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DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Nicolae Turdean
din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat,
al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
precum și al art. 4 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind
organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu
modificările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae
Turdean se eliberează din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al
Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.
PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun
București, 6 aprilie 2021.
Nr. 260.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind numirea domnului Daniel Grigoroiu-Norocel
în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat,
al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 4 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea
și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările
ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Daniel Grigoroiu-Norocel se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar
de stat, al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.
PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun
București, 6 aprilie 2021.
Nr. 261.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Dragoș Cosmin Lucian Preda
din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
și Infrastructurii
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoș
Cosmin Lucian Preda se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii.
PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun
București, 6 aprilie 2021.
Nr. 262.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind aprobarea criteriilor de selecție a membrilor
Consiliului de coordonare care funcționează pe lângă
Institutul Național de Administrație
Având în vedere propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, formulată prin Adresa nr. 31.929 din 12 martie 2021, înregistrată la
Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/1.323/T.H.G. din 15 martie 2021,
în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3)
din Hotărârea Guvernului nr. 645/2020 privind organizarea și funcționarea
Institutului Național de Administrație,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Se aprobă criteriile de selecție a membrilor Consiliului de
coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun
București, 6 aprilie 2021.
Nr. 263.
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ANEXĂ

CRITERIILE

de selecție a membrilor Consiliului de coordonare care funcționează
pe lângă Institutul Național de Administrație
I. Nominalizarea pentru calitatea de membru și membru supleant
1. Instituțiile și organizațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), d), f) și g) din Ordonanța Guvernului
nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, transmit Secretariatului General al Guvernului nominalizările
pentru calitatea de membru și membru supleant în Consiliul de coordonare care funcționează pe lângă
Institutul Național de Administrație în termen de 15 zile de la primirea solicitării.
2. Nominalizările prevăzute la pct. 1 vor fi însoțite de următoarele documente:
a) curriculum vitae semnat, în format Europass, al persoanei nominalizate, din care să rezulte
experiența în formare profesională sau în managementul funcției publice;
b) declarație semnată a persoanei nominalizate privind faptul că va acționa imparțial, cu bună-credință
și în interesul corectei funcționări a Institutului Național de Administrație, precum și că nu a suferit
condamnări pentru orice faptă de natură penală pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) scrisoare de intenție a persoanei nominalizate în care enumeră pe scurt motivele care stau la
baza acceptării nominalizării.
3. Analiza nominalizărilor se realizează de o comisie de selecție formată din 3 membri, constituită
la nivelul Secretariatului General al Guvernului, prin ordin al secretarului general al Guvernului.
4. În situația în care comisia constată că nu sunt îndeplinite condițiile de la pct. 2, Comisia de
selecție solicită instituțiilor și organizațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), d), f) și g) din Ordonanța
Guvernului nr. 23/2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările
ulterioare, transmiterea, în termen de 15 zile de la primire, a unei noi nominalizări care să respecte
condițiile obligatorii stabilite.
II.
A. Depunerea candidaturilor reprezentanților organizațiilor neguvernamentale/sindicatelor
reprezentative
1. Organizațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2016, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, transmit către Secretariatul
General al Guvernului, în termen de 15 zile de la publicarea anunțului de intenție privind selectarea
reprezentanților organizațiilor neguvernamentale/sindicatelor reprezentative pentru administrația publică,
propunerile pentru calitatea de membru și membru supleant în Consiliul de coordonare care funcționează
pe lângă Institutul Național de Administrație.
2. Anunțul de intenție menționat la pct. 1 se publică pe paginile de internet ale Secretariatului General
al Guvernului și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
B. Selecția propunerilor organizațiilor neguvernamentale/sindicatelor pentru calitatea de membru și
membru supleant în Consiliul de coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație
1. Candidaturile transmise de organizațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Ordonanța Guvernului
nr. 23/2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, vor fi
însoțite de următoarele documente:
a) curriculum vitae semnat, în format Europass, al persoanei nominalizate, din care să rezulte
experiența în formare profesională sau în managementul funcției publice;
b) declarație semnată a persoanei nominalizate privind faptul că va acționa imparțial, cu bună-credință
și în interesul corectei funcționări a Institutului Național de Administrație, precum și că nu a suferit
condamnări pentru orice faptă de natură penală pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) scrisoare de intenție a persoanei nominalizate în care enumeră pe scurt motivele care stau la
baza acceptării nominalizării.
2. Comisia de selecție prevăzută la pct. I.3 analizează candidaturile primite din partea organizațiilor
în vederea îndeplinirii condițiilor obligatorii stabilite mai sus.
3. În situația în care Comisia de selecție constată că acestea nu sunt îndeplinite, candidaturile sunt
respinse.
4. După finalizarea etapei de verificare a documentelor obligatorii, Comisia de selecție realizează
selectarea reprezentanților organizațiilor neguvernamentale/sindicatelor reprezentative pentru
administrația publică, pe baza experienței în domeniul formării profesionale sau managementul funcției
publice (sub 3 ani — 1 punct, între 3 ani și 7 ani — 2 puncte, peste 7 ani — 3 puncte).
5. Persoana care obține punctajul cel mai mare va fi nominalizată în calitatea de membru al
Consiliului de coordonare, urmând ca persoana clasată pe a doua poziție să fie nominalizată în calitatea
de supleant.
6. În cazul în care două sau mai multe candidaturi obțin același punctaj, va fi selectată candidatura
cu cea mai mare experiență dovedită în domeniul formării profesionale sau managementul funcției publice.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

