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O R D O N A N Ț E  Ș I  H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 

privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

Având în vedere faptul că în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare

și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare, nu constituie

venituri din desfășurarea activității veniturile reprezentate de indemnizațiile lunare acordate din bugetul de stat reglementate la

art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea

coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, 

luând în considerare faptul că o parte dintre persoanele care vor avea în cursul anului 2021 un nou-născut în familie au

avut activitatea suspendată în perioada stării de urgență și a celei de alertă și au beneficiat de indemnizațiile prevăzute la art. XI

și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, se impune

ca aceste perioade să fie luate în considerare pentru stabilirea dreptului la concediul și indemnizația lunară pentru creșterea

copiilor.

Ținând cont de faptul că în anul 2021 se preconizează reluarea activităților economice, având în vedere vaccinarea

populației și relaxarea treptată a restricțiilor, este necesară asigurarea condițiilor pentru o participare mai mare pe piața muncii a

tuturor persoanelor, inclusiv a celor aflate în concediul pentru creșterea copiilor, și plata indemnizației aferente, disponibilitatea

pentru începerea timpurie a activității fiind mult mai mare după perioada de restricții caracteristice stării de urgență și de alertă,

fapt care este necesar să fie impulsionat, în lipsa reglementării de măsuri stimulative, putând fi afectate aproximativ 34.000 de

persoane care ar dori să se reîntoarcă la activitate.
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D E C R E T E

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului 

a Convenției Consiliului Europei privind coproducția

cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare 

la Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România 

la Strasbourg la 19 ianuarie 2021

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,

republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind

tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 34 din 25 martie 2021, 

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Convenția Consiliului

Europei privind coproducția cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la

Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie

2021, și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituția României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

București, 8 aprilie 2021.

Nr. 272.



Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010

privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din

10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (5), după litera x) se introduce

o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:

„y) au beneficiat de indemnizația lunară prevăzută la art. XI

și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru

modificarea și completarea unor acte normative, precum și

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea

coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 59/2020, și/sau de prevederile art. 3

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind

măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul

situației epidemiologice determinate de răspândirea

coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea

creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și

completările ulterioare.”

2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. — (1) Persoanele care, în perioada în care sunt

îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea

copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obțin venituri supuse

impozitului potrivit art. 3 alin. (1) au dreptul la un stimulent de

inserție, după cum urmează:

a) în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptățite

obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de

6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Cuantumul

de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei

de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;

b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptățite obțin

venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni,

respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități.

(2) Persoanele care au finalizat concediul pentru creșterea

copiilor și obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1)

beneficiază de stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la

alin. (1) lit. b) după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani,

respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități până la împlinirea

de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului

cu dizabilități. Acest stimulent de inserție se acordă inclusiv

persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Stimulentul de inserție acordat până la împlinirea de către

copil a vârstei de 4 ani în cazul copilului cu dizabilități nu se

cumulează cu indemnizația prevăzută la art. 31 alin. (2).

(4) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația

lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) și solicită dreptul la stimulent

de inserție, plata acestei indemnizații se suspendă. Indemnizația

lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) nu se cumulează cu

stimulentul de inserție. 

(5) Stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (2)

se acordă și în situația în care certificatul de încadrare în grad

de handicap al copilului expiră după împlinirea de către copil a

vârstei de 3 ani. 

(6) În situația persoanei îndreptățite care beneficiază de

stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (2), al cărei

copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea de către

acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserție se acordă până

la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani.

(7) În situația prevăzută la alin. (6), prelungirea perioadei de

acordare a stimulentului de inserție se face în baza unei noi

cereri completate de persoana îndreptățită și a copiei după

certificatul de încadrare în grad de handicap.

(8) Cuantumul stimulentului de inserție se majorează prin

hotărâre a Guvernului.”

3. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă.

4. La articolul 12, după alineatul (5) se introduc două noi

alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

„(6) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră

îndeplinită și în situația în care, după stabilirea dreptului,

persoana îndreptățită, împreună cu copilul pentru care se

stabilește dreptul, își stabilește temporar reședința în altă țară.

(7) În sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se înțelege

o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situațiile, cu
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Având în vedere faptul că în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară

pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prevede

acordarea unui stimulent de inserție, majorarea acestuia și flexibilizarea acordării pot conduce la avantaje atât pentru angajați, cât

și pentru angajatori, pe de o parte, prin creșterea veniturilor populației aflate în această situație, iar, pe de altă parte, prin asigurarea

forței de muncă necesare la nivelul angajatorului. 

Luând în considerare faptul că prin stimularea reluării mai devreme a activității profesionale se poate contribui la diminuarea

deficitului bugetar, pe de o parte, prin plata impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor părinților, iar, pe de altă parte, prin

dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copilului și absorbția pe piața forței de muncă a persoanelor care în perioada stării de urgență

sau de alertă și-au pierdut locul de muncă, acordarea stimulentului de inserție în cuantum mai mare pentru aceste persoane va

permite părintelui acoperirea unei părți din cheltuielile cu serviciile de îngrijire a copilului.

În contextul unui deficit de forță de muncă și în condițiile reluării treptate a activităților economice, introducerea de măsuri

care vor stimula reîntoarcerea la activitatea profesională a persoanelor îndreptățite să beneficieze de indemnizație pentru creșterea

copilului și indemnizația lunară va asigura forța de muncă necesară activităților economice. Se creează astfel și premisa menținerii

în țară a forței de muncă și implicit a noii generații pentru un echilibru demografic. În plus, în condițiile existenței unui număr relativ

mare de cupluri în care unul dintre parteneri nu are un loc de muncă, aceste măsuri stimulează părintele care realizează venituri

să se mențină în activitatea profesională.

Aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată

și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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excepția celor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. k) și x), pentru care

condiția prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită pe

toată perioada de însoțire ori în care se află în misiune.”

5. La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului

în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin

poștă, inclusiv poșta electronică sau orice alt mijloc de

comunicare.”

6. La articolul 15 alineatul (1), după litera c) se introduce

o nouă literă, litera c

1

), cu următorul cuprins:

„c

1

) începând cu ziua următoare celei în care persoana

îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit de

natura celor prevăzute la art. 3 alin. (1), dacă cererea este

depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată;”.

7. La articolul 15 alineatul (1), litera d) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații,

inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste

termenele prevăzute la lit. a)—c

1

).”

8. La articolul 15, alineatul (1

1

) se abrogă.

9. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou

alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Plata indemnizației pentru creșterea copilului se

suspendă și în situația în care:

a) agenția teritorială constată că pe baza documentelor

transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;

b) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de

reprezentanți ai Curții de Conturi a României s-au constatat date

eronate cu privire la îndeplinirea condițiilor de acordare a

drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.”

10. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 17. — (1) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la

art. 7 încetează începând cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul

copilului cu dizabilități;

b) a avut loc decesul copilului.

(2) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se

suspendă începând cu ziua următoare celei în care se constată:

a) una dintre situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2), cu

excepția lit. i);

b) beneficiarul nu mai realizează venituri de natura celor

prevăzute la art. 3 și solicită concediul pentru creșterea copilului;

c) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul

copilului cu dizabilități și beneficiarul nu mai realizează venituri

de natura celor prevăzute la art. 3.

(3) În situația persoanelor îndreptățite aflate în plata

stimulentului de inserție care solicită concediile medicale

prevăzute la art. 2 alin. (1), cu excepția celui prevăzut la lit. c), din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările

și completările ulterioare, plata stimulentului de inserție nu se

suspendă.”

11. La articolul 18 alineatul (3), litera a) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„a) începând cu ziua următoare pentru situațiile prevăzute la

art. 16 alin. (2) lit. i) și art. 17 alin. (2) lit. b), dacă cererea a fost

depusă în termen de 60 de zile de la acea dată;”.

12. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc două

noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) În situația de suspendare prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. b),

plata stimulentului de inserție se reia în cuantumul prevăzut de

art. 7 alin. (1) și (2), în funcție de vârsta copilului.

(5) În situația de suspendare prevăzută la art. 16 alin. (4),

agenția teritorială verifică, în termen de maximum 30 de zile

lucrătoare, cauzele care au condus la suspendarea plății. În

situația în care în urma verificărilor nu se constată una din

cauzele care conduc la încetarea dreptului, atunci plata

indemnizației pentru creșterea copilului se reia cu ziua

următoare finalizării termenului, în cuantumul anterior sau, după

caz, în cuantumul recalculat, inclusiv pentru perioada de

suspendare.”

13. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 24. — (1) Sumele reprezentând drepturile prevăzute de

prezenta ordonanță de urgență, încasate necuvenit, se

recuperează de la beneficiarii acestora, în condițiile prevăzute

de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru

reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru

beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea

art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe

baza deciziei emise de directorul executiv al agenției teritoriale.”

14. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele

reprezentând drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de

urgență, încasate necuvenit de către angajații sistemului de

apărare, ordine publică și securitate națională, se recuperează

de la beneficiarii acestora, în condițiile prevăzute de Ordonanța

Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a

militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999.”

15. La articolul 24, alineatul (5) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(5) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată conform

prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările

ulterioare.”

16. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 25. — (1) Angajatorul are obligația de a aproba

concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) și

la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabilește de

comun acord cu angajatul.

(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea

raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

a) salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu

pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv

3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de

inserție prevăzut la art. 7 alin. (1) și (2);

c) salariatei/salariatului care se află în concediul pentru

creșterea copilului prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. a).

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul concedierii

pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau

a falimentului angajatorului, în condițiile legii, și nici în situațiile

prevăzute la art. 90 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul

cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul persoanei îndreptățite care are calitatea de

salariat și care se întoarce la activitatea profesională pentru a

obține stimulentul de inserție acordat în condițiile art. 7, aceasta



PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Ministrul muncii și protecției sociale,

Raluca Turcan

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul apărării naționale,

Nicolae-Ionel Ciucă

Ministrul finanțelor,

Alexandru Nazare

București, 7 aprilie 2021.

Nr. 26.

5

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 363/8.IV.2021

are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de

zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de

serviciu.

(5) Este interzis angajatorului să restricționeze accesul

salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție, dacă

aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (4).”

17. La articolul 31, după alineatul (6) se introduce un nou

alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să

beneficieze de concediul prevăzut la alin. (1), obțin venituri

supuse impozitului potrivit art. 3, altele decât cele prevăzute de

art. 16 alin. (3), au dreptul la un stimulent de inserție, în cuantum

egal cu cel prevăzut la art. 7 alin. (2).”

18. La articolul 32, după alineatul (5) se introduce un nou

alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Persoanele care se află în situația prevăzută la alin. (1)

lit. a) pot opta între acordarea indemnizației prevăzute la alin. (5)

și acordarea stimulentului prevăzut la art. 31 alin. (7).”

19. La articolul 35 alineatul (1), după litera d) se

introduce o nouă literă, litera d

1

), cu următorul cuprins:

„d

1

) de la data realizări veniturilor supuse impozitului, dacă

cererea este depusă în termen de 30 de zile de la acea dată;”.

20. La articolul 37 alineatul (1), după litera j) se introduce

o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) persoana îndreptățită nu mai realizează venituri supuse

impozitului și solicită acordarea concediului pentru îngrijirea

copilului.”

21. La articolul 37, alineatul (4) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(4) Reluarea acordării drepturilor prevăzute la art. 31,

suspendate în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), se face la

cerere, prevederile art. 18 alin. (1)—(3) aplicându-se

corespunzător.”

Art. II. — În termen de 60 de zile de la publicarea în

Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe

de urgență, Normele metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind

concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările

și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prin

hotărâre a Guvernului.

Art. III. — Prevederile art. I intră în vigoare odată cu intrarea

în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II.

Art. IV. — (1) Prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și

indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată prin

Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare,

precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta

ordonanță de urgență, se aplică și persoanelor care îndeplinesc

cumulativ următoarele condiții:

a) au beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea

copiilor și/sau de stimulentul de inserție;

b) realizează venituri supuse impozitului din salarii și

asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri

din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități

agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit

potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare;

c) copiii nu au împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul

copilului cu dizabilități.

(2) În vederea acordării stimulentului de inserție potrivit alin. (1)

de la data intrării în vigoare a prevederilor art. I din prezenta

ordonanță de urgență, persoanele depun o nouă cerere în

termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată. 

(3) În situația în care se depășește termenul prevăzut la alin. (2),

stimulentul de inserție se acordă de la data depunerii cererii.

Art. V. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010

privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din

10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și

cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după

aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă

numerotare.



Art. 1. — (1) Se aprobă modul de repartizare și de utilizare

parțială a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare,

informare publică și promovare a imaginii și intereselor românești

peste hotare, precum și de finanțare a acțiunilor cu caracter

științific și social-cultural, prevăzute la lit. c) și d) din anexa

nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului,

care se alocă Departamentului pentru dezvoltare durabilă.

(2) Suma de 3.000 mii lei se repartizează și se utilizează

conform destinațiilor prevăzute în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre, de către Departamentul pentru

dezvoltare durabilă.

