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LEGE 

 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de 
urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în 

Monitorul  Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
Articol unic – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă              
medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul           
Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020, aprobată și completata prin Legea nr. 20 din 17 martie                 
2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 218 din 17 martie 2020 se completează după cum               
urmează: 
 
1. După articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu următorul conținut: 
“Articolul 8^1 
În vederea organizării carantinei, Guvernul, în condițiile legii, publică o cerere de ofertă care              
conţine criteriile pe care trebuie să le îndeplinească unităţile de cazare şi unităţile de alimentaţie               
publică pentru a răspunde necesităților persoanelor plasate în carantină instituţionalizată.” 
 
2. După articolul 8^1 se introduce articolul 8^2 cu următorul conținut: 
“Articolul 8^2 
Selectarea unităţilor de cazare destinate persoanelor plasate în carantină şi a unităţilor de             
alimentaţie publică ce asigură hrana persoanelor plasate în carantină are loc în baza ofertelor              
depuse de către operatorii economici.” 
 
3. După articolul 8^2 se introduce articolul 8^3 cu următorul conținut: 
“Articolul 8^3 
În vederea evaluării obiective şi transparente, cererea de ofertă şi ofertele depuse sunt publice şi               
disponibile pentru a fi consultate în format electronic prin intermediul unei pagini de internet              
creată special în acest scop.” 
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4. După articolul 8^3 se introduce articolul 8^4 cu următorul conținut: 
“Articolul 8^4  
Ofertele  trebuie să conțină următoarele informaţii: 
a) numărul de locuri de cazare disponibile care respectă condițiile pentru cazarea în regim de               
carantină; 
b) prețul per loc de cazare solicitat de către unităţile de cazare sau preţul pentru hrana unei                 
persoane pe zi solicitat de unităţile de alimentaţie publică.” 
 
5. După articolul 8^4 se introduce articolul 8^5 cu următorul conținut: 
“Articolul 8^5 
Evaluarea ofertelor se va face în funcţie de: 

a) distanţa de la unitatea de cazare până la cel mai apropiat spital care ar putea prelua                
pacienţii plasați în carantina, iar pentru operatorii economici care asigură hrana           
persoanelor plasate în carantină, distanța de la locația unde aceștia prepară hrana până la              
unitatea de cazare în regim de carantină  selectată -  25% din punctajul acordat; 

b) preţul solicitat de către operatorul economic prin oferta transmisă - 75% din punctajul             
acordat.” 

 
6. După articolul 8^5 se introduce articolul 8^6 cu următorul conținut: 
“Articolul 8^6  

(1) Pe perioada cazării persoanelor plasate în carantină, unitățile de cazare selectate sunt            
obligate să încheie contracte de asigurare care includ clauza de asigurare pentru actele de              
vandalism produse cu intenție directă. 

(2) Prima de asigurare corespunzătoare perioadei de organizare a carantinei se decontează de            
autoritățile locale responsabile pentru organizarea carantinei. 

(3) Suma maximă asigurată se stabilește prin hotărâre de Guvern.”  
 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 alin.              
(1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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