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D E C R E T E

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T

privind înființarea Consulatului României 

la Melbourne, Australia

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,

republicată, ale Legii nr. 37/1991 privind înființarea, desființarea și schimbarea

rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și ale art. 7 alin. (3) din

Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulară, cu modificările ulterioare, 

având în vedere propunerea Guvernului,

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

Articol unic. — Se înființează Consulatul României la Melbourne, Australia,

cu un număr de 3 posturi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul

decret. 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituția României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

București, 4 octombrie 2021.

Nr. 1.019.

ANEXĂ

Consulatul României la Melbourne, Australia, va fi încadrat cu un număr de

3 (trei) posturi, astfel:

1. consul;

2. funcționar consular;

3. secretar — dactilograf — contabil principal.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T

privind înființarea Consulatului General al României la Roma,

Republica Italiană

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,

republicată, ale Legii nr. 37/1991 privind înființarea, desființarea și schimbarea

rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și ale art. 7 alin. (3) din

Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulară, cu modificările ulterioare, 

având în vedere propunerea Guvernului,

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

Articol unic. — Se înființează Consulatul General al României la Roma,

Republica Italiană, cu un număr de 9 posturi, potrivit anexei care face parte

integrantă din prezentul decret. 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituția României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

București, 4 octombrie 2021.

Nr. 1.020.
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ANEXĂ

Consulatul General al României la Roma, Republica Italiană, va fi încadrat

cu un număr de 9 (nouă) posturi, astfel:

1. consul general;

2. consul;

3. consul;

4. viceconsul;

5. viceconsul;

6. funcționar consular;

7. funcționar consular;

8. secretar — dactilograf — contabil;

9. intendent — șofer.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T

privind înființarea Consulatului General al României la Paris,

Republica Franceză

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,

republicată, ale Legii nr. 37/1991 privind înființarea, desființarea și schimbarea

rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și ale art. 7 alin. (3) din

Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulară, cu modificările ulterioare, 

având în vedere propunerea Guvernului,

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

Articol unic. — Se înființează Consulatul General al României la Paris,

Republica Franceză, cu un număr de 8 posturi, potrivit anexei care face parte

integrantă din prezentul decret. 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituția României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

București, 4 octombrie 2021.

Nr. 1.021.

ANEXĂ 

Consulatul General al României la Paris, Republica Franceză, va fi încadrat

cu un număr de 8 (opt) posturi, astfel:

1. consul general;

2. consul;

3. consul;

4. viceconsul;

5. funcționar consular;

6. funcționar consular;

7. secretar — dactilograf — contabil;

8. intendent — șofer.
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Art. 1. — Prin prezenta ordonanță de urgență se echivalează

funcțiile publice specifice cu funcțiile publice generale la nivelul

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și

structurilor subordonate, cu respectarea prevederilor art. 384

alin. (2), art. 387 alin. (1) lit. b) și c) și  art. 468 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. — La nivelul Autorității Naționale pentru Protecția

Consumatorilor, pentru aparatul central, funcțiile publice specifice

se echivalează cu funcțiile publice generale după cum urmează:

a) funcțiile publice specifice de comisar clasa I grad

profesional debutant, asistent, principal, superior, se

echivalează cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad

profesional debutant/asistent/principal/superior conform art. 392

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare;

b) funcțiile publice specifice de comisar clasa II grad

profesional debutant, asistent, principal, superior, se echivalează

cu funcțiile publice generale de referent de specialitate clasa II

grad profesional debutant, asistent, principal, superior;

c) funcțiile publice specifice de comisar clasa III grad

profesional debutant, asistent, principal, superior, se

echivalează cu funcțiile publice generale de referent clasa III

grad profesional debutant, asistent, principal, superior.

Art. 3. — La nivelul Autorității Naționale pentru Protecția

Consumatorilor, pentru structurile subordonate, funcțiile publice

specifice se echivalează cu funcțiile publice generale după cum

urmează:

a) funcțiile publice specifice de comisar clasa I grad

profesional debutant, asistent, principal, superior, se

echivalează cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad

profesional debutant/asistent/principal/superior conform art. 392

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare;

b) funcțiile publice specifice de comisar clasa II grad

profesional debutant, asistent, principal, superior, se echivalează

cu funcțiile publice generale de referent de specialitate clasa II

grad profesional debutant, asistent, principal, superior;

c) funcțiile publice specifice de comisar clasa III grad

profesional debutant, asistent, principal, superior, se

echivalează cu funcțiile publice generale de referent clasa III

grad profesional debutant, asistent, principal, superior;

d) funcția publică specifică de comisar-șef se echivalează cu

funcția publică  de director executiv;

e) funcția publică specifică de comisar-șef adjunct se

echivalează cu funcția publică generală de șef serviciu sau șef

birou, după caz.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

antreprenoriatului și turismului, interimar,

Daniela Nicolescu,

secretar de stat

Președintele Autorității Naționale

pentru Protecția Consumatorilor,

Claudiu Daniel Dolot

Ministrul muncii și protecției sociale,

Raluca Turcan

București, 29 septembrie 2021.

Nr. 109.
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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

privind echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale, la nivelul Autorității

Naționale pentru Protecția Consumatorilor

Având în vedere prevederile art. 624 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „pentru funcțiile publice specifice, stabilite până la data intrării

în vigoare a prezentului cod în cadrul autorităților și instituțiilor publice prin orice altă modalitate decât prin lege, se menține

echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale pentru o perioadă de cel mult 2 ani” și prevederile alin. (2) al

aceluiași articol, conform cărora autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcții publice specifice prin orice altă

modalitate decât prin lege au obligația de a stabili funcțiile publice specifice și „a le echivala cu funcțiile publice generale”, în

condițiile art. 384 din Codul administrativ, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a codului,

luând în considerare termenul stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare, pentru realizarea acestei echivalări, având în vedere rolul social și importanța funcțiilor publice din cadrul Autorității