Art. 2. — (1) Secretariatul General al Guvernului alocă

fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) pe baza propunerii însușite

din punctul de vedere al oportunității și necesității de consilierul

de stat al prim-ministrului desemnat să coordoneze

Departamentul pentru dezvoltare durabilă și pe baza avizelor de

specialitate ale direcțiilor din cadrul Secretariatului General al

Guvernului, din punct de vedere economic și juridic.

(2) Departamentul pentru dezvoltare durabilă justifică

fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin documente legale

avizate de consilierul de stat și aprobate de ordonatorul principal

de credite.

(3) La solicitările Departamentului pentru dezvoltare durabilă,

însușite de către conducătorii acestor structuri și cu aprobarea

ordonatorului principal de credite, se pot acorda avansuri de

până la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru

derularea programelor, proiectelor și acțiunilor prevăzute în

anexă, fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară, pe

baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1) și (2).

(4) Pentru sumele avansate potrivit alin. (3), beneficiarii vor

prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la

finalizarea programelor, proiectelor sau acțiunilor, dar nu mai

târziu de 10 decembrie 2021.

(5) Departamentul pentru dezvoltare durabilă poate utiliza

fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) și pentru finanțări

nerambursabile, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind

regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate

pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și

completările ulterioare. Metodologiile privind regimul de

finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor

menționate în anexă, elaborate de Departamentul pentru

dezvoltare durabilă și avizate de direcțiile de specialitate din

cadrul Secretariatului General al Guvernului, se aprobă prin

ordin al secretarului general al Guvernului.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Tiberiu Horațiu Gorun

Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Sergiu-Horia Hossu

Ministrul finanțelor,

Alexandru Nazare

București, 7 aprilie 2021.

Nr. 405.

ANEXĂ

R E P A R T I Z A R E A  Ș I  U T I L I Z A R E A  P A R Ț I A L Ă

a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

Art. 1. — Suma de 2.000 mii lei prevăzută la lit. c) „Proiecte

de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și

intereselor românești peste hotare” din anexa nr. 3/13/02a la

Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 se va utiliza

pentru finanțarea următoarelor proiecte și acțiuni realizate de

Departamentul pentru dezvoltare durabilă, independent sau în

parteneriat cu structuri din țară și din străinătate (instituții

publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații,

organisme internaționale etc.), precum și pentru finanțări

nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind

regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate

pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și

completările ulterioare:

a) organizarea și participarea la proiecte, acțiuni, evenimente

de comunicare și/sau campanii de informare publică și

promovare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, a celor

17 obiective de dezvoltare durabilă, a Strategiei naționale pentru
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d)

din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu

modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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dezvoltarea durabilă a României 2030, imaginii și intereselor

românești, desfășurate în țară și peste hotare;

b) organizarea de consultări și dezbateri publice, de

evenimente și campanii de comunicare și informare referitoare

la strategii, programe și politici publice guvernamentale și/sau

subiecte și teme de actualitate în plan intern și/sau

european/internațional, precum și de acțiuni destinate

diseminării informațiilor de interes public privind actul de

guvernare și politicile guvernamentale;

c) achiziționarea unor sondaje de opinie, studii, evaluări,

rapoarte și analize de politici publice și strategii pentru

optimizarea programelor și strategiilor guvernamentale, inclusiv

în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea gradului de

implementare a Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă

a României 2030 și, respectiv, sprijinirea liberului acces la

informații de interes public în domeniul dezvoltării durabile și

sporirea capacității de colaborare între instituțiile publice

centrale și locale, mediul academic, activitatea de cercetare,

mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale pentru

implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în

România;

d) achiziționarea unor programe și aplicații informatice, baze

de date, rapoarte/analize interne și internaționale în domenii de

interes guvernamental, inclusiv pentru promovarea și

conștientizarea importanței dezvoltării durabile;

e) achiziționarea/realizarea, editarea, traducerea, tipărirea,

multiplicarea și difuzarea în țară și în străinătate a unor materiale

de prezentare și promovare a Agendei 2030 pentru dezvoltare

durabilă, a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă, a Strategiei

naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, precum

și a unor materiale de promovare și informare internă cu privire

la politicile și strategiile guvernamentale și la politicile UE (cărți,

broșuri, publicații periodice, enciclopedii, dicționare, pliante,

albume, albume foto, manuale, manuale școlare, tipărituri,

bannere, pixuri, stilouri, afișe, hărți, atlase, agende, calendare,

compact-discuri, DVD-uri, insigne, monede și medalii

comemorative și/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de

artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare

tradiționale, instrumente muzicale, drapele, stegulețe, uniforme

de diverse tipuri, piese de recuzită și obiecte de vestimentație,

materiale sportive, materiale promoționale și alte materiale);

f) organizarea, finanțarea și participarea la seminare,

colocvii, schimburi de experiență, vizite de documentare, întâlniri

de lucru, conferințe, mese rotunde, workshopuri, târguri,

expoziții, festivaluri, congrese, evenimente publice și reuniuni

desfășurate în țară și în străinătate, inclusiv acțiuni și proiecte

organizate de instituții UE, ONU și alte instituții naționale și

internaționale sau organisme asociate acestora, pe tema

politicilor publice guvernamentale, a promovării actului de

guvernare, implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare

durabilă și a susținerii comunicării europene;

g) sprijinirea unor publicații din țară (cărți, broșuri, pliante,

periodice, tipărituri etc.) în scopul asigurării informării publice cu

privire la politicile și strategiile guvernamentale și la politicile UE

și ONU și al susținerii proiectelor și acțiunilor de promovare a

Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, a celor 17 obiective

de dezvoltare durabilă, a Strategiei naționale pentru dezvoltarea

durabilă a României 2030, a culturii, identității și intereselor

românești, în țară și peste hotare;

h) realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea și

difuzarea în țară și în străinătate a unor publicații, reviste,

broșuri, în format tipărit sau online, pentru promovarea internă

și internațională a stadiului implementării în România a

Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României

2030 în baza Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a celor

17 obiective de dezvoltare durabilă;

i) susținerea financiară a unor activități, acțiuni, conferințe,

seminare, workshopuri, reuniuni și alte manifestări desfășurate

în cadrul implementării de proiecte finanțate din fonduri

bugetare, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri

nerambursabile, precum și în contextul exercitării de către

România a președinției unor organisme europene și/sau

internaționale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

j) susținerea financiara a proiectelor inițiate de departament,

independent sau în colaborare cu alte autorități publice centrale,

instituții publice sau organizații neguvernamentale, fundații,

asociații, naționale și internaționale, în scopul implementării și

promovării Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a

României 2030 și a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă;

k) susținerea calității de membru (membership) în

organizațiile internaționale la care România aderă sau este parte

prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă, prin plata

cotizațiilor și a altor cheltuieli și/sau obligații financiare;

l) alte activități necesare și oportune pentru organizarea și

finalizarea unor acțiuni specifice obiectului de activitate al

Departamentului pentru dezvoltare durabilă, conform

reglementărilor legale în vigoare.

