
ORDIN nr. 700 din 15 mai 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului 

afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a 

triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu 

virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 

Forma sintetică la data 17-mai-2021. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte 

Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer. 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) şi ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

având în vedere dispoziţiile art. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Sănătăţii şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

văzând Referatul de aprobare nr. IM 1.536/15.05.2021 al Direcţiei generale asistenţă medicală, 

medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, 

ministrul sănătăţii şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin: 

Art. I 

Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea 

obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a 

mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 mai 2020, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

- În anexa "Instrucţiuni generale privind măsurile de igienă", la capitolul I "Portul măştii", punctul 2, 

litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) angajatul este singur în birou;" 

Art. II 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 

p. Ministrul sănătăţii, 

Monica-Emanuela Althamer, 

secretar de stat 

p. Ministrul afacerilor interne, 

Raed Arafat, 

file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp397366/00209696.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp397366/00209702.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp397366/00209451.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp397366/00221692.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp397366/00129795.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp397366/00102524.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp397366/00109796.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp397366/00209696.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp397366/00209702.htm
file:///C:/Users/Simona S/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp397366/00221820.HTML
file:///C:/Users/Simona S/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp397366/00221820.HTML
file:///C:/Users/Simona S/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp397366/00221820.HTML


secretar de stat 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 507 din data de 15 mai 2021 
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