DECIZIE
privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 1.143/2000 pentru exploatarea marmurei
în perimetrul Porumbacu, județul Sibiu, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale
și Societatea MARM WORK — S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2003
Având în vedere:
— art. 31 lit. c) și art. 34 lit. b) și g) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;
— Referatul Direcției generale inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și a operațiunilor petroliere
nr. 400.282 din 19.03.2021,
în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,
președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următoarea decizie:
Art. 1. — Concesiunea acordată prin Licența de concesiune
pentru exploatarea resurselor de marmură în perimetrul
Porumbacu, județul Sibiu, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale și Societatea MARM WORK — S.R.L.,
cu sediul în municipiul București, Aleea Școlarilor nr. 8, bl. S23,
sc. 1, et. 1, ap. 7, sector 3, înregistrată la oficiul registrului

comerțului cu nr. J40/2.398/2012, cod unic de înregistrare
29862527, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 370 din 30 mai 2003, încetează la data publicării prezentei
decizii în Monitorul Oficial al României.
Art. 2. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Nicolae Turdean

București, 29 martie 2021.
Nr. 7.

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ORDIN
pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului
de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare,
aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015
Pentru aplicarea prevederilor art. 751 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,
și ale art. 5 și 8 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.
Art. I. — Normele privind organizarea și funcționarea
sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră
a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării
naționale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 17 alineatul (2), literele b)—d) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„b) două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de
execuție și trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de
conducere în structuri de nivel 2;

c) trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție
și patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere
în structuri de nivel 3;
d) patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție
și cinci puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere
în structuri de nivel 4.”
2. La articolul 17 alineatul (2), literele e)—g) se abrogă.
3. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc două noi
alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:
„(21) Candidaților li se acordă:
a) pentru îndeplinirea atribuțiilor posturilor permanente în
străinătate, pe o perioadă de minimum 3 ani, patru puncte pentru
cele de execuție și cinci puncte pentru cele de conducere;
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b) pentru îndeplinirea fiecărei funcții în structuri NATO
dislocate pe teritoriul României, pe o perioadă de minimum
3 ani, patru puncte pentru cele de execuție și cinci puncte pentru
cele de conducere.
(22) Candidaților li se acordă câte un punct pentru fiecare
3 luni de participare neîntreruptă la misiuni și operații în afara
teritoriului statului român.”
4. La articolul 17, alineatele (4) și (5) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(4) Candidaților li se acordă un punctaj egal cu media
aritmetică a mediilor acordate la evaluarea performanței
profesionale din ultimele trei fișe de apreciere de serviciu anuală.
(5) Candidaților li se acordă un punctaj obținut prin împărțirea
la 15 a sumei punctajelor acordate pentru evaluarea
competențelor, aptitudinilor și atitudinilor profesionale din
ultimele trei fișe de apreciere de serviciu anuală.”

5. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 19. — (1) Punctajul individual — Pi — al fiecărui
candidat se calculează după următoarea formulă:
Pi = [E:10 + (Pe + Pp):2]:2, unde:
a) E reprezintă punctajul cumulat, acordat pentru experiența
profesională conform prevederilor art. 17 alin. (2)—(8);
b) Pe reprezintă media aritmetică a punctelor acordate de
membrii comisiei de selecție pentru compatibilitatea experienței
profesionale cu cerințele funcției vacante, criteriu specificat la
lit. h) din secțiunea B a anexei nr. 11, respectiv a anexei nr. 111;
c) Pp reprezintă media aritmetică a punctelor acordate de
membrii comisiei de selecție pentru compatibilitatea pregătirii
profesionale cu cerințele funcției vacante, criteriu specificat la
lit. i) din secțiunea B a anexei nr. 11, respectiv a anexei nr. 111.”