Naționale pentru Protecția Consumatorilor în prevenirea și combaterea practicilor care dăunează vieții, sănătății, securității și

intereselor economice ale consumatorilor,

întrucât comisarii sunt direct implicați în protejarea cetățenilor în calitatea lor de consumatori, asigurând cadrul necesar

accesului neîngrădit la produse și servicii, informării lor complete despre caracteristicile esențiale ale acestora, apărării și asigurării

drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici incorecte, participării acestora la fundamentarea și

luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori,

deoarece neadoptarea actului normativ ar putea avea ca impact blocarea desfășurării activității instituției datorită

imposibilități modificării raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici existenți,

în considerarea faptului că situația de urgență care nu poate fi amânată este direct asociată și cu o imposibilitate de ocupare,

în condițiile legii, a funcțiilor publice specifice de comisar, consecință a inexistenței unei echivalări. Importanța atribuțiilor comisarilor,

precum și rolul acestora în cadrul administrației publice au impact direct asupra capacității de funcționare a instituțiilor statului, precum

și asupra gradului de securitate și siguranță a beneficiarilor, în speță consumatorii. Astfel, comisarii sunt direct implicați în procesul

de monitorizare, evaluare și control al modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc protecția consumatorilor.

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru protejarea consumatorilor de pe teritoriul României, în

considerarea faptului că reglementarea vizează interesul general public, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, și constituie

situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

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

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 945/4.X.2021

5

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane 

în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea și limitarea efectelor crizei

COVID-19 asupra sănătății și economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri de redresare economică și de sprijinire a populației,

întrucât în perioada stării de urgență și a stării de alertă au fost adoptate măsuri în acord cu schimbările înregistrate astfel

încât impactul negativ asupra cetățenilor să fie cât mai redus, 

luând în considerare necesitatea protecției sociale a cetățenilor ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,

având în vedere reglementările cuprinse în art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la posibilitatea limitării sau

suspendării activităților didactice ce presupun prezența fizică a copiilor la cursuri,

luând în considerare situația epidemiologică din România și riscul asupra sănătății populației,

ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar putea afecta sănătatea copiilor și

siguranța acestora în lipsa părinților care să îi supravegheze pe perioada suspendării cursurilor sau a derulării activității didactice

în sistemul on-line și ar crește riscul transmiterii comunitare a coronavirusului SARS-CoV-2,

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

amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență,

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

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — (1) Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru

supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv,

precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu

handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși

în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de

educație timpurie antepreșcolară, denumite în continuare unități
de învățământ. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică pe perioada stării de alertă

și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea

cursurilor anului școlar 2021—2022, fără a se include vacanțele,

în situația limitării sau suspendării activităților didactice care

presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și

în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia

sunt înscriși, în condițiile prevăzute în Ordinul ministrului

educației și al ministrului sănătății nr. 5.196/1.756/2021 pentru

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul

SARS-CoV-2, emis în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru

buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru

modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021, cu modificările

ulterioare, pentru stabilirea unor măsuri de organizare a

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, în condiții

de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu

virusul SARS-CoV-2.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică părinților care îndeplinesc

în mod cumulativ următoarele condiții:

a) fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1);

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere

sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se

află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea

nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau

telemuncă.

(4) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin părinte se

înțelege:

a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul

civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

b) adoptatorul;

c) persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea

adopției; 

d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă;

e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea

nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu

handicap înscrise într-o unitate de învățământ.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și alin. (3) lit. a),

beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și

părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav

neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației

prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în

situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau

suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în

administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii

coronavirusului SARS-CoV-2.

(6) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de

urgență și unul dintre părinții copiilor cu vârsta de până la 18 ani,

înscriși în cadrul unor unități de învățământ, dacă se află în una

sau mai multe dintre următoarele situații, cu condiția respectării,

de către celălalt părinte, a prevederilor alin. (3) lit. b):

a) face parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați

cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate

severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune,

boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament

imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice;

b) face parte dintr-o grupă de risc, respectiv este diagnosticat

cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a

suferit un transplant, prezintă afecțiuni oncologice în tratament

imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite sau

urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare;

c) locuiește împreună cu o persoană diagnosticată cu

afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a

suferit un transplant, prezintă afecțiuni oncologice în tratament

imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite sau

urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare.



Art. 2. — Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se

aplică și pentru unul dintre părinți care are în îngrijire,

supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad

de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent

personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației

prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă

beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau

suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în

administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii

coronavirusului SARS-CoV-2.

Art. 3. — Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se

aplică în cazul în care unul dintre părinții definiți la art. 1 alin. (4)

se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11

alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din 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;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în

întreținere;

c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;

d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea

temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1)

lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

e) nu realizează venituri 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.

Art. 4. — În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin

limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun
prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ se înțelege

reducerea frecvenței participării copiilor la cursurile școlare

desfășurate în unitățile de învățământ și utilizarea tehnologiei și

internetului sau a altor modalități alternative de educație pentru

realizarea activităților prevăzute la art. 262 din Legea educației

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în

contextul epidemiologic determinat de răspândirea coronavirusului

SARS-CoV-2.

Art. 5. — (1) Părinții care îndeplinesc condițiile prevăzute la

art. 1 alin. (3) au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în

care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice

care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de

învățământ.

(2) Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care

îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 alin. (3), depusă la

angajatorul acestuia. Zilele libere se acordă de la data depunerii

cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea

sau suspendarea activităților didactice. 

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) este însoțită de o declarație

pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a

certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau

a documentului care atestă calitatea de părinte, precum și, după

caz, de următoarele documente:

a) copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al

copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani; 

b) copie a adeverinței eliberate de medicul de familie/medicul

specialist, pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (6).

(4) Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte

prevăzută la alin. (3) va conține elemente din care să rezulte că,

pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat la locul său de

muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispozițiilor prezentei

ordonanțe de urgență, că nu a beneficiat de majorarea salarială

acordată în condițiile art. 7 alin. (4) și că nu se află în una dintre

situațiile prevăzute la art. 3. În cazul în care părintele se află în

una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, declarația

pe propria răspundere a celuilalt părinte nu este necesară. 

