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Secţiunea 1 
Titlul actului normativ

prbiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind Unele măsuri 
pentru prevenirea şi cortibaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

Protecţia persoanelor vulnerabile din centrele de servicii sociale şi din întregul Sisteni de asistenţă 
socială a reprezentat o prioritate pe toată perioada Pandemiei de COVID-19, în perioada stărilor de 
urgenţă şi alertă instituite din cauza pandemiei cu virusul SARS-CoV-2.

în conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.55/2020, conducătorii centrelor rezidenţiale de 
însrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi 
fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, prevăzute în Nomenclatorul 
serviciilor sociale, precum şi în regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, au obligaţia de a asigura măsurile de continuitate a activităţii pe durata stării de 
alertă, având dreptul să stabilească programul de lucru al angajaţilor, în condiţiile legii.
Neluarea de către conducătorii serviciilor de asistenţă socială a măsurilor stabilite conform art. 5 
alin. (1) lit. e), referitoare la adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activităţii 
constituie contravenţie, în conformitate cu prevederile art.65 din Legea nr.55/2020 şi se 
sancţionează cu amendă.

Pe toată perioada stării de alertă, la această dată, prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 septembrie 2021, 
precum şi stabilirea rhăsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVlD-19, s-au stabilit:

1) în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 55/2020, instituirea obligaţiei de a asigura 
măsurile de continuitate a activităţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a 
persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, 
precum şi pentru alte categorii vulnerabile şi de a stabili programul de lucru al angajaţilor, 
potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu avizul direcţiilor de sănătate publică judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti şi de a organiza programul în centrele rezidenţiale în 
funcţie de contextul epidemiologie existent la nivel local, cu respectarea normelor în 
vigoare privind legislaţia în domeniul muncii si cu. respectarea normelor de prevenire a
răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autorităţile competente.

2) în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, direcţiile de sănătate 
publică judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti asigură testarea săptămânală a 
personalului de îngrijire si asistentă, a personalului de specialitate si auxiliar care îşi
desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor 
vârstnice, în centrele rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi 
pentru alte categorii vulnerabile.

în Strategia de vaccinare împotriva COVlD-19, aprobată prin HG 1031/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, lucrătorii din domeniul social, personalul de îngrijire care îşi desfăşoară 
activitatea în centrele rezidenţiale şi medico-sociale şi personalul care acordă îngrijiri medicale şi 
sociale la domiciliu, au fost incluşi în lista categoriilor prioritare.
în perioada de pregătire şi lansare a campaniei naţionale de vaccinare din decembrie 2020 - 
februarie 2021, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a desfăşurat mai multe acţiuni de colectare a 
datelor cu privire la planificarea şi opţiunile privind vaccinarea împotriva Covid-19 în rândul 
personalului de îngrijire şi al beneficiarilor de asistenţă socială, precum şi acţiuni de informare şi



promovare a campaniei de vaccinare a acestor categorii de persoane considerate prioritare în 
strategia de vaccinare.

Contextul actual, caracterizat printr-o tendinţă clară de creştere a ratei de infectare în rândul 
populaţiei şi iminenţa apariţiei unui al 4-lea val de infectare, precum şi cifrele semnificative de 
infectare şi deces cauzate de Covid-19 în rândul personalului (10993 de angajaţi infectaţi si 15 
decedaţi) şi al beneficiarilor de asistenţă socială (19485 de beneficiari infectaţi si 1047 beneficiari 
decedaţi, de la începutul monitorizării şi până la 27.08.2021), raportate de ANPIS în „Situaţiile 
actualizate privind răspândirea Covid - 19 la nivelul serviciilor sociale monitorizate d& lnspie0a 
Socială” şi ANDPDCA (pentru serviciile sociale aflate în subordinea Direcţiilor Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului) reclamă reglementarea unor măsuri explicite în sarcina 
autorităţilor administraţiei publice locale şi a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale 
pentru protecţia vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii 
persoanelor aflate în situaţie de vulnerabilitate.
In ceea ce priveşte vaccinarea personalului şl a beneficiarilor din serviciile rezidenţiale destinate 
adulţilor cu dizabilităţi aflate în subordinea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului, peste 90 % din beneficiarii acestor servicii sunt vaccinaţi în timp ce personalul este 
vaccinat doar în procent de peste 57% ceea ce conduce la creşterea riscului de infectare a 
beneficiarilor.

