
ORDONANȚA 28 martie 2020 
 
Măsuri suplimentare de urgență pentru limitarea și gestionarea situației de urgență 
epidemiologică datorată virusului COVID-19. 
 
 
 

Ministrul Sănătății 
 

de comun acord cu 
 

Ministrul Infrastructurilor și Transporturilor 
 
 

Având în vedere art. 32, art. 117 alin. 2 litera q) și art. 118 din Constituție; 

Având în vedere articolul 47-bis din Decretul legislativ nr. 300 din 30 iulie 1999, care atribuie 
Ministerului Sănătății funcțiile statale în materie de protecție a sănătății umane; 

Având în vedere articolul 41 din Decretul legislativ nr. 300 din 30 iulie 1999, care atribuie 
Ministerului Infrastructurilor și Transporturilor funcțiile statale în materie de transport și 
conectivitate; 

Având în vedere legea nr. 833 din 23 decembrie 1978, care dispune „Înființarea Serviciului 
Național de Sănătate” și, în special, articolul 32; 

Având în vedere articolul 117 din Decretul legislativ nr. 112 din 31 martie 1998, privind 
funcțiile și sarcinile administrative delegate de către Stat, regiunilor și autorităților locale; 

Având în vedere textul consolidat al legilor sanitare, aprobat prin decretul regal nr. 1265 din 27 
iulie 1934, cu modificările ulterioare; 

Având în vedere Regulamentul sanitar internațional 2005, adoptat de a 58-a Adunare Mondială 
a Sănătății la 23 mai 2005 și în vigoare începând cu 15 iunie 2007, care a adus în prim plan 
noile exigențe de sănătate publică în context transfrontalier; Având în vedere ordonanțele 
Ministrului Sănătății din 25 ianuarie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 21 din 27 ianuarie 
2020 – partea generală; din 30 ianuarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 1 
februarie – partea generală; din 21 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 22 
februarie 2020; din 12 și 20 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 73 din 20 martie 
2020; din 14 și 15 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 21 martie 2020; din 22 
martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 75 din 22 martie 2020 – partea generală,; 

Având în vedere rezoluția Consiliului de Miniștri adoptată în ședința din 31 ianuarie 2020, 
referitoare la declararea stării de urgență pe teritoriul național pentru o perioadă de șase luni, 
în consecința riscului sanitar inerent apariției afecțiunilor cauzate de agenți patogeni 
transmisibili; 



Având în vedere decretul-lege nr. 9 din 2 martie 2020 de instaurare a unor „Măsuri de sprijin 
urgent pentru familii, lucrători și întreprinderi afectate de situația de urgență epidemiologică 
datorată virusului COVID-19”; 

Având în vedere decretul-lege nr. 11 din 8 martie 2020, de instaurare a unor „Măsuri 
extraordinare și urgente pentru combaterea situației de urgență epidemiologică datorată 
virusului COVID-19 și de limitare a efectelor negative asupra desfășurării activității judiciare”; 

Având în vedere decretul-lege nr. 14 din 9 martie 2020, de instaurare a unor „Dispoziții urgente 
pentru consolidarea Serviciului Sanitar Național cu referire la situația de urgență COVID-19”; 

Având în vedere decretul-lege nr. 18 din 17 martie 2020, de instaurare a unor „Măsuri pentru 
consolidarea Serviciului Sanitar Național și sprijin economic pentru familii, lucrători și 
întreprinderi afectate de situația de urgență epidemiologică datorată virusului COVID-19”; 

Având în vedere decretul-lege nr. 19 din 25 martie 2020, de instaurare a unor „Măsuri urgente 
pentru combaterea situației de urgență epidemiologică datorată virusului COVID-19”; 

Având în vedere decretul Președintelui Consiliului de Miniștri din 8 martie 2020, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 59 din 8 martie 2020; 

Având în vedere decretul Președintelui Consiliului de Miniștri din 9 martie 2020, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 62 din 9 martie 2020; 

Având în vedere decretul Președintelui Consiliului de Miniștri din 11 martie 2020, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 64 din 11 martie 2020; 

Având în vedere decretul Președintelui Consiliului de Miniștri din 22 martie 2020, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 76 din 22 martie 2020; 