(5) Modelele cererii și declarației pe propria răspundere

prevăzute la alin. (3) se stabilesc în termen de 3 zile lucrătoare

de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin

ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea

Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și se

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă

angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei

ordonanțe de urgență.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), angajații din

unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de

la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile

de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și

televiziunii publice, din rețeaua de transport feroviar, din unitățile

care asigură transportul în comun și serviciul de salubrizare a

localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică,

căldură și apă, din unitățile de comerț alimentar, servicii

financiare, distribuție de carburanți, producție și distribuție de

medicamente și echipamente sanitare, precum și personalul din

unitățile farmaceutice beneficiază de prevederile prezentei

ordonanțe de urgență numai cu acordul angajatorului.

Art. 6. — (1) Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată

în condițiile art. 1 se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de

personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și

este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei

zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75%

din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea

bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este în sumă brută și

este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale,

de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției

asiguratorii pentru muncă, în condițiile prevăzute de Legea

nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru

veniturile din salarii și asimilate acestora.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea

nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de

garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările

ulterioare, sumele pentru plata indemnizației prevăzute la

alin. (1) se decontează din acest fond numai pentru perioada

acordării zilelor libere potrivit art. 1.

(4) Impozitul și contribuțiile de asigurări sociale, de asigurări

sociale de sănătate, precum și contribuția asiguratorie pentru

muncă aferente indemnizației prevăzute la alin. (1) se plătesc

de angajator în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu

modificările și completările ulterioare.

(5) Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit

alin. (3) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de

stat, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului

care se aprobă până la 31 decembrie 2021.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 60, 138

1

și art. 154

alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și

completările ulterioare, pentru indemnizațiile prevăzute la

alin. (1) nu se acordă facilități fiscale.

(7) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) și art. 123

1

din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare,

persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor prevăzute la

alin. (1) nu pot dispune asupra destinației unei sume

reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent

indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților

nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse

private. 

Art. 7. — (1) Angajații sistemului național de apărare, ordine

publică și securitate națională și personalul din unitățile sanitare

publice beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1, la cerere,

numai cu aprobarea angajatorului.
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(2) Face excepție de la prevederile alin. (1) părintele care se

află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea

nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, care poate opta fie pentru acordarea de zile libere

potrivit art. 1, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale

cuvenite potrivit alin. (4), fără ca aceste drepturi să poată fi

cumulate pentru aceeași perioadă.

(3) Drepturile bănești aferente zilelor libere acordate în

condițiile art. 1 personalului prevăzut la alin. (1) și (2) se

calculează și se plătesc astfel: 

a) conform prevederilor legale specifice ce reglementează

acordarea învoirilor/permisiilor/zilelor libere plătite, pentru

angajații sistemului național de apărare, ordine publică și

securitate națională și se suportă din bugetul de stat, prin

bugetele ministerelor și instituțiilor din sectorul de apărare,

ordine publică și securitate națională;

b) conform prevederilor art. 3 alin. (1), pentru personalul din

unitățile sanitare publice.

(4) În situația în care angajatorul nu aprobă cererea de

acordare a zilelor libere, părintele are dreptul la o majorare

acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum

de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție

corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de

corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut

utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,

corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada

prevăzută la art. 1 alin. (2), cu condiția respectării de către

celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b) și c). 

(5) În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în

unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre

aceștia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea

angajatorului sau, în cazul în care angajatorul nu a aprobat

cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordată

suplimentar drepturilor salariale cuvenite.

(6) Majorarea prevăzută la alin. (4) se acordă pe baza cererii

părintelui și a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3) și (4).

Cererea și declarația se depun la angajator în luna curentă

pentru luna anterioară.

(7) Pentru personalul prevăzut la alin. (1) și (2), majorarea

prevăzută la alin. (4) se acordă obligatoriu odată cu drepturile

salariale și se suportă din bugetele din care se suportă drepturile

salariale de bază.

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), pentru personalul

din unitățile sanitare publice, majorarea prevăzută la alin. (4) se

suportă prin transferuri din bugetul Fondului național unic de

asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI — Transferuri între

unități ale administrației publice.

(9) Pentru personalul instituțiilor definite la art. 2 alin. (1)

pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu

modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de

finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral

din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice,

majorarea prevăzută la alin. (4) nu se ia în calcul la

determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Majorarea prevăzută la alin. (4) nu se cuprinde în baza

de calcul prevăzută la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015

privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările

ulterioare.

(11) Majorarea prevăzută la alin. (4) reprezintă venit care se

supune calculării, virării și declarării impozitului și contribuțiilor

sociale obligatorii, în conformitate cu prevederile Legii

nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(12) Instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate

națională au obligația de a emite norme specifice privind

condițiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (4), care se

aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite. În situația

unităților sanitare, normele specifice privind condițiile de

acordare a majorării prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin

al ministrului sănătății, cu excepția unităților sanitare din rețeaua

ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine

publică și securitate națională.

Art. 8. — (1) Pentru decontarea sumelor pentru plata

indemnizației prevăzute la art. 6, angajatorul depune cerere la

agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a

municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară

activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru a/al

acestuia, după caz, însoțită de documente justificative privind

îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

(2) Cererea și documentele justificative se transmit electronic

sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă

județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 de

zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente

indemnizației.

(3) Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație potrivit

art. 6 se face în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la

data înregistrării documentelor justificative prevăzute la alin. (1).

(4) Procedura de decontare, documentele justificative și

modelul acestora se stabilesc, în termen de 3 zile lucrătoare de

la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin

al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de

Muncă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a

documentelor justificative prevăzute la alin. (1) se pot folosi

modele de cereri și formulare electronice publicate pe platforma

Punctul de contact unic electronic prevăzut în Hotărârea

Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea

Punctului de contact unic electronic sau pe pagina de internet

aici.gov.ro.