Art. 2. — Suma de 1.000 mii lei prevăzută la lit. d)

„Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural” din

anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021

nr. 15/2021 se va utiliza pentru finanțarea următoarelor proiecte

și acțiuni realizate de Departamentul pentru dezvoltare durabilă,

inclusiv a proiectelor și acțiunilor realizate în parteneriat cu

structuri din țară și din străinătate (instituții publice, organizații

neguvernamentale, asociații și fundații, organisme și organizații

internaționale etc.), precum și pentru finanțări nerambursabile

potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și

completările ulterioare:

a) acțiuni cu caracter științific, social-cultural și educativ,

inclusiv acțiuni și proiecte desfășurate în țară sau în străinătate

și dedicate marcării unor evenimente semnificative pentru

dezvoltarea durabilă, în România și la nivel global;

b) susținerea și implementarea de programe, proiecte,

acțiuni și activități desfășurate în țară sau în străinătate și

dedicate promovării unor evenimente semnificative pentru

politicile și strategiile naționale și internaționale de dezvoltare

durabilă;

c) organizarea și participarea la seminare, colocvii,

simpozioane, întâlniri de lucru, conferințe, mese rotunde,

ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziții,

festivaluri, spectacole, evenimente publice desfășurate în țară și

în străinătate și având ca obiectiv promovarea unor măsuri,

proiecte, programe și strategii guvernamentale de interes

național, european și global, inclusiv sprijinirea procesului de

reformă a administrației publice din România și dezvoltarea

colaborării cu mediul asociativ;

d) sprijinirea unor publicații din țară (cărți, broșuri, pliante,

periodice, tipărituri etc.) în scopul promovării dezvoltării durabile,

culturii, identității naționale și intereselor românești, în țară și

peste hotare, inclusiv în cadrul unor proiecte cu caracter științific

și/sau social-cultural desfășurate în parteneriat cu organizații

neguvernamentale;

e) sprijinirea dotării școlilor, catedrelor și bibliotecilor folosite

și/sau frecventate de vorbitori de limbă română în terțe state cu

materiale de promovare a dezvoltării durabile, limbii și culturii

române, prin achiziția și distribuirea de astfel de materiale (cărți,

dicționare, albume, enciclopedii, manuale școlare, atlase, hărți,

CD-uri, DVD-uri și altele) către autoritățile abilitate ale țărilor

respective, conform acordurilor bilaterale încheiate cu statele în

cauză;

f) organizarea, finanțarea și participarea la acțiuni, proiecte,

studii, evaluări și analize de politici publice și strategii

guvernamentale, care pot fi desfășurate inclusiv în colaborare cu
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organisme private, structuri de tip asociativ și instituții din țară și

din străinătate;

g) invitarea în România a reprezentanților unor instituții

academice și de cercetare, a unor experți și consultanți în

domeniile de activitate specifice Departamentului pentru

dezvoltare durabilă, a reprezentanților unor instituții de media, ai

unor organizații neguvernamentale internaționale, instituții

europene sau state membre UE, instituții ONU sau state

membre ONU;

h) susținerea financiară a unor activități, acțiuni, conferințe,

seminare, workshopuri, reuniuni și alte manifestări desfășurate

în cadrul implementării de proiecte finanțate din fonduri

bugetare, fonduri europene nerambursabile și alte fonduri

nerambursabile;

i) realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea și

difuzarea în țară și în străinătate a unor publicații, reviste,

broșuri, în format tipărit sau online, pentru promovarea

dezvoltării durabile, culturii, identității naționale și intereselor

românești, în țară și peste hotare, inclusiv în cadrul unor proiecte

cu caracter științific și/sau social-cultural desfășurate în

parteneriat cu organizații neguvernamentale;

j) alte activități necesare și oportune pentru organizarea și

finalizarea unor acțiuni specifice obiectului de activitate al

Departamentului pentru dezvoltare durabilă, conform

reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. — Pentru proiectele și acțiunile cuprinse la lit. c) și d)

din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021

nr. 15/2021, Departamentul pentru dezvoltare durabilă poate

acoperi următoarele cheltuieli:

a) cazare, transport și indemnizație de delegare pentru

deplasările în țară ale persoanelor din cadrul Secretariatului

General al Guvernului care desfășoară activități specifice

Departamentului pentru dezvoltare durabilă, persoanelor care

își desfășoară activitatea în cadrul Departamentului pentru

dezvoltare durabilă, persoanelor care își desfășoară activitatea

în structurile pentru care Departamentul pentru dezvoltare

durabilă asigură secretariatul permanent, conform

reglementărilor legale în vigoare;

b) cazare, transport, diurnă și diverse pentru deplasările în

străinătate ale persoanelor din cadrul Secretariatului General al

Guvernului care desfășoară activități specifice Departamentului

pentru dezvoltare durabilă, persoanelor care își desfășoară

activitatea în cadrul Departamentului pentru dezvoltare durabilă,

persoanelor care își desfășoară activitatea în structurile pentru

care Departamentul pentru dezvoltare durabilă asigură

secretariatul permanent conform prevederilor Hotărârii

Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale

personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor

misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările

ulterioare;

c) masă, în barem de 120 lei/zi/persoană, tratații (apă, ceai

și/sau cafea), la un barem de 20 lei/zi/persoană, cazare în regim

de maximum 3 stele în structuri de cazare turistice, pentru

participanții la acțiunile și proiectele realizate de Departamentul

pentru dezvoltare durabilă, inclusiv cele realizate în parteneriat

cu alte structuri, instituții și/sau organizații din țară sau

străinătate, conform reglementărilor legale în vigoare;

d) tratații, la un barem de 20 lei/zi/persoană, mese oficiale,

cocteiluri, cadouri și vizionarea unor spectacole pentru delegații

din țară sau străinătate, oferite de consilierul de stat coordonator

al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, conform

normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului

general al Guvernului;

e) cazare, transport intern și internațional, tratații și masă

oficială pentru participanții la acțiunile (workshopuri, conferințe,

vizite de studiu etc.) și proiectele realizate de Departamentul

pentru dezvoltare durabilă, inclusiv cele realizate în parteneriat

cu alte instituții și/sau organizații din țară sau străinătate,

transport intern și internațional pentru diverse echipamente și

materiale (costume, decoruri, instrumente, aparatură tehnică,

exponate) necesare pentru desfășurarea acțiunilor și proiectelor

menționate;

