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Ordinul	 nr.	 1088/1910/2020	 pentru	 aprobarea	 regulamentelor	 privind

stabilirea	măsurilor	speci�ice	de	prevenire	a	răspândirii	virusului	SARS-CoV-2

pentru	activitățile	ın̂	centrele	comerciale	ın̂	care	ıș̂i	desfășoară	activitatea	mai

mulți	 operatori	 economici,	 de	 tip	 mall,	 organizarea	 și	 desfășurarea

activităților	din	sălile	de	pariuri	sportive,	ın̂	condiții	de	securitate,	precum	și

pentru	locațiile	ın̂	care	se	desfășoară	activitatea	de	jocuri	de	noroc
În vigoare de la 16 iunie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 16 iunie 2020. Formă aplicabilă la 17 iunie 2020.

Nr. 1.088/1.910
Ministerul Sănătății
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Văzând Referatul de aprobare nr. NT 3.945 din 16.06.2020 al Direcției generale asistență medicală și sănătate
publică din cadrul Ministerului Sănătății,
având în vedere:
- prevederile art. 67 și 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 și prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și
completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor
instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea
Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri, cu modificările ulterioare,
ministrul sănătății și ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emit următorul ordin:

Se aprobă Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului
SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori
economici, de tip mall, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Se aprobă Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului
SARS-CoV-2 pentru organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de
securitate, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Se aprobă Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice pentru locațiile în care se desfășoară
activitatea de jocuri de noroc, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se constată, conform competențelor, de către personalul
împuternicit de Ministerul Sănătății și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=315508047&d=2020-06-17#p-315508047
http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=315508064&d=2020-06-17#p-315508064
http://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82047755&d=2020-06-17#p-82047755
http://lege5.ro/App/Document/gm3tamrvgq3a/hotararea-nr-394-2020-privind-declararea-starii-de-alerta-si-masurile-care-se-aplica-pe-durata-acesteia-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?d=2020-06-17
http://lege5.ro/App/Document/gm3tanrrg43q/hotararea-nr-5-2020-pentru-incuviintarea-starii-de-alerta-si-a-masurilor-instituite-prin-hotararea-guvernului-nr-394-2020-privind-declararea-starii-de-alerta-si-masurile-care-se-aplica-pe-durata-acest?d=2020-06-17
http://lege5.ro/App/Document/gm3tamrvgq3a/hotararea-nr-394-2020-privind-declararea-starii-de-alerta-si-masurile-care-se-aplica-pe-durata-acesteia-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?d=2020-06-17
http://lege5.ro/App/Document/geztenbwge/hotararea-nr-144-2010-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-sanatatii?pid=41749765&d=2020-06-17#p-41749765
http://lege5.ro/App/Document/gm2tsnzsgu2q/hotararea-nr-44-2020-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-economiei-energiei-si-mediului-de-afaceri?pid=309805231&d=2020-06-17#p-309805231
http://lege5.ro/App/Document/gm3tkmjsgq4q/ordinul-nr-1088-1910-2020-pentru-aprobarea-regulamentelor-privind-stabilirea-masurilor-specifice-de-prevenire-a-raspandirii-virusului-sars-cov-2-pentru-activitatile-in-centrele-comerciale-in-care-isi-?pid=317849279&d=2020-06-17#p-317849279
http://lege5.ro/App/Document/gm3tkmjsgq4q/ordinul-nr-1088-1910-2020-pentru-aprobarea-regulamentelor-privind-stabilirea-masurilor-specifice-de-prevenire-a-raspandirii-virusului-sars-cov-2-pentru-activitatile-in-centrele-comerciale-in-care-isi-?pid=317849281&d=2020-06-17#p-317849281
http://lege5.ro/App/Document/gm3tkmjsgq4q/ordinul-nr-1088-1910-2020-pentru-aprobarea-regulamentelor-privind-stabilirea-masurilor-specifice-de-prevenire-a-raspandirii-virusului-sars-cov-2-pentru-activitatile-in-centrele-comerciale-in-care-isi-?pid=317849283&d=2020-06-17#p-317849283
http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=315508053&d=2020-06-17#p-315508053


Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Operatorii economici care desfășoară activități în cadrul centrelor comerciale de tip mall, în sălile de

pariuri sportive, precum și în locațiile în care se desfășoară activități de jocuri de noroc, direcțiile de sănătate
publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri vor controla modul de
aplicare a prevederilor prezentului ordin.

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

Ministrul

sănătății, 

Nelu Tătaru

p. Ministrul economiei, energiei și mediului de

afaceri, 

Emil-Răzvan Pîrjol,  

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT 
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile

în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT 
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru
organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate

ANEXA Nr. 3
REGULAMENT 

privind stabilirea măsurilor specifice pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc

Art. 5. -

Art. 6. -

Art. 7. -
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http://lege5.ro/App/Document/gm3tkmjsgq2q/regulamentul-privind-stabilirea-masurilor-specifice-de-prevenire-a-raspandirii-virusului-sars-cov-2-pentru-activitatile-in-centrele-comerciale-in-care-isi-desfasoara-activitatea-mai-multi-operatori-ec?d=2020-06-17
http://lege5.ro/App/Document/gm3tkmjsgq3a/regulamentul-privind-stabilirea-masurilor-specifice-de-prevenire-a-raspandirii-virusului-sars-cov-2-pentru-organizarea-si-desfasurarea-activitatilor-din-salile-de-pariuri-sportive-in-conditii-de-secur?d=2020-06-17
http://lege5.ro/App/Document/gm3tkmjsgq3q/regulamentul-privind-stabilirea-masurilor-specifice-pentru-locatiile-in-care-se-desfasoara-activitatea-de-jocuri-de-noroc-din-16062020?d=2020-06-17