Art. 9. — (1) Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor

prevăzute la art. 1 alin. (1) și (5) și art. 2, instituțiile publice în a

căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ

sau serviciile de zi au obligația să transmită, în format electronic,

la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv

a municipiului București, în termen de maximum 10 zile de la

decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de

învățământ sau a activităților din serviciile de zi, listele nominale

cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe unități de

educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de

zi, astfel:

a) inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului

București, pentru copiii preșcolari și școlari de până la 12 ani

inclusiv, pentru copiii aflați în situația prevăzută la art. 1 alin. (6),

precum și pentru copiii minori și adulții cu handicap înscriși în

unitățile de învățământ special;

b) primăriile, pentru copiii înscriși în unitățile de educație

timpurie antepreșcolară și pentru serviciile de zi, aflate în

administrarea acestora, destinate persoanelor cu handicap

prevăzute la art. 1 alin. (5) și art. 2;

c) direcțiile generale de asistență socială și protecția

copilului, pentru serviciile de zi, aflate în administrare, destinate

persoanelor cu handicap prevăzute la art. 1 alin. (5) și art. 2.

(2) Listele prevăzute la alin. (1) se transmit și instituțiilor

publice de apărare, ordine publică și securitate națională, la

solicitarea acestora.

(3) Listele prevăzute la alin. (1) conțin obligatoriu denumirea

unității de învățământ sau, după caz, a serviciului de zi, precum

și numele și prenumele copiilor înscriși, respectiv ale

persoanelor adulte cu handicap.
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(4) Datele prevăzute în listele menționate la alin. (1) lit. a) se

preiau din Sistemul informatic integrat al învățământului din

România (SIIIR) pentru activitățile din domeniul preuniversitar,

organizat în baza Ordinului ministrului educației naționale

nr. 4.371/2017. Mecanismele de transmitere a datelor sunt

stabilite conform protocolului încheiat între Agenția Națională

pentru Ocuparea Forței de Muncă și Ministerul Educației, cu

respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind

protecția datelor).

Art. 10. — (1) Constituie contravenție nerespectarea

prevederilor art. 5 alin. (6) și angajatorul se sancționează cu

amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru

care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăși valoarea

cumulată de 20.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile

prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul

juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor

potrivit prevederilor alin. (1) se efectuează de către inspectorii de

muncă.

Art. 11. — (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se

aplică tuturor angajaților din sectorul public și privat, pe toată

perioada prevăzută la art. 1 alin. (2). 

(2) Numărul zilelor libere se stabilește în funcție de perioada

prevăzută:

a) de hotărârea comitetului județean pentru situații de

urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de

Urgență, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților

didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de

învățământ se stabilește prin hotărâre a comitetului județean

pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București

pentru Situații de Urgență, la propunerea consiliului de

administrație al unității de învățământ/de educație timpurie

antepreșcolară, pe baza criteriului epidemiologic privind rata

incidenței cumulate la nivelul localității;

b) de decizia conducerii unității/instituției de învățământ, în

cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice

care presupun prezența fizică a copiilor în unitatea de

învățământ se stabilește ca urmare a apariției cazurilor de

îmbolnăvire în unitatea de învățământ.

(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b) părintele va

depune la angajator, pe lângă actele prevăzute la art. 5 alin. (3),

și o copie a deciziei conducerii unității/instituției de învățământ.

(4) Unitatea de învățământ comunică părinților decizia

prevăzută la alin. (2) lit. b) în termen de maximum 24 de ore de

la emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de

comunicare și prin afișare pe pagina de internet a unității de

învățământ și a inspectoratului școlar județean.

Art. 12. — Prevederile art. 10 intră în vigoare la 10 zile de la

data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii și protecției sociale,

Mihnea-Claudiu Drumea,

secretar de stat

p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar,

Iulian-Vasile Popescu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila Zoltán

Ministrul educației,

Sorin-Mihai Cîmpeanu

p. Ministrul energiei,

Dan-Dragoș Drăgan,

secretar de stat

p. Ministrul sănătății, interimar,

Vass Levente,

secretar de stat

p. Ministrul economiei, 

antreprenoriatului și turismului, interimar,

Daniela Nicolescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, interimar,

Ionel Scrioșteanu,

secretar de stat

Ministrul apărării naționale,

Nicolae-Ionel Ciucă

p. Ministrul culturii,

Camelia Veronica Marcu,

secretar general 

Ministrul finanțelor,

Dan Vîlceanu

București, 2 octombrie 2021.

Nr. 110.

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale 

în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația

epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Având în vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României,

precum și instituirea stării de alertă, începând cu data de 18 mai 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea

stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare,

care a fost prelungită succesiv până în prezent prin hotărâri ale Guvernului adoptate lunar,
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luând în considerare hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, în contextul evoluției situației

epidemiologice defavorabile, generată de ritmul accelerat de creștere a îmbolnăvirilor cu COVID-19,

luând act de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care reclamă adoptarea unor

măsuri de limitare a contactului fizic între persoane, având ca efect direct interzicerea/suspendarea/limitarea unor activități

economice,

ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave

prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaților și angajatorilor, precum și asupra altor categorii de profesioniști care realizează

venituri din activități independente sau alte activități care se supun altor reguli decât cele prevăzute în Legea nr. 53/2003 — Codul

muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare

pentru siguranța socială și economică a populației, precum și reglementarea unor măsuri de protecție socială pe perioada stării

de alertă decretate.

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

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei

ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2021, pentru

perioada suspendării temporare a contractului individual de

muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c)

din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor

produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care

beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază

corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul

asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul

salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor

sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările și

completările ulterioare.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariații angajatorilor

pe perioada întreruperii temporare a activității, total sau parțial,

în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului

SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului

de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea

stării de alertă pe teritoriul României.

(3) De acordarea indemnizației prevăzute la alin. (1)

beneficiază și salariații angajatorilor a căror activitate a fost

suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de

direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului

București, cu excepția salariaților aflați în concediu medical și

care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.

(4) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se calculează pentru

numărul de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai

târziu de 31 decembrie 2021.

(5) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării

și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare.

(6) În cazul indemnizației prevăzute la alin. (1), calculul,

reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări

sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate

se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din

bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(7) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (6)

se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea

nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări

sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate

se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute

la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și

completările ulterioare.

(8) Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale

prevăzute conform alin. (6) este data de 25 inclusiv a lunii

următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de

șomaj.

(9) Pentru indemnizația prevăzută la alin. (1) nu se datorează

contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor

art. 220

5

din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările

ulterioare.

(10) În situația în care un angajat are încheiate mai multe

contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract

este activ pe perioada prevăzută la alin. (1) din care obține

venituri la nivelul indemnizației prevăzute la alin. (1), acesta nu

beneficiază de indemnizația respectivă.

(11) În situația în care un angajat are încheiate mai multe

contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca

urmare a situațiilor prevăzute la alin. (2), acesta beneficiază de

indemnizația prevăzută la alin. (1) aferentă contractului

individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

(12) În situația în care bugetul angajatorului destinat plății

cheltuielilor de personal permite, indemnizația prevăzută la

alin. (1) poate fi suplimentată de angajator.

(13) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariații ale

căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și

angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asiguratorie

pentru muncă conform prevederilor art. 220

5

din Legea

nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituie

stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări

sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de

asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și

indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu

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

și completările ulterioare. Pentru stabilirea și calculul

indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de

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

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

și completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim

brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută

la alin. (1).

(14) În situația în care stagiul de cotizare realizat potrivit

alin. (13) este corespunzător unei fracțiuni de lună se utilizează

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare

în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună.

Art. 2. — (1) În vederea acordării sumelor necesare plății

indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1), angajatorii depun, prin

poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă

județene, precum și a municipiului București în raza cărora își au

sediul social o cerere semnată și datată de reprezentantul legal

însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista

persoanelor care urmează să beneficieze de această

indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului,

conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului

muncii și protecției sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la

intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la



propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de

Muncă, și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea

și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute

la alin. (1).

(3) Plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) se va face

către conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.

Art. 3. — (1) Documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) se

depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna

anterioară.

(2) Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor

prevăzute la art. 1 alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la

depunerea documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1).

(3) Plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) se

efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare

de la primirea de către angajator a sumelor, în condițiile alin. (2).

Art. 4. — (1) Într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita

pentru aceeași perioadă din lună, pentru salariați diferiți,

acordarea indemnizației reglementată la art. 1 alin. (1) și

decontarea indemnizației reglementată la art. 1 alin. (7) 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 ulterioare,

în condițiile legii.

(2) În cursul aceleiași luni calendaristice, angajatorii pot

beneficia pentru același salariat, pentru perioade diferite din

lună, de indemnizația reglementată la art. 1 alin. (1) și de

decontarea indemnizației reglementată la art. 1 alin. (7) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu

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

ulterioare, în condițiile legii.

Art. 5. — Nu beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1

alin. (1) salariații următorilor angajatori:

a) instituții și autorități publice, astfel cum sunt acestea

definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu

modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;

b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se

află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile

suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte

motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului

SARS-CoV-2.

Art. 6. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei

ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2021, pe

perioada întreruperii temporare a activității, total sau parțial, în

contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului

SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului

de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea

stării de alertă pe teritoriul României, beneficiază de la bugetul

de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale de

o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut

prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe

anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările și completările ulterioare,

alte categorii de persoane care realizează venituri, după cum

urmează: 

a) profesioniști reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările

ulterioare;

b) persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile

de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoanele care au încheiate convenții individuale de

muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și

funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) În condițiile alin. (1) persoanele prevăzute la art. 67

1

alin. (1) lit. a)—c) din Legea educației fizice și sportului

nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,

beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani

aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de

75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea

nr. 16/2021, cu modificările și completările ulterioare, dacă

contractul de activitate sportivă a fost suspendat din inițiativa

structurii sportive. Suplimentar, structura sportivă și persoanele

prevăzute la art. 67

1

alin. (1) lit. a)—c) din Legea nr. 69/2000, cu

modificările și completările ulterioare, au posibilitatea de a

negocia și stabili de comun acord plata de alte indemnizații

compensatorii acordate de structura sportivă care să

compenseze diminuarea contraprestației financiare.

(3) Pentru indemnizația prevăzută la alin. (1) și (2) se

datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și

contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute

în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, sau potrivit reglementărilor specifice, în

cazul profesioniștilor asigurați în sisteme proprii de asigurări

sociale.

(4) Pentru indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2), plătite

din bugetul de stat, nu se datorează contribuția asiguratorie

pentru muncă reglementată de Legea nr. 227/2015, cu

modificările și completările ulterioare.

(5) Calculul obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (3) pentru

indemnizația brută încasată de la agenția teritorială se

efectuează:

a) de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea

cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) și, respectiv,

art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările

ulterioare. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile

prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu

modificările și completările ulterioare;

b) de către cooperația cu care persoanele au încheiate

convenții individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate

de plătitori ai indemnizației. 

(6) Obligațiile fiscale menționate la alin. (5) lit. a) se declară

prin „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile

sociale datorate de persoanele fizice” și se plătesc de către

persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122

alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările

ulterioare, pentru veniturile realizate în anul în care au fost

obținute indemnizațiile.

(7) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5)

lit. b) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de

asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de

sănătate se realizează de plătitorul de venit prin depunerea

declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data

de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata

indemnizației. 

(8) Indemnizațiile acordate potrivit alin. (1) și (2) nu constituie

venituri din desfășurarea activității, iar pentru acestea se aplică

următoarele reguli, după caz:

a) calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale

obligatorii se efectuează separat față de veniturile realizate din

desfășurarea activității;

b) nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul

prevăzut la art. 69 alin. (9), art. 148 alin. (2) și art. 170 alin. (2)

din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
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c) prin derogare de la prevederile art. 121, 151 și 174 din

Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare,

indemnizațiile nu fac obiectul acordării bonificației stabilite prin

legea anuală a bugetului de stat.

Art. 7. — (1) Indemnizația prevăzută la art. 6 se calculează

pentru numărul de zile în care activitatea a fost întreruptă, dar nu

mai târziu de 31 decembrie 2021.