f) bilete de acces și taxe de participare la diverse conferințe,

reuniuni, summituri, congrese, seminare, spectacole,

concursuri, programe de formare profesională desfășurate în

țară și în străinătate și alte evenimente și manifestări

desfășurate în țară sau în străinătate, bilete de acces și taxe de

vizitare a unor obiective cultural-turistice și de interes din punctul

de vedere al dezvoltării durabile — din România sau din

străinătate, taxe poștale, taxe de viză, polițe de asigurare pentru

călătorii în străinătate și asigurări medicale, polițe de asigurare

pentru obiecte de artă, exponate muzeale și artefacte culturale

aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice;

g) onorarii pentru prestații artistice, social-culturale și

științifice, respectiv pentru soliști, interpreți de muzică (voce),

instrumentiști (violoniști, pianiști etc.), șefi de orchestră, șefi de

partidă, compozitori, autori de texte/cantautori, dirijori, concertmaiștri,

ilustratori muzicali, coordonatori muzicali, coordonatori artistici,

coregrafi, balerini, dansatori, performeri, membri și coordonatori

ai unor formații corale, actori profesioniști sau amatori, regizori,

regizori scenă, scenariști, recuziteri și alt personal tehnico-

administrativ asociat activităților cultural-artistice, scriitori, poeți,

artiști plastici și vizuali (pictori, sculptori, desenatori, graficieni,

fotografi, operatori și editori video și multimedia etc.),

muzeografi, ghizi, custozi de manifestări artistice, pedagogi

muzeali, decoratori, alți specialiști și creatori în domeniul artei

și culturii, inclusiv artiști și meșteri populari, artizani și

meșteșugari, precum și pentru specialiști în domeniul dezvoltării

durabile, lectori și conferențiari, alți specialiști și experți

aparținând societății civile sau mediului de afaceri invitați să

susțină conferințe și prelegeri publice în domeniile în care sunt

recunoscuți ca specialiști, în limita maximă a sumei de 15.000 lei

brut/persoană;

h) achiziția de servicii de realizare a unor sondaje de opinie,

studii, cercetări, consultanță, analize și evaluări de strategii,

programe și politici publice, achiziția de abonamente la publicații

din țară și din străinătate, achiziția de servicii de consultanță

pentru scrierea cererilor de finanțare, pentru elaborarea caietelor

de sarcini, achiziția de servicii de realizare de campanii de

informare publică și promovare a imaginii în țară și în străinătate,

achiziția de servicii de consultanță și de realizare și administrare

site-uri de internet, achiziția de consultanță pentru realizarea

programelor, aplicațiilor și sistemelor informatice, achiziția de

sisteme, programe și aplicații informatice, achiziția de servicii de

promovare în media (presă scrisă, presă on-line, radio,

televiziune) a activităților Departamentului pentru dezvoltare

durabilă și temelor care derivă din Strategia națională pentru

dezvoltarea durabilă a României 2030, precum și din orice alte

politici și strategii sectoriale ale Guvernului în acest domeniu,

având ca obiectiv stimularea dezbaterii publice privind

dezvoltarea durabilă a României;

i) achiziția de servicii de promovare în media (presă scrisă,

presă on-line, radio, televiziune) a activităților Departamentului

pentru dezvoltare durabilă, inclusiv promovarea temelor care

derivă din Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a

României 2030, precum și din orice alte politici și strategii

sectoriale ale Guvernului;

j) achiziția de filme documentare, filme artistice, filme de

scurtmetraj, filme de animație, filme de promovare și videoclipuri

pe diverse suporturi (casete, peliculă, CD, DVD, flash-uri USB ș.a.),

precum și achiziția de servicii de producție și conexe destinate

realizării unor astfel de materiale audiovideo, inclusiv în cadrul

unor parteneriate încheiate cu instituții publice sau organizații

neguvernamentale, respectiv achiziția de servicii de multiplicare



ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII

O R D I N

privind declasarea parțială a monumentului Străulești Pod

situat în cartierul Străulești, între malul nordic al lacului

Grivița și șos. Gh. Ionescu-Șișești, la cca 150 m E 

de intersecția bd. Bucureștii Noi cu șos. București—

Târgoviște și șos. Gh. Ionescu-Șișești; carou cadastral 3’ - 2’;

PO și NM, sectorul 1, București, clasat în Lista monumentelor

istorice sub codul LMI B-I-s-B-17861, B-I-m-B-17861.01, 

B-I-m-B-17861.02, respectiv declasarea strict a imobilului

situat la adresa poștală șos. Gh. Ionescu-Șișești nr. 445—449

Având în vedere Referatul nr. 6.450/2020 din 16 martie 2021 de aprobare a

proiectului Ordinului ministrului culturii privind declasarea parțială a monumentului

istoric Străulești Pod situat în cartierul Străulești, între malul nordic al lacului Grivița

și șos. Gh. Ionescu-Șișești, la cca 150 m E de intersecția bd. Bucureștii Noi cu

șos. București—Târgoviște și șos. Gh. Ionescu-Șișești; carou cadastral 3’ — 2’;

PO și NM, sectorul 1, București, clasat în Lista monumentelor istorice sub codul

LMI B-I-s-B-17861, B-I-m-B-17861.01, B-I-m-B-17861.02, respectiv declasarea

strict a imobilului situat la adresa poștală șos. Gh. Ionescu-Șișești nr. 445—449,

în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) coroborate cu art. 19

alin. (3) lit. a) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea

monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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și distribuire a producțiilor și materialelor menționate mai sus, în

țară și în străinătate;

k) achiziția, realizarea, editarea, traducerea, tipărirea,

multiplicarea și difuzarea în țară și în străinătate de materiale

de promovare și obiecte promoționale: cărți, broșuri, publicații

periodice, dicționare, enciclopedii, pliante, albume, albume foto,

manuale, manuale școlare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri,

obiecte de papetărie, afișe, hărți, atlase, agende, calendare,

compact-discuri, DVD-uri, insigne, monede și medalii

comemorative și/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de

artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare

tradiționale, instrumente muzicale, drapele, stegulețe, uniforme

de diverse tipuri, costume populare, piese de recuzită, obiecte

de vestimentație, materiale și echipamente sportive, materiale

promoționale și alte materiale;

l) achiziții de bunuri și servicii, inclusiv chirie, servicii de

organizare a evenimentelor, conferințelor, expozițiilor, târgurilor,

seminarelor, festivalurilor, spectacolelor, congreselor și a altor

manifestări publice, servicii fotografice și video profesionale și

de procesare și editare foto/video, servicii de scriere/printare și

multiplicare multimedia (pe CD, DVD și alte suporturi digitale),

servicii de traducere (text, simultană, subtitrare), servicii de

închiriere sală și/sau standuri la diverse manifestări, conferințe,

seminare etc. și de amenajare și decorare a spațiilor unde

acestea se desfășoară, achiziția echipamentelor și materialelor

informatice și de birotică și închirierea aparaturii tehnice

necesare desfășurării manifestărilor respective, pentru

evenimente organizate în țară sau în străinătate, precum și

achiziția altor servicii și bunuri mobile pentru buna desfășurare

a altor activități necesare și oportune pentru organizarea și

finalizarea unor acțiuni specifice obiectului de activitate al

Departamentului pentru dezvoltare durabilă, conform

reglementărilor legale în vigoare;

m) premii pentru elevi și tineri care participă la concursuri

tematice organizate de Departamentul pentru dezvoltare

durabilă, acordate în limita a maximum 2.000 lei/premiu;

n) contribuții voluntare la organisme, organizații internaționale,

regionale și naționale, precum și cotizații și alte obligații

financiare necesare pentru susținerea calității de membru

(membership) în organizațiile internaționale la care România

aderă sau este parte, cu scopul strategic de sprijinire a

implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă;

o) premii în limita a maximum 25.000 lei pentru concursuri

de idei pentru promovarea conceptului de dezvoltare durabilă;

p) burse de studiu la universități din țară, în cuantum de

maximum 7.200 lei anual, divizate lunar, sau din afara țării, în

cuantum de maximum 38.000 lei anual, divizate lunar, acordate

ca premii la concursurile tematice organizate de Departamentul

pentru dezvoltare durabilă;

q) alte categorii de cheltuieli necesare și oportune îndeplinirii

acțiunilor specifice obiectului de activitate al Direcției pentru

strategii guvernamentale și al Departamentului pentru

dezvoltare durabilă, conform reglementărilor legale în vigoare.



ANEXĂ
Perimetrul proprietății care se declasează, 

situată la adresa poștală șos. Gh. Ionescu-Șișești nr. 445—449, sectorul 1, București

Pct. Est m Nord m

1. 581832.968 334555.209

2. 581857.262 334552.058

3. 581857.050 334548.377

4. 581854.337 334503.953

5. 581853.605 334491.950

6. 581852.735 334477.977

7. 581851.864 334464.003

8. 581850.993 334450.030

9. 581850.123 334436.057

10. 581849.252 334422.084

11. 581848.501 334410.017

12. 581847.835 334397.472

13. 581845.260 334355.409

14. 581820.364 334348.647

15. 581822.939 334390.700

16. 581823.708 334403.294

17. 581828.968 334489.440

18. 581830.477 334514.197

19. 581832.765 334551.598
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în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de

clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului

culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările

ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. — Se declasează din Lista monumentelor istorice, parțial, monumentul

istoric Străulești Pod, cod LMI B-I-s-B-17861 și componentele sale B-I-m-B-

17861.01, B-I-m-B-17861.02, situate în cartierul Străulești, între malul nordic al lacului

Grivița și șos. Gh. Ionescu-Șișești, la cca 150 m E de intersecția bd. Bucureștii Noi cu

șos. București—Târgoviște și șos. Gh. Ionescu-Șișești; carou cadastral 3’ - 2’; PO și NM,

sectorul 1, București.

Art. 2. — Se păstrează statutul de monument istoric pentru perimetrul în care se

încadrează monumentul istoric Străulești Pod, cod LMI B-I-s-B-17861 și

componentele sale B-I-m-B-17861.01, B-I-m-B-17861.02, situate în cartierul

Străulești, între malul nordic al lacului Grivița și șos. Gh. Ionescu-Șișești, la cca 150 m

E de intersecția bd. Bucureștii Noi cu șos. București—Târgoviște și

șos. Gh. Ionescu-Șișești; carou cadastral 3’ - 2’; PO și NM, sectorul 1, București, mai

puțin pentru imobilul situat la adresa poștală șos. Gh. Ionescu-Șișești nr. 445—449,

sectorul 1, București.

Art. 3. — Perimetrul proprietății pentru care se aprobă declasarea este dat

în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii,

Bogdan Gheorghiu

București, 23 martie 2021.

Nr. 2.764.
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

O R D I N

privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Rimetea, județul Alba

Luând în considerare situația epidemiologică din comuna Rimetea, județul Alba, generată de coronavirusul SARS-CoV-2,

având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 16,02 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic

fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,

ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr. 95 din 7.04.2021 emisă pe baza Analizei

de risc a Direcției de Sănătate Publică a Județului Alba nr. 4.084 din 6.04.2021 și a Avizului Institutului Național de Sănătate Publică

nr. 662 din 6.04.2021,

în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea

unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)—d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind

managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului

sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,

șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se prelungește măsura de carantină zonală,

începând cu data de 9.04.2021, ora 6,00, pentru o perioadă de

7 zile, până în data de 16.04.2021, ora 6,00, pentru comuna

Rimetea, județul Alba, măsură dispusă prin Ordinul șefului

Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.750 din

25.03.2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru

comuna Rimetea, județul Alba.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit

în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita

administrativă a unității administrativ-teritoriale cuprinsă între

următoarele coordonate geografice:

Latitudine:    Longitudine:

1. 46.416767 N,  23.558156 E — DJ 107M Colțești—Vălișoara;

2. 46.424833 N,  23.544535 E — Cetatea Trascăului;

3. 46.481307 N,  23.553718 E;

4. 46.494288 N,  23.580816 E — DJ 107M Rimetea—Buru;

5. 46.491515 N,  23.585622 E;

6. 46.476113 N,  23.593214 E;

7. 46.452846 N,  23.585022 E — Colții Trascăului;

8. 46.413157 N,  23.577311 E.

Art. 2. — Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona

carantinată prevăzută la art. 1 alin. (2) prin alte zone și căi de

acces în afara celor deschise circulației publice, pe drumurile

naționale, județene, comunale și forestiere.

Art. 3. — Circulația și staționarea în spații publice a

persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate,

pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de

serviciu sau adeverinței eliberate de angajator.