Având în vedere declarația Organizației Mondiale a Sănătății din 11 martie 2020, prin care 
epidemia COVID-19 a fost evaluată drept "pandemie", având în vedere nivelul de răspândire și 
primejdie dobândit la nivel global; 

Având în vedere decretul Ministrului Infrastructurilor și Transporturilor de comun acord cu 
Ministrul Sănătății nr. 112 din 12 martie 2020, prin care au fost identificate aeroporturile în 
care transportul aerian continuă să fie garantat; 

Având în vedere decretul Ministrului Infrastructurilor și Transporturilor de comun acord cu 
Ministrul Sănătății nr. 113 din 13 martie 2020, prin care s-au redus serviciile de transport 
feroviar; 

Având în vedere decretul Ministrului Infrastructurilor și Transporturilor de comun acord cu 
Ministrul Sănătății nr. 114 din 13 martie 2020, prin care s-au redus serviciile rutiere 
interregionale; 



Având în vedere decretul Ministrului Infrastructurilor și Transporturilor de comun acord cu 
Ministrul Sănătății nr. 116 din 14 martie 2020, prin care s-au redus serviciile de transport 
feroviar și au fost suspendate pe timpul nopții; 

Având în vedere decretul Ministrului Infrastructurilor și Transporturilor de comun acord cu 
Ministrul Sănătății nr. 117 din 14 martie 2020, prin care s-au redus și suspendat servicii aeriene 
și maritime către și dinspre Sardinia; 

Având în vedere decretul Ministrului Infrastructurilor și Transporturilor de comun acord cu 
Ministrul Sănătății nr. 118 din 16 martie 2020, prin care s-au redus și suspendat servicii aeriene 
și maritime către și dinspre Sicilia; 

Având în vedere decretul Ministrului Infrastructurilor și Transporturilor de comun acord cu 
Ministrul Sănătății nr. 120 din 17 martie 2020 prin care au fost reglementate, printre altele, 
măsurile de intrare a persoanelor fizice în Italia și dispozițiile aferente pentru combaterea 
răspândirii și contagierii cu COVID-19; 

Având în vedere decretul Ministrului Infrastructurilor și Transporturilor de comun acord cu 
Ministrul Sănătății nr. 122 din 18 martie 2020, prin care au fost reglementate, printre altele, 
măsurile de intrare în Italia ale unor diverse categorii de persoane, s-au redus și suspendat 
servicii maritime către și dinspre Sicilia, s-au introdus noi restricții pentru serviciile de 
transport feroviar și noi dispoziții pentru zborurile private; 

Având în vedere decretul Ministrului Infrastructurilor și Transporturilor de comun acord cu 
Ministrul Sănătății nr. 125 din 19 martie 2020, prin care au fost reglementate măsuri de intrare 
în țară pentru pasagerii și echipajele navelor sub pavilion italian sau străin angajate în servicii 
de croazieră; 

Având în vedere decretul Ministrului Infrastructurilor și Transporturilor de comun acord cu 
Ministrul Sănătății nr. 127 din 24 martie 2020, prin care valabilitatea decretelor menționate mai 
sus ale Ministrului Infrastructurilor și Transporturilor cu termen până la 25 aprilie 2020, a fost 
prelungită până la 3 aprilie 2020; 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice și la nivel internațional, natura deosebit de 
contagioasă a epidemiei și creșterea numărului de cazuri pe teritoriul național; 

Considerând exigența de a evita o ulterioară creștere a numărului de cazuri pe teritoriul 
național în urma creșterii numărului de persoane care intră în Italia din străinătate; 

Considerându-se necesar să fie adoptate, de urgență, pe întreg teritoriul național, alte măsuri cu 
privire la combaterea și gestionarea situației de urgență epidemiologică datorată virusului 
COVID-19, și cu referire la sosirile persoanelor din statele terțe; 

Cu acordul președintelui Conferinței Președinților Regiunilor și Provinciilor Autonome 
înregistrat prin nota nr. 2292 din 27 martie 2020; 



Emite următoarea ordonanță: 