(2) Indemnizația prevăzută la art. 6 se acordă pe bază de

cerere și declarație pe propria răspundere, însoțită de

documentul care atestă întreruperea temporară a activității, total

sau parțial și, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1),

de copia documentului de identitate.

(3) Cererea și documentele prevăzute la alin. (2) se depun

electronic la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene,

respectiv a municipiului București, denumite în continuare

agenții teritoriale, astfel:

a) de către persoana îndreptățită în cazul prevăzut la art. 6

alin. (1) lit. a) și b);

b) de către cooperație, respectiv de către structura sportivă

în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) și alin. (2).

(4) Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a

documentelor prevăzute la alin. (2) se poate utiliza Punctul de

contact unic electronic, ale cărui organizare și funcționare sunt

reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind

organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic,

sau platforma aici.gov.ro.

(5) Cererea și documentele prevăzute la alin. (2) se depun

lunar, până în ultima zi a lunii următoarele celei pentru care se

solicită indemnizația. În situația în care se depășește acest

termen, indemnizația aferentă lunii respective nu se mai acordă.

(6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), cererea este

întocmită, semnată și datată de reprezentantul legal și este

însoțită și de lista cu persoanele beneficiare.

Art. 8. — (1) Plata indemnizației prevăzute la art. 6 se

realizează de către agențiile teritoriale după cum urmează:

a) direct la beneficiar pentru persoanele prevăzute la art. 6

alin. (1) lit. a) și b);

b) prin cooperație, respectiv structura sportivă pentru

persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) și alin. (2).

(2) Plata se efectuează de către agențiile teritoriale exclusiv

în conturile bancare deschise la unitățile bancare de beneficiarii

indemnizației, în termen de maximum 30 de zile de la ultima zi

de depunere a cererilor. În cazul persoanelor prevăzute la art. 6

alin. (1) lit. a), contul bancar poate fi atât cel deschis pe numele

persoanei, cât și cel deschis în calitate de profesionist.

Art. 9. — Modelele cererii și documentelor prevăzute la art. 7

alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției

sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și

Inspecție Socială, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la

intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 10. — (1) Pentru angajații încadrați cu contract individual

de muncă, angajatorul solicită indemnizația prevăzută la art. 1

alin. (1). În cazul în care personalul este încadrat prin altă

modalitate prevăzută de lege, acesta va beneficia de prevederile

art. 6.

(2) Prevederile art. 6 alin. (1) nu se aplică societăților

reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, și nici grupurilor de

interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind

unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,

prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și

completările ulterioare.

(3) Persoanele care beneficiază de un drept de pensie și

persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de

drepturile prevăzute la art. 1 alin. (1) sau art. 6 alin. (1).

(4) În situația în care o persoană se încadrează pentru a

beneficia atât de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (1), cât și

de cea prevăzută la art. 6 alin. (1), atunci aceasta va beneficia de

o singură indemnizație, în cuantumul prevăzut la art. 6 alin. (1).

(5) Pentru situația prevăzută la alin. (4), lunar, în termen de

3 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care se depun

documentele, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de

Muncă și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială,

după caz, prin structurile teritoriale ale acestora, verifică

încadrarea persoanei, pe bază de protocol, cu respectarea

prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind

protecția datelor).

(6) În situația prevăzută la alin. (4), documentele prevăzute

la art. 7 alin. (2) se depun la agențiile teritoriale, cu respectarea

dispozițiilor art. 7 alin. (3)—(6).

Art. 11. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6)

și art. 123

1

din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările

ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor

prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) suportate din

bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat

prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, nu pot

dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la

3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor indemnizații,

pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și

pentru acordarea de burse private, conform legii.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 60, 138

1

și art. 154

alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și

completările ulterioare, pentru indemnizațiile prevăzute la art. 1

alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) suportate din bugetul asigurărilor

pentru șomaj, respectiv bugetul de stat alocat Ministerului Muncii

și Protecției Sociale, nu se acordă facilități fiscale.

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii și protecției sociale,

Mihnea-Claudiu Drumea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,

Daniela Nicolescu,

secretar de stat

p. Ministrul sănătății, interimar,

Vass Levente,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Dan Vîlceanu

București, 2 octombrie 2021.

Nr. 111.



GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 

privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Departamentului pentru dezvoltare durabilă

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 313/2017 privind

înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru

dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 356 din 15 mai 2017, cu modificările și completările

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), după litera d) se introduc

două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:

„e) de strategie, prin care contribuie, pe baza analizelor, la

fundamentarea strategiilor, planificării strategice și la stabilirea

direcțiilor de acțiune la nivel guvernamental, în domeniul

dezvoltării durabile;

f) de coordonare interinstituțională, pentru creșterea

capacității autorităților publice centrale în domeniul elaborării,

implementării și monitorizării strategiilor, politicilor publice și

actelor normative în legătură cu domeniul dezvoltării durabile.”

2. La articolul 3 alineatul (1), după litera v) se introduc

patru noi litere, literele w)—z), cu următorul cuprins:

„w) asigură din punct de vedere tehnic, organizatoric și

logistic secretariatul structurilor în care este numit sau

desemnat, potrivit legii;

x) sprijină cunoașterea și înțelegerea de către publicul intern

și extern a strategiilor și proiectelor guvernamentale în domeniul

dezvoltării durabile din țară și din străinătate;

y) participă, prin experți proprii desemnați, la grupurile de

lucru create la nivelul administrației publice sau ale organizațiilor

guvernamentale sau neguvernamentale din țară și din

străinătate în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu

domeniul dezvoltării durabile;

z) coordonează și implementează proiectele de asistență

tehnică și investiții aferente măsurilor reformei administrației

publice pentru promovarea de politici publice coerente de

dezvoltare durabilă din cadrul Planului național de redresare și

reziliență, aflată în aria de responsabilitate a Departamentului,

prin Secretariatul General al Guvernului.”