Art. 4. — Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru

toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona

menționată la art. 1 alin. (2):

1. identificarea persoanelor cu domiciliul, reședința ori

adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și

introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și

monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea

persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de

declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau

adeverință eliberată de angajator, după caz;

3. în intervalul orar 5,00—20,00, în interiorul zonei

menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor

persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele

excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/

gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității

profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă

necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/

domestice, precum și de bunuri necesare desfășurării activității

profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi

amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv pentru

vaccinarea împotriva COVID-19;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei,

legate de activitatea fizică individuală a persoanelor

(cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și

pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de

transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea

de produse agroalimentare;

i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă

localitate;

j) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor

drepturi;

k) participare la programe sau proceduri în centrele de

tratament;

l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte

operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi

efectuate în localitatea de domiciliu;

m) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea

copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau

persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice,

bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie,

evenimente de stare civilă;

n) participarea la activități religioase;
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4. în intervalul orar 20,00—5,00, circulația persoanelor în

afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele

prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d);

5. în/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă

intrarea/ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al

materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților

economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea

populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care

desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii

publice, securității naționale, sanitar, veterinar, situațiilor de

urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției

sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii,

alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară

activitatea profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru

comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/

însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui

rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența

persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui

membru de familie;

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi

amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv pentru

vaccinarea împotriva COVID-19;

g) urgențe medicale;

h) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă

localitate;

i) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor

drepturi;

j) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte

operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi

efectuate în localitatea de domiciliu;

6. pentru verificarea motivului deplasării în interes

profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea

personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu,

adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria

răspundere;

7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal,

persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului

autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere,

completată în prealabil;

8. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă

numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/

gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării,

data completării și semnătura olografă a declarantului.

Declarația poate fi prezentată în format letric (suport hârtie) sau

pe un dispozitiv electronic;

9. se permite tranzitarea localității menționate la art. 1

alin. (2) de către persoanele care nu au domiciliul pe raza

acesteia, fiind interzisă staționarea în localitate;

10. se pot oficia slujbele religioase doar în exteriorul

lăcașurilor de cult, cu excepția celor la care participă doar

personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în

exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu

respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în

temeiul art. 45 și al 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;

11. se pot oficia slujbele de înmormântare, cu participarea a

maximum 8 persoane în interior, iar în exterior cu participarea a

maximum 20 de persoane;

12. se pot oficia evenimentele de stare civilă cu prezența a

maximum 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu

participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea

regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul ministrului

sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45

și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și

completările ulterioare;

13. controlul măsurilor privind limitarea deplasării

persoanelor în/din unitatea administrativ-teritorială menționată

la art. 1 alin. (2) și măsurile de ordine publică vor fi organizate

și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba

cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, al poliției

locale, efective din cadrul DSP, DSVSA, ITM, protecția

consumatorului, ISCTR sau alți funcționari anume desemnați

prin dispoziție a primarului unității administrativ-teritoriale.

Art. 5. — În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic

următoarele activități:

a) organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese

festive, etc.) în spații închise și deschise;

b) organizarea de evenimente și/sau activități private pentru

copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de

joacă sau altele asemenea;

c) activitatea cu publicul a operatorilor economici care

desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al

produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,

de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în

interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de

preparare a hranei și comercializare a produselor alimentare și

băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile

respective;

d) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în

domeniul jocurilor de noroc;

e) organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate

în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea

adunărilor publice, republicată;

f) organizarea cu public în spații închise și deschise, cum ar

fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul

spectacolelor și/sau concertelor, activităților culturale, științifice,

artistice sau de divertisment;

g) toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau

colective, care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu

excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

h) organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a

târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și piețelor de vechituri.

Art. 6. — (1) Se limitează programul de lucru cu publicul

al operatorilor economici din domeniul comercializării de

bunuri alimentare și nealimentare/prestări servicii în spații

închise și/sau deschise, publice și/sau private, în intervalul orar

5,00—18,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție

carburant, care pot avea program non-stop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor,

la maximum 30% din capacitate, astfel încât să se asigure

minimum 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanțare

fizică, respectiv protecție sanitară.

(3) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil,

la intrarea în unitate, programul de funcționare, precum și

restricțiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care

pot avea acces simultan în interior.

Art. 7. — Operatorii economici care desfășoară activități de

transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor

putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau

coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare

pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât

să fie respectate măsurile de distanțare fizică.

Art. 8. — Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba va

evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va

transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal



de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/

Ministerul Sănătății.

Art. 9. — Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al

județului Alba asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin

sistemul RO-ALERT către populația din localitatea carantinată,

cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

Art. 10. — Prezentul ordin se va transmite spre aplicare

Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției

Alba, care va asigura informarea președintelui Comitetului

Județean pentru Situații de Urgență Alba și a Direcției de

Sănătate Publică Alba, și spre informare la Institutul Național de

Sănătate Publică, Ministerul Sănătății — Direcția generală de

asistență medicală, medicină de urgență și programe de

sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției Române și

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Art. 11. — Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea

răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor

probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției

Alba.

Art. 12. — Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din

data de 9.04.2021, ora 6,00, pentru o perioadă de 7 zile, până

la data de 16.04.2021, ora 6,00, măsurile stabilite în aplicarea

acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 9.04.2021,

ora 15,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a

Intervenției.

Art. 13. — Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe

site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne,

Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului

General pentru Situații de Urgență.

Art. 14. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,

Raed Arafat,

secretar de stat

București, 7 aprilie 2021.

Nr. 6.925.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

O R D I N

privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Sălciua, județul Alba

Luând în considerare situația epidemiologică din comuna Sălciua, județul Alba, generată de coronavirusul SARS-CoV-2,

având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 13,25 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic

fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,

ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr. 97 din 7.04.2021 emisă pe baza Analizei

de risc a Direcției de Sănătate Publică a Județului Alba nr. 4.198 din 7.04.2021 și a Avizului Institutului Național de Sănătate Publică

nr. INSP/CNSCBT 668 din 7.04.2021,

în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea

unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)—d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind

managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului

sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,

șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se instituie măsura de carantină zonală,

începând cu data de 8.04.2021, ora 6,00, pentru o perioadă de

14 zile, până în data de 22.04.2021, ora 6,00, pentru comuna

Sălciua, județul Alba.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit

în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita

administrativă a unității administrativ-teritoriale cuprinsă între

următoarele coordonate geografice:

Latitudine:   Longitudine:

1. 46.370082 N, 23.463705 E — DJ 104 Dumești—Valea

Poieni;

2. 46.346504 N, 23.385083 E — DC 750C Valea Largă—

Ponor;

3. 46.374563 N, 23.363542 E;

4. 46.398930 N, 23.380519 E — DN 75 Sălciua de Sus—

Brăzești;

5. 46.404785 N, 23.385555 E;

6. 46.421570 N, 23.412142 E;

7. 46.405826 N, 23.452889 E — DN 75 Sălciua de Jos—

Poșaga de Jos;

8. 46.383730 N, 23.468981 E;

9. 46.371325 N, 23.471215 E.
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Art. 2. — Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona

carantinată prevăzută la art. 1 alin. (2) prin alte zone și căi de

acces în afara celor deschise circulației publice, pe drumurile

naționale, județene, comunale și forestiere.