6. La anexele nr. 11 și 111 la norme, prevederile cuprinse la secțiunea B litera a) se modifică și vor avea cuprinsul
prevăzut în tabelul de mai jos:
„B. Criterii de selecție
Nivelul structurii

Tipul de funcție

Numărul
de puncte
acordate

Execuție

1

Comandă/Conducere

2

Execuție

2

Comandă/Conducere

3

Execuție

3

Comandă/Conducere

4

Execuție

4

Comandă/Conducere

5

Execuție

4

Comandă/Conducere

5

Execuție

4

Comandă/Conducere

5

Numărul de funcții îndeplinite
pe o perioadă de minimum 2 ani, respectiv
minimum 3 ani, după caz

Punctaj acordat
în funcție de gradul de
îndeplinire a criteriului

Nivelul 1

Nivelul 2

a) experiența
profesională
dobândită de-a
lungul carierei

Nivelul 3

Nivelul 4

Posturi permanente
Funcții în structuri NATO
dislocate pe teritoriul
României

Misiuni temporare și operații în afara teritoriului statului
român — 3 luni neîntrerupt
7. La anexele nr. 11 și 111 la norme, nota de subsol nr. 3
se abrogă.
Art. II. — Analizarea, ierarhizarea și selecția
candidaților pentru promovarea în funcțiile vacante
publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin

1”

se realizează și se finalizează în conformitate cu
dispozițiile legale aflate în vigoare la data publicării
funcțiilor respective.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Nicolae-Ionel Ciucă

București, 2 aprilie 2021.
Nr. M.68.
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MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ORDIN
pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 531 alin. (12)
din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
Având în vedere dispozițiile:
— art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum
și ale art. I pct. 2 din Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii;
— Referatului de aprobare nr. 37 din 21.01.2021,
în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,
ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria
răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze
de indemnizația prevăzută la art. 531 alin. (1) din Legea
nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, reglementate la art. 531 alin. (12) din

Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan

București, 22 februarie 2021.
Nr. 214.

ANEXĂ

Angajator ........................................................
Adresă sediu social ..............................................
CUI/CIF ..........................................................
Cont bancar nr. ..................................................
Telefon ..........................................................
E-mail ...........................................................
Către
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ................/a Municipiului București
CERERE

Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ..............................,
cu sediul social în localitatea ............................, str. ............................... nr. ......., județul ................./municipiul .....................,
sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. 531 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut,
aferentă perioadei .......................... .
Anexez prezentei:
1. declarație pe propria răspundere privind suspendarea temporară a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a
decretării stării de asediu sau a stării de urgență, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată (anexa nr. 1);
2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2).

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
Semnătura ................................
Data ......................
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ANEXA Nr. 1
la cerere

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................,
CUI/CIF .......................... cu sediul social în localitatea ........................................, str. .................................................. nr. .......,
județul ......................../municipiul ..............., sectorul........, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că activitatea pe care o
desfășor în localitatea/localitățile ......................................................, județul/județele ......................................., este suspendată
temporar și/sau redusă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
Semnătura ................................
Data ......................

ANEXA Nr. 2
la cerere

L I S TA

persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 531 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
Semnificația coloanelor a și b din tabelul de mai jos este următoarea:
a — numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de asediu/stării de urgență;
b — indemnizația solicitată**).

Nr.
crt.

Numele și prenumele
salariatului

CNP

Nivel de educație
(ISCED)

Reședința
(urban/rural)

Salariul
de bază brut
corespunzător
locului
de muncă
ocupat

Data
suspendării
contractului
individual
de muncă*)

1
2
....
TOTAL
Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................
Semnătura ...............................................
Data ...........................

*) Conform Registrului general de evidență a salariaților.
**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