3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc trei noi

alineate, alineatele (4)—(6), cu următorul cuprins:

„(4) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1)

lit. x), Departamentul:

a) elaborează rapoarte, studii, analize, evaluări și previziuni

în domeniul dezvoltării durabile;

b) colaborează cu mediul științific și academic pentru

formularea opțiunilor de strategii și direcții de acțiune la nivel

guvernamental, în domeniul dezvoltării durabile;

c) colaborează cu institute de cercetare-dezvoltare, în

vederea fundamentării corespunzătoare a strategiilor și a

direcțiilor de acțiune la nivel guvernamental, în domeniul

dezvoltării durabile;

d) utilizează și gestionează, în condițiile legii, baze de date

și prelucrează date statistice, obținute de la institute de

cercetare-dezvoltare și de la alte autorități sau instituții publice;

e) cooperează cu entitățile guvernamentale din străinătate

cu rol sau atribuții similare, în conformitate cu prevederile legale

în vigoare.

(5) În realizarea atribuțiilor sale în materia afacerilor

europene, Departamentul asigură participarea, elaborează și

fundamentează, cu acordul Ministerului Afacerilor Europene,

pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a

inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate,

potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și

funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor

europene în vederea participării României la procesul decizional

al instituțiilor Uniunii Europene.

(6) În realizarea atribuțiilor sale, Departamentul gestionează

și asigură conținutul informațional al site-urilor și conturilor

oficiale de social media ale Departamentului, în vederea

diseminării informațiilor relevante privind activitatea

Departamentului și promovării conceptului de dezvoltare

durabilă.”

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 7. — (1) Numărul maxim de posturi ale Departamentului

este de 20 de posturi, exclusiv demnitarul și posturile aferente

cabinetului acestuia, cu încadrarea în numărul maxim de posturi

aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.”

Art. II. — Încadrarea, respectiv numirea personalului preluat

în noua structură organizatorică se realizează cu respectarea

procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de

personal, în termen de minimum 30 de zile și maximum 45 de

zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
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Art. III. — Hotărârea Guvernului nr. 313/2017 privind înființarea,

organizarea și funcționarea Departamentului pentru dezvoltare

durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356

din 15 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare, precum

și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul

Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Tiberiu Horațiu Gorun

p. Ministrul afacerilor externe,

Cornel Feruță,

secretar de stat

p. Ministrul muncii 

și protecției sociale,

Mihnea-Claudiu Drumea,

secretar de stat

p. Ministrul investițiilor 

și proiectelor europene, interimar,

Vasile-Cristian Roman,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Dan Vîlceanu

București, 2 octombrie 2021.

Nr. 1.055.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării și desfășurării în România 

a Reuniunii miniștrilor apărării în format B9, din luna noiembrie 2021

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă normativele de cheltuieli aferente

organizării și desfășurării în România a Reuniunii miniștrilor

apărării în format B9, din luna noiembrie 2021, prevăzute în

anexa nr. 1.

Art. 2. — Finanțarea cheltuielilor aferente organizării și

desfășurării activității prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul

Ministerului Apărării Naționale aprobat pentru anul 2021,

conform devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — Prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 și

pct. 5 lit. A și C din Normele privind organizarea în țară a

acțiunilor de protocol și a unor manifestări cu caracter cultural-

științific, precum și cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de

către instituțiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării și

desfășurării activității prevăzute la art. 1, se aprobă invitarea în

România a unui număr de 100 de persoane.

Art. 4. — Activitățile prevăzute la nr. crt. 10, 11 și 13 din anexe

se organizează la nivelul ordonatorului principal de credite.

Art. 5. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Ministrul apărării naționale,

Nicolae-Ionel Ciucă

p. Ministrul afacerilor externe,

Cornel Feruță,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Dan Vîlceanu

București, 2 octombrie 2021.

Nr. 1.056.



ANEXA Nr. 1

N O R M A T I V E L E  D E  C H E L T U I E L I

aferente organizării și desfășurării în România a Reuniunii miniștrilor apărării în format B9, din luna noiembrie 2021

Normative de cheltuieli pentru oficiali, personal de însoțire și personal auxiliar
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Nr. 

crt.

Tip cheltuială*) Limită maximă

1. Închirierea Salonului Oficial al Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București 600 lei/delegație

2. Cheltuieli de cazare (șefi de delegație) 1.300 lei/persoană/noapte

3.

Cheltuieli de cazare (membrii delegației, personal de pază și protecție, personal navigant —

piloți aeronave militare)

623 lei/persoană/noapte

4. Dineu oficial 200 lei/persoană

5. Dejun 180 lei/persoană

6. Cheltuieli de transport 2.037,272 lei/delegație

7. Închiriere sală de conferințe (tehnică, sonorizare, coffee-break) 12.100 lei/sală/zi

8. Închiriere sală bilaterală 2.975 lei/sală/zi

9. Tratații 50 lei/persoană/zi

10. Cadouri simbolice (șef de delegație) 750 lei/persoană

11. Cadouri simbolice (membrii delegației) 315 lei/persoană

12. Cheltuieli pentru materiale informative și de lucru 182,87 lei/persoană

13. Cheltuieli pentru materiale promoționale 245,5 lei/persoană

14. Aranjamente florale 150 lei/masă

15.

Testare RT-PCR pentru diagnosticare SARS-CoV-2 (Se solicită și se efectuează la plecarea din

România.)

165 lei/persoană

N O T Ă:

Asistența medicală de urgență și transportul personalului străin se asigură prin grija Ministerului Apărării Naționale,

cu mijloacele proprii.

*) Pentru celelalte tipuri de cheltuieli se aplică dispozițiile legale în vigoare.

ANEXA Nr. 2

Deviz estimativ de cheltuieli aferent organizării și desfășurării în România a Reuniunii miniștrilor apărării în format B9,

din luna noiembrie 2021

Nr.

crt.

Tip acțiune/cheltuieli Suma

1.

Închirierea Salonului Oficial al Aeroportului Internațional „Henri Coandă” — București:   

— operare sosire delegație oficială: 11 delegații x 300 lei/delegație = 3.300 lei   

— operare plecare delegație oficială: 11 delegații x 300 lei/delegație = 3.300 lei

6.600 lei

2.

Cheltuieli de cazare (șefi de delegație):   

— 11 apartamente x 1.300 lei/noapte x 2 nopți = 28.600 lei

28.600 lei

3.

