoare. în măsura în care se vor 
constata cheituiieli suplimentare pentru perioadele de carantină pe teritoriul 
altor state, la propunerea MAE, se va suplimenta bugetul acestei instituţii din 
Fondul de Rezervă ia dispoziţia Guvernului.
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