Art. 3. — Circulația și staționarea în spații publice a

persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate,

pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de

serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Art. 4. — Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru

toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona

menționată la art. 1 alin. (2):

1. identificarea persoanelor cu domiciliul, reședința ori

adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și

introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și

monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea

persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de

declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau

adeverință eliberată de angajator, după caz;

3. în intervalul orar 5,00—20,00, în interiorul zonei

menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor

persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele

excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între

locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității

profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă

necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de

companie/domestice, precum și de bunuri necesare desfășurării

activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi

amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv pentru

vaccinarea împotriva COVID-19;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei,

legate de activitatea fizică individuală a persoanelor

(cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și

pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de

transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea

de produse agroalimentare;

i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă

localitate;

j) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor

drepturi;

k) participarea la programe sau proceduri în centrele de

tratament;

l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte

operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi

efectuate în localitatea de domiciliu;

m) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea

copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau

persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice,

bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie ori

evenimente de stare civilă;

n) participarea la activități religioase;

4. în intervalul orar 20,00—5,00, circulația persoanelor în

afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele

prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d);

5. în/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă

intrarea/ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al

materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților

economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea

populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care

desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii

publice, securității naționale, sanitar, veterinar, situațiilor de

urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției

sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii,

alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară

activitatea profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru

comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum

îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea

unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere,

asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități,

decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi

amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv pentru

vaccinarea împotriva COVID-19;

g) urgențe medicale;

h) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă

localitate;

i) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor

drepturi;

j) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte

operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi

efectuate în localitatea de domiciliu;

6. pentru verificarea motivului deplasării în interes

profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea

personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu,

adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria

răspundere;

7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal,

persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului

autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere,

completată în prealabil;

8. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă

numele și prenumele, data nașterii, adresa

locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul

deplasării, data completării și semnătura olografă a

declarantului. Declarația poate fi prezentată în format letric

(suport hârtie) sau pe un dispozitiv electronic;

9. se permite tranzitarea localității menționate la art. 1

alin. (2) de către persoanele care nu au domiciliul pe raza

acesteia, fiind interzisă staționarea în localitate;

10. se pot oficia slujbele religioase doar în exteriorul

lăcașurilor de cult, cu excepția celor la care participă doar

personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în

exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea

regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în

temeiul art. 45 și al 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;

11. se pot oficia slujbele de înmormântare, cu participarea a

maximum 8 persoane în interior, iar în exterior cu participarea a

maximum 20 de persoane;

12. se pot oficia evenimentele de stare civilă cu prezența a

maximum 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu

participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea

regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în

temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu

modificările și completările ulterioare;

13. controlul măsurilor privind limitarea deplasării

persoanelor în/din unitatea administrativ-teritorială menționată

la art. 1 alin. (2) și măsurile de ordine publică vor fi organizate

și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba

cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, al poliției

locale, efective din cadrul direcției de sănătate publică, direcția

sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, inspectoratul

teritorial de muncă, protecția consumatorului, Inspectoratul de

Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau alți funcționari

anume desemnați prin dispoziție a primarului unității

administrativ-teritoriale.

Art. 5. — În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic

următoarele activități:

a) organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese

festive etc.) în spații închise și deschise;

b) organizarea de evenimente și/sau activități private pentru

copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri

de joacă sau altele asemenea;

c) activitatea cu publicul a operatorilor economici care

desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al

produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,

de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în

interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de

preparare a hranei și comercializare a produselor alimentare și

băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile

respective;

d) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în

domeniul jocurilor de noroc;

e) organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate

în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea

adunărilor publice, republicată;

f) organizarea cu public în spații închise și deschise, cum ar

fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul

spectacolelor și/sau concertelor, activităților culturale, științifice,

artistice sau de divertisment;

g) toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau

colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu

excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

h) organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a

târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și piețelor de vechituri.

Art. 6. — (1) Se limitează programul de lucru cu publicul

al operatorilor economici din domeniul comercializării de

bunuri alimentare și nealimentare/prestări servicii în spații

închise și/sau deschise, publice și/sau private, în intervalul orar

5,00—18,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție

carburant, care pot avea program non-stop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor,

la maximum 30% din capacitate, astfel încât să se asigure

minimum 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanțare

fizică, respectiv protecție sanitară.

(3) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil,

la intrarea în unitate, programul de funcționare, precum și

restricțiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care

pot avea acces simultan în interior.

Art. 7. — Operatorii economici care desfășoară activități de

transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor

putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau

coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare

pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât

să fie respectate măsurile de distanțare fizică.

Art. 8. — Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba va

evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va

transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal

de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/

Ministerul Sănătății.

Art. 9. — Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al

Județului Alba asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin

sistemul RO-ALERT către populația din localitatea carantinată,

cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

Art. 10. — Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției

Alba, care va asigura informarea președintelui Comitetului

Județean pentru Situații de Urgență Alba și a Direcției de

Sănătate Publică Alba, și spre informare la Institutul Național de

Sănătate Publică, Ministerul Sănătății — Direcția generală de

asistență medicală, medicină de urgență și programe de

sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției Române și

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Art. 11. — Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea

răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor

probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției

Alba.

Art. 12. — Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din

data de 8.04.2021, ora 6,00, pentru o perioadă de 14 zile, până

la data de 22.04.2021, ora 6,00, măsurile stabilite în aplicarea

acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 8.04.2021,

ora 15,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a

Intervenției.

Art. 13. — Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe

site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne,

Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului

General pentru Situații de Urgență.

Art. 14. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,

Raed Arafat,

secretar de stat

București, 7 aprilie 2021.

Nr. 6.926.
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A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C

— Prețuri pentru anul 2021 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 1.310 360 131

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55

8.
Colecția Legislația României 500 130

9.
Colecția Hotărâri ale Guvernului României 800 75

N O T Ă :

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C

— Prețuri pentru anul 2021 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,

IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București 

(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,

bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.
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EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI  — CAMERA DEPUTAȚILOR

&JUYEJT|323037]