Cheltuieli de cazare (membrii delegației, personal de pază și protecție, personal navigant — piloți aeronave

militare):   

— 33 camere x 623 lei/noapte x 2 nopți = 41.118 lei  

— 15 camere x 175 lei/noapte x 2 nopți = 5.250 lei

46.368 lei

4. Dineu oficial: 100 persoane x 200 lei = 20.000 lei 20.000 lei

5. Dejun: 100 de persoane x 180 lei = 18.000 lei 18.000 lei

6. Cheltuieli de transport: 11 delegații x 2.037,272 lei = 22.410 lei 22.410 lei

7. Închiriere sală de conferințe (tehnică, sonorizare, coffee-break): 2 săli x 12.100 lei/sală x 2 zile = 48.400 lei 48.400 lei

8. Închiriere săli bilaterale: 4 săli x 2.975 lei/zi/sală = 11.900 lei 11.900 lei

9. Tratații: 80 persoane x 50 lei x 2 zile = 8.000 lei 8.000 lei

10.

Cadouri simbolice (șef de delegație):   

11 șefi delegație x 750 lei = 8.250 lei

8.250 lei



N O T Ă:

Fondurile sunt asigurate din bugetul Ministerului Apărării Naționale.
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Nr.

crt.

Tip acțiune/cheltuieli Suma

11.

Cadouri simbolice (membrii delegației):   

22 membri ai delegațiilor x 315 lei = 6.930 lei

6.930 lei

12.

Cheltuieli pentru materiale informative și de lucru:   

(mape, blocnotesuri, program, meniu, etichete mese, revistă prezentare reuniune, pungi cadou, printuri):

100 persoane x 182,87 lei = 18.287 lei

18.287 lei

13.

Cheltuieli pentru materiale promoționale:   

(ID-uri, mape piele personalizate, agende personalizate, pixuri, măști de protecție personalizate, brelocuri,

insigne, banner, roll-upuri):   

100 persoane x 245,5 lei = 24.550 lei

24.550 lei

14.

Aranjamente florale:   

12 mese x 150 lei =1.800 lei

1.800 lei

15.

Testare RT-PCR pentru diagnosticare SARS-CoV-2   (Se solicită și se efectuează la plecarea din România.)

50 persoane x 165 lei/test = 8.250 lei

8.250 lei

16.

Alte servicii și cheltuieli neprevăzute (eventuale cheltuieli referitoare la delegații invitate ulterior care implică

cheltuieli de: cazare, hrănire, transport, închiriere salon oficial, tratații, materiale promoționale, informative

și de lucru, cadouri simbolice, aranjamente florale, închiriere săli de conferințe, bilaterale, tehnică, translație)

20.000 lei

TOTAL 298.345 lei

D E C I Z I I  A L E  P R I M - M I N I S T R U L U I

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către 

domnul Eugen-Dicones Curteanu a funcției publice 

din categoria înalților funcționari publici de secretar general 

al Instituției Prefectului — Județul Bistrița-Năsăud

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 24.220 din

25 august 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.846 din

26 august 2021, propunerea formulată de Instituția Prefectului — Județul Bistrița-

Năsăud prin Adresa nr. IC/16.428 din 3 august 2021, precum și Adresa Agenției

Naționale a Funcționarilor nr. 34.572/2021, 

în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c

1

), art. 394 alin. (2) lit. d),

art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Eugen-Dicones Curteanu, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional

superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului achiziții publice, Serviciul financiar

contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, exercită, cu caracter

temporar, funcția publică din categoria înalților funcționari publici de secretar

general al Instituției Prefectului — Județul Bistrița-Năsăud, pentru o perioadă de

6 luni.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Tiberiu Horațiu Gorun

București, 4 octombrie 2021.

Nr. 500.
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A C T E  A L E  B Ă N C I I  N A Ț I O N A L E  A  R O M Â N I E I

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

C I R C U L A R Ă

privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din argint și din tombac cuprat 

cu tema 100 de ani de la înființarea Institutului „Cantacuzino”

Caracteristici tehnice Monedă Monedă

Metal/valoare nominală argint/10 lei tombac cuprat/1 leu

Titlu 999‰ —

Formă rotundă rotundă

Diametru 37 mm 37 mm

Greutate 31,103 g 23,5 g

Calitate proof proof

Cant zimțat zimțat

Art. 1. — În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004

privind Statutul Băncii Naționale a României, începând cu data

de 11 octombrie 2021, Banca Națională a României va lansa în

circuitul numismatic o monedă din argint și o monedă din

tombac cuprat cu tema 100 de ani de la înființarea Institutului
„Cantacuzino”.

Art. 2. — Caracteristicile monedelor sunt următoarele:

„10 LEI”, suprapuse peste inscripția repetată, scrisă ca

microtext, „INSTITUTUL CANTACUZINO”.

Aversul monedei din tombac cuprat prezintă portretul și

numele doctorului Ioan Cantacuzino, inscripția verticală

„ROMANIA”, stema României, anul de emisiune „2021” și

valoarea nominală „1 LEU”, suprapuse peste inscripția repetată,

scrisă ca microtext, „INSTITUTUL CANTACUZINO”.

Reversul comun al monedelor din argint și din tombac

cuprat redă clădirea Institutului Național de Cercetare-

Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” și inscripțiile „100 DE

ANI” și „INSTITUTUL «CANTACUZINO»”.

Art. 3. — Monedele din argint și monedele din tombac cuprat,

ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoțite de

broșuri de prezentare redactate în limbile română, engleză și

franceză. Broșurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii,

pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naționale

a României și casierului central.

Art. 4. — Monedele din argint și monedele din tombac cuprat

cu tema 100 de ani de la înființarea Institutului „Cantacuzino” au

putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. — Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede

se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj,

Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.

Aversul monedei din argint prezintă portretul și numele

doctorului Ioan Cantacuzino, inscripția verticală „ROMANIA”,

stema României, anul de emisiune „2021” și valoarea nominală

p. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Florin Georgescu

București, 29 septembrie 2021.

Nr. 19.
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