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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că organizația neguvernamentală Code for Romania 
Guvernul României în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea 

României și Departamentul pentru Situații de Urgență au lansat platforma online cemafac.ro, a 
doua soluție din ecosistemul de 6 soluții digitale de luptă contra efectelor COVID-19. 

 

 Cemafac.ro este un ghid cu reguli de interacțiune, acțiune și comportament, 
recomandate în această perioadă de criză în care ne confruntăm cu răspândirea 

foarte rapidă a infecției cu coronavirus. Își propune să aducă mai aproape de fiecare 
dintre noi regulile de bază recomandate de autorități de la care este indicat să nu ne 
abatem în această perioadă. 

 cemafac.ro este un proiect realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație 
neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică. Proiectul este realizat în 

cadrul Code for Romania Task Force în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea 
pentru Digitalizarea României și Departamentul pentru Situații de Urgență. 

 cemafac.ro este un ghid simplu și practic bazat pe scenarii posibile prin care 

populația României poate trece. Această platformă te va ghida prin situații variate și 
te va aduce mai aproape de măsurile recomandate de autorități pentru o mai bună 

protejare a ta, a familiei și a comunității tale în această situație de urgență. 
 O funcție importantă a soluției cemafac.ro este chestionarul de evaluare simptome 

dezvoltat în parteneriat cu DSU, pentru a identifica gradul de risc propriu în ideea de 

a vedea ce pași ai de urmat mai departe, în funcție de starea ta de sănătate și de acțiunile 
întreprinse în ultima perioadă. 

 Alte secțiuni din website-ul cemafac.ro tratează subiecte precum Transmitere și 
simptome, Cum ne protejăm, Adaptare și rezistență cât și informații 
folositoare Pentru cei care oferă ajutor. 

 Informațiile publicate pe cemafac.ro reprezintă sursa oficială de informare pentru 
public și reprezentanții media, elaborată în parteneriat cu Guvernului României 

prin Autoritatea pentru Digitalizarea României și Departamentul pentru Situații de 
Urgență și referire la situația în plină desfășurare, cauzată de răspândirea infecției cu 

Coronavirus (COVID-19). 
 
Proiectul cemafac.ro este a doua soluție lansată, parte dintr-un ecosistem de șase 

soluții digitale dezvoltate de voluntarii Code for Romania, menit să lupte cu efectele 
COVID-19. Alături de datelazi.ro și stirioficiale.ro, proiectul cemafac.ro completează 

ecosistemul COVID-19, punct central de informare despre efectele pandemiei în România. 
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https://code4.us19.list-manage.com/track/click?u=046bd86a80966c2ecaa0d84bf&id=6d623fd1f7&e=cfc50f52cc
https://code4.us19.list-manage.com/track/click?u=046bd86a80966c2ecaa0d84bf&id=2f41c2f5ed&e=cfc50f52cc
https://code4.us19.list-manage.com/track/click?u=046bd86a80966c2ecaa0d84bf&id=531bfa080c&e=cfc50f52cc
https://code4.us19.list-manage.com/track/click?u=046bd86a80966c2ecaa0d84bf&id=06fa9f9a5e&e=cfc50f52cc
https://code4.us19.list-manage.com/track/click?u=046bd86a80966c2ecaa0d84bf&id=24f573e683&e=cfc50f52cc
https://code4.us19.list-manage.com/track/click?u=046bd86a80966c2ecaa0d84bf&id=19d27ffdbb&e=cfc50f52cc
https://code4.us19.list-manage.com/track/click?u=046bd86a80966c2ecaa0d84bf&id=1b9a65db65&e=cfc50f52cc
https://code4.us19.list-manage.com/track/click?u=046bd86a80966c2ecaa0d84bf&id=599d9f90dd&e=cfc50f52cc
https://code4.us19.list-manage.com/track/click?u=046bd86a80966c2ecaa0d84bf&id=9cc7e4ebac&e=cfc50f52cc
https://code4.us19.list-manage.com/track/click?u=046bd86a80966c2ecaa0d84bf&id=8b8b706064&e=cfc50f52cc