I. Schimbări preconizate

Având în vedere faptul că, deşi vaccinarea este principalul instrument de prevenţie primară a 
bolilor şi una dintre măsurile cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor în materie de 
sănătate publică, totuşi, nu poate fi impusă ca obligatorie, precum şi faptul că alternativa la 
vaccinare, pentru prevenirea răspândirii virusului, este reprezentată de testarea periodică,

având în vedere necesitatea protejării persoanelor vulnerabile aflat? în centrele de servicii 
sociale.

proiectul de lege prevede modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv:

1. Reglementarea obligaţiei furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi de a solicita 
pe perioada stării de alertă, în funcţie de incidenţa cazurilor din judeţ/localitate, 
comunicată de comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului 
Bucureşti, personalului din centrele rezidenţiale care, în desfăşurarea activităţii, are 
contact cu persoanele beneficiare, după caz:

dovada vaccinării împotriva virusului SARS-GoV-2 sau vaccinării cu primaa)
doză, după caz;

adeverinţa emisă de medicul de familie sau medicul curant prin care şe 
certifică existenţa unor afecţiuni care reprezintă contraindicaţie la vaccinare;

rezultatul negativ săptămânal pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în urma 
efectuării unui test antigen rapid;

dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zj ulterioară 
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

2. Neprezentarea de către angajaţi a dovezilor menţionate conduce la interzicerea 
accesului în centrele de servicii sociale, sau, după caz, interzicerea desfăşurării 
activităţilor care presupun contactul cu persoanele beneficiare.

3. Suportarea costurilor testării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 de către angajat; 
Pentru persoanele care nu s-au vaccinat din motive medicale şi pentru persoanele care 
nu au încheiat schema completă de vaccinare/se află în peripada dintre prima şi a 
doua doză, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti asigură 
testele antigen rapide necesare testării acestora.
Posibilitatea ca, furnizorul de servicii sociale, să poată dispune, cu acordul 
angajatului, modificarea temporară, în condiţiile legii, a atribuţiilor din fişa postului.

b)

c)

d)



4. Includerea în categoria contravenţiilor a nerespectării acestor prevederi şi stabilirea 
unui termen de intrare în vigoare a contravenţiei, în conformitate cu prevederile art.4 
alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic dl 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

1. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2’. Impactul asupra sarcinilor administrative.

se va cuantifica impactul net al sarcinilor administrative, evideriţiindu-se atât costurile 
adlnihistrative generate de noul act normativ sau de modificarea legislativă, cât şi costurile 
adniinistrative eliminate:

a)

b) simplificarea procedurilor administrative. 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 
2^. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impact social:
Implementarea măsurilor prevăzute de prezentul proiect de lege va conduce la prevenirea riscului 
de infectare cu SARS-CoV-2, a persoanelor beneficiare din sistemul de asistenţă socială, ca urmare 
a contactului acestora cu personalul angajat fie de serviciile publice de asistenţă socială, fie de 
alţi furnizori publici sau privaţi de servicii sociale..
4. Impact asupra mediului
.Actul normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
-în mii lei (RON) -

Următorii patru aniIndicatori Anul
curent

Media
pe

patru
ani

2 31 4 5 6 7
2021 2023 2024 20252022

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, în plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
iii. TVA

b) bugete locale
i. impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat:

contribuţii de asigurării.
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, în plus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:



i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
iii. transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice
b) bugete locale:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
iii. asistenţă socială

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare
Alte informaţii:
Precizăm, faptul că şi la această dată, conform prevederilor art.3, din anexa nr.2 la HG 
nr.932/2021, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti asigură 
testarea săptămânală a personalului de îngrijire şi asistenţă, a personalului de specialitate ,şi 
auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a 
persoanelor vârstnice, în centrele rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precurn 
şi pentru alte categorii vulnerabile.

Prin urmare, prin aplicarea prevederilor prezentului proiect de lege, considerăm că impactul 
bugetar este pozitiv faţă de situaţia actuală având în vederea faptul că, în general, angajatul va 
suporta costul testării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2.

Secţiunea a 5-a
____________ Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare____________
1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului act 
normativ: -
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:
1’ Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice
a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 
achiziţiilor publice, prevederi obligatorii;
Nu este cazul.
c) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 
procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatoriţiă 
internă a autorităţilor contractante.
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene



Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative şi său documente internaţionale din care decurg angajamente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. .
6. Alte informaţii

I Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.________ ,
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  ,...................
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.
Proiectul de act normativ |a fost transmis, spre consultare, Federaţiei Autorităţilor Locale din 
România, Asociaţiei Munidpiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei 
Comunelor din România şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, prin adresa nr. 
3079/EC/24.09.2021 1
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guve'rnului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 
Nu este cazul. 
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social.
6. Alte informaţii

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
în procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile 
procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale prevăzute de Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
Prezentul proiect de act normativ a fost supus comentariilor publicului, prin publicarea pe pagina 
de internet a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în perioada 21.09.-01.11.2021.
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, la 
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de 
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561 din 10 mai 2009.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. . ..
3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme său extinderea 
competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.______ . _____ ... . ,



2. Alte informaţii
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, pe care îl supunem spre aprobare Guvernului

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Raluca TURCAN

AVIZAT:

Ministrul interimar al sănăţăţiiMinistrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice

şi Administraţiei

CSEKE Attila-ZoltănCSEKE Attila-Zoltăn

Ministrul interimar al JustiţieiMinistrul Finanţelor 

Dan VÎLCEANU Lucian Nicolae BODE



« •

Făţă-de cele prezentate, a fost elâboraf prezentul proiect Ordonanţă de'urgenţă pentra modificăreai
unor acte normative în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabnităţi; pe Pare îl
supunem spre aprobare Guvernului.

Ministrul niuncii şi protecţiei sociale

      
  

  

AVIZAT:

Ministrul dezvoltârii, lucrărilor jpubliCe^

CS^KE Atti4,Zolî

t straţieî

 
 
 

Ministrul finanţelorMinistrul justiţiei

Alexandru NAÎiÂREStelian-Cristian ION
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PROIECT

Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVlD-19

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.l - Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVlD-19, publicată în Monitorul Oficial al României nr.396 din 15 mai 2020, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. După articolul 19, se introduce un articol nou, art.l9^ care va avea următorul cuprins: 
„Art.19’ (1) în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d), referitoare la măsuri de protecţie 
a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, pe 
perioada stării de alertă, în funcţie de incidenţa cazurilor din judeţ/localitate, comunicată de 
comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului Bucureşti, furnizorii de servicii 
sociale publici şi privaţi solicită personalului din centrele rezidenţiale prevăzute la art. 19 care, 
în desfăşurarea activităţii, are contact cu persoanele beneficiare, după caz:

a) dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 sau vaccinării cu prima doză, după caz;
b) adeverinţa emisă de medicul de familie sau medicul curant prin care se certifică 

existenţa unor afecţiuni care reprezintă contraindicase la vaccinare;
c) rezultatul negativ săptămânal pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în urma efectuării 

unui test antigen rapid;
d) dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Costurile aferente testării, în vederea prezentării dovezii prevăzută la alin.(l ) lit.c), se 
suportă de angajat.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), pentru persoanele care nu s-au vaccinat din motive 
medicale şi pentru persoanele care nu au încheiat schema completă de vaccinare/se află în 
perioada dintre prima şi a doua doză, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti asigură testele antigen rapide necesare testării acestora.
(4) Neprezentarea de către angajaţi, a documentelor prevăzute la alin.(l) lit.a)-c), după caz, 
conduce la interzicerea accesului în centrele de servicii sociale, sau, după caz, interzicerea 
desfăşurării activităţilor care presupun contactul cu persoanele beneficiare.
(5) în aplicarea prevederilor alin. (4), furnizorul de servicii sociale poate dispune, cu acordul 
angajatului, modificarea temporară, în condiţiile legii, a atribuţiilor din fişa postului.

2. La articolul 65 lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,ia) neluarea de către furnizorii publici şi privaţi, a măsurilor stabilite conform art. 5 alin. (1) 
lit. e) referitoare la adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activităţii, şi a 
măsurilor stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d), referitoare la măsuri de protecţie a vieţii şi 
pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor;”

Art.ll Prevederile art.65 lit.a) aşa cum sunt modificate prin art.l pct.2 din prezenta lege, intră 
în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

PRIM-MINISTRU 

Florin-Vasile CÎŢU