Art. 1 

Intrarea în Italia 

1. Pentru a combate răspândirea epidemiei datorată virusului COVID-19, oricine 
intenționează să intre pe teritoriul național, prin transport pe cale aeriană, maritimă, 
lacustră, feroviară sau terestră, are obligația, în scopul accesului la acest serviciu, la 
momentul îmbarcării, să prezinte transportatorului o declarație întocmită în conformitate 
cu articolele 46 și 47 din decretul Președintelui Republicii nr. 445 din 28 decembrie 2000, 
indicând clar și în detaliu, astfel încât să poată fi posibile verificările transportatorilor sau 
armatorilor, următoarele elemente: 

a) motivele călătoriei, în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. 1 litera b) din Decretul 
Președintelui Consiliului de Miniștri din 22 martie 2020 cu modificările și 
completările ulterioare; 

b) adresa completă a locuinței sau a reședinței din Italia unde va fi efectuată perioada 
de supraveghere sanitară și autoizolarea indicată la alin. 2 și mijlocul de transport 
privat sau personal utilizat pentru a ajunge la destinație; 

c) numărul de telefon chiar și mobil pentru a primi comunicații pe durata perioadei de 
supraveghere sanitară și de autoizolare. 

2. Transportatorii și armatorii solicită și verifică înainte de îmbarcare documentația 
menționată la alin. 1, măsoară temperatura fiecărui pasager și interzic îmbarcarea cui 
manifestă o stare febrilă, precum și în cazul în care documentația menționată anterior nu 
este completă. De asemenea, sunt adoptate măsuri de organizare care să asigure în orice 
moment al călătoriei o distanță de cel puțin un metru între pasagerii transportați și, în timpul 
transportului, se recomandă ca echipajul și pasagerii să utilizeze echipamente de protecție 
individuale, cu indicarea contextuală a situațiilor în care acestea pot fi îndepărtate 
temporar. În momentul îmbarcării, transportatorul aerian va asigura pasagerilor 
echipamente individuale de protecție, în cazul în care aceștia nu dispun de ele. 

3. Persoanele care intră în Italia prin modalitățile menționate la alin. 1, chiar dacă sunt 
asimptomatice, sunt obligate să își comunice sosirea imediat Direcției de Prevenire din 
cadrul Autorității Sanitare Locale și sunt supuse supravegherii sanitare și autoizolării 
pentru o perioadă de 14 zile la locuința sau la reședința indicată în prealabil la momentul 
îmbarcării, în conformitate cu alin. 1 litera b). În cazul apariției simptomelor COVID-19, 
aceștia sunt obligați să raporteze imediat acest lucru autorității sanitare, la numere de 
telefon destinate acestor situații. 

4. În cazurile menționate la alin. 3, atunci când nu este posibil pentru una sau mai multe 
persoane, să ajungă efectiv de la debarcarea din mijloacele de transport utilizate pentru a 
intra în Italia, la locuința sau reședința indicată la plecare ca și locul realizării perioadei de 
supraveghere sanitară și de autoizolare, fără a aduce atingere verificărilor de posibil fals în 
declarații de către autoritatea judiciară, cu privire la declarația dată la momentul îmbarcării 
în conformitate cu litera b) de la alin. 1 menționat anterior, Autoritatea Sanitară Locală 
informează imediat Protecția Civilă Regională care, în coordonare cu Departamentul de 
Protecție Civilă din cadrul Președinției Consiliului de Miniștri, stabilește modalitățile și 
locul unde să fie desfășurate supravegherea sanitară și izolarea, cu cheltuielile suportate 



exclusiv de persoanele supuse acestor măsuri. În cazul apariției simptomelor COVID-19, 
subiecții la care se face referire în teza anterioară sunt obligați să raporteze imediat acest 
lucru autorității sanitare, la numere de telefon destinate acestor situații. 

5. Persoanele care intră în Italia prin mijloace proprii sau private, chiar dacă sunt 
asimptomatice, sunt obligate să își comunice sosirea imediat Direcției de Prevenire din 
cadrul Autorității Sanitare Locale din zona de intrare pe teritoriul național și sunt supuse 
supravegherii sanitare și autoizolării pentru o perioadă de 14 zile la locuința sau la reședința 
indicată în comunicare. În cazul apariției simptomelor COVID-19, aceștia sunt obligați să 
raporteze imediat acest lucru autorității sanitare, la numere de telefon destinate acestor 
situații. 