a

b
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ORDIN
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Brad, județul Hunedoara
Luând în considerare situația epidemiologică din municipiul Brad, județul Hunedoara, generată de coronavirusul
SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 7,72 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 Hunedoara nr. 54 din 5.04.2021 emisă pe baza
Analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara nr. 4.649 din 5.04.2021 și a Avizului Institutului Național de
Sănătate Publică nr. INSP/CNSCBT 653 din 5.04.2021,
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 6.04.2021, ora 8,00, pentru o perioadă de
7 zile, până în data de 13.04.2021, ora 8,00, pentru municipiul
Brad, județul Hunedoara, măsură dispusă prin Ordinul șefului
Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.715/2021
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul
Brad, județul Hunedoara.
(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°09'06.7"N 22°45'56.9"E
2. 46°08'44.3"N 22°47'29.8"E
3. 46°08'23.8"N 22°48'38.2"E
4. 46°07'25.8"N 22°48'27.7"E
5. 46°06'29.1"N 22°47'55.4"E
6. 46°07'14.8"N 22°46'14.4"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 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 tuturor 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, pentru persoanele cu vârsta peste
65 de ani în intervalul orar 10,00—14,00, iar pentru persoanele
cu vârsta sub 65 de ani în intervalele orare 5,00—10,00,
respectiv 14,00—20,00;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță;
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/plasmă 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) participarea la programe sau proceduri în centrele de
tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte
operațiuni de întreținere a vehiculelor;
l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor
drepturi prevăzute de lege;
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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;
n) participarea la activități religioase;
o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau
efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada
interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare
sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit
prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin
împotriva SARS-CoV-2;
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), m) și o);
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 cu
prezentarea unei adeverințe de la angajator, legitimației de
serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea
profesională;
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;
g) urgențe medicale;
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, completată în prealabil;
7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal,
persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităților abilitate, declarația 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;
9. se permite tranzitarea zonei carantinate de către
persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă
oprirea/staționarea în localitate;
10. prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului
de Poliție al Județului Hunedoara se vor stabili căile de circulație
pentru tranzitarea zonei respective și aducerea la cunoștința
populației prin mass-media a acestei măsuri;

11. slujbele religioase cu caracter colectiv se desfășoară în
lăcașurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în
mass-media sau online;
12. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii,
înmormântări) se desfășoară în lăcașurile de cult, cu
participarea a maximum 16 persoane (număr ce include și
persoanele care oficiază slujba religioasă);
13. accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru
rugăciuni cu caracter individual se realizează astfel încât să fie
asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană
și o distanță de minimum 2 m între persoane;
14. slujbele religioase în aer liber se vor desfășura cu
menținerea distanței de 1,5 m între persoane;
15. la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile 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;
16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării
persoanelor în/din zona carantinată și asigurarea ordinii publice
se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean
Hunedoara sau Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara,
după caz;
17. în interiorul localității se interzic circulația persoanelor în
grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin
aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
Art. 5. — În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic
următoarele activități:
1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese
festive etc.) în spații închise și deschise;
2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru
copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri
de joacă, spații de tip after-school etc.;
3. 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;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc, cu excepția celor care
comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru
activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de
protecție sanitară;
5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate
în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea
adunărilor publice, republicată;
6. 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, cinematografelor, activităților
culturale, științifice, artistice sau de divertisment;
7. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau
colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise,
inclusiv în sălile de fitness, cu excepția celor profesioniste
organizate de federațiile de profil;
8. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a
târgurilor, oboarelor și a talciocurilor;
9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare,
incluzând, dar fără a se limita la acestea, saloane de coafură,
frizerie, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj etc.
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Art. 6. — (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al
operatorilor economici care desfășoară activități de
comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise,
publice și/sau private, până la ora 18,00, pe întreaga durată a
săptămânii.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), centrele de
vaccinare și cabinetele medicale își pot desfășura activitatea în
regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție
sanitară, iar populația poate beneficia de serviciile acestora și
după orele 18,00, dacă este cazul, completând în prealabil
declarația pe propria răspundere.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile
farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de
livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul
transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu
capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de
mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată
de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal
de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar
18,00—5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu
operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(5) Se limitează numărul de persoane în incinta
magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum
30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare
fizică.
(6) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se
limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure
7 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanțare.
(7) 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.
(8) Agenții/Operatorii economici în domeniul comercializării
produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de
construcții și bricolaj își vor suspenda temporar activitatea, până
la expirarea prevederilor prezentului ordin, în zilele de sâmbătă
și duminică.
Art. 7. — Operatorii economici care desfășoară activități de
transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor
putea efectua opriri/porniri doar în stații pentru urcarea sau
coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin
ocuparea a maximum 50% din locurile existente pe scaun în
fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară
stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii
virusului SARS-CoV-2, în următoarele condiții:
a) administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după
fiecare cursă efectuată;
b) pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul
călătoriei;
c) numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport
va fi cel mult egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun
existente în fiecare mijloc de transport;
d) se va respecta circuitul de urcare/coborâre în/din mijlocul
de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față,
iar coborârea pