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Ministerul Sănătății 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 

Văzând Referatul de aprobare nr. 24.842/DPDC/09.10.2020 al Autorității Naționale pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, 

având în vedere: 

- prevederile art. 19 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- propunerea Institutului Național de Sănătate Publică, înregistrată cu nr. 8.054/12.10.2020; 

- prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea 

și funcționarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, 

ținând cont de prevederile art. 2 din Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns prevăzute în anexa nr. 

1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

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 ale art. 7 alin. (4) din 

Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, 

ministrul sănătății și președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 

Adopții 

emit următorul ordin: 

Art. 1. - Se aprobă Ghidul metodologic pentru prevenirea infecției COVID-19 în serviciile sociale pentru copii 

și serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezentul ordin. 

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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