6. În cazurile menționate la alin. 5, atunci când nu este posibil pentru una sau mai multe 
persoane fizice, să ajungă efectiv la locuința sau reședința indicată ca și locul realizării 
perioadei de supraveghere sanitară și de autoizolare, au obligația de a înștiința Autoritatea 
Sanitară Locală, care informează imediat Protecția Civilă Regională care, în coordonare cu 
Departamentul de Protecție Civilă din cadrul Președinției Consiliului de Miniștri, stabilește 
modalitățile și locul unde să fie desfășurate supravegherea sanitară și izolarea, cu 
cheltuielile suportate exclusiv de persoanele supuse acestor măsuri.  

7. Cu excepția ipotezelor în care intervine apariția simptomelor COVID-19, în perioada de 
supraveghere sanitară și de izolare, efectuate în conformitate cu modalitățile prevăzute la 
alin. 4 și 6, persoanele supuse acestor măsuri au întotdeauna voie să treacă la o nouă 
perioadă de supraveghere sanitară și de izolare la o altă locuință sau reședință, diferită de 
cea indicată de Autoritatea Sanitară, transmițându-i acesteia declarația prevăzută la alin. 1 
litera b), adăugând indicarea itinerariului planificat și luând măsurile în vederea propriului 
transfer, în conformitate cu modalitățile prevăzute la litera b) menționată anterior. 
Autoritatea sanitară, după ce a primit înștiințarea menționată la teza anterioară, o transmite 
imediat Direcției de Prevenire din cadrul Autorității Sanitare Locale din zona de destinație 
pentru controalele și verificările de competență. 

8. Dispozițiile alin. 1 nu se aplică persoanelor indicate la art. 1, alin. 3 din decretul Ministrului 
Infrastructurilor și Transporturilor de comun acord cu Ministrul Sănătății nr. 120 din 17 
martie 2020 și la art. 1 din decretul Ministrului Infrastructurilor și Transporturilor de 
comun acord cu Ministrul Sănătății nr. 122 din 18 martie 2020. 

9. Rămân valabile obligațiile stabilite prin decretul Ministrului Infrastructurilor și 
Transporturilor de comun acord cu Ministrul Sănătății nr. 120 din 17 martie 2020, prin 
decretul interministerial nr. 122 din 18 martie 2020 și prin decretul Ministrului 
Infrastructurilor și Transporturilor de comun acord cu Ministrul Sănătății nr. 125 din 19 
martie 2020. 

10. Prevederile acestui articol nu se aplică operatorilor care efectuează transporturi de mărfuri. 

 

Art. 2 

Dispoziții pentru navele de pasageri sub pavilion străin 

1. Interdicția companiilor de agenturare, a armatorilor și a comandanților de nave de pasageri 
sub pavilion străin, de a intra în porturile italiene în conformitate cu articolul 4 din decretul 



Ministrului Infrastructurilor și Transporturilor de comun acord cu Ministrul Sănătății nr. 
125 din 19 martie 2020, se aplică nu numai navelor de croazieră, ci și în cazul opririi 
inactive ale acestor nave de pasageri. 
 

Art. 3 

Dispoziții finale 

1. Dispozițiile art. 1 alin. 1 se aplică de asemenea, și cu referire la transporturile deja 
începute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. În ceea ce privește transporturile 
menționate în prima teză, declarația prevăzută la alin. 1 al art. 1 menționat mai sus, este 
transmisă Departamentului de Prevenire din cadrul Autorității Sanitare Locale, împreună 
cu cea prevăzută la art. 1 alin. 1 din decretul Ministrului Infrastructurilor și 
Transporturilor de comun acord cu Ministrul Sănătății nr. 120 din 17 martie 2020. 

2. Dispozițiile prezentei ordonanțe intră în vigoare începând cu data de 28 martie 2020 și 
sunt valabile până la intrarea în vigoare a unui nou decret al Președintelui Consiliului de 
Miniștri, în conformitate cu art. 2 din decretul-lege nr. 19 din 25 martie 2020. 

 

 

Roma, 28 martie 2020  

Ministrul Sănătății 
        Speranza 
 

Ministrul Infrastructurilor și Transporturilor 
  De Micheli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat la Curtea de Conturi în data de 29 martie 2020 
Biroul control acte MIUR, MIBAC, Min. Sănătății și Min. muncii și politicilor sociale  
Nr. de înreg. 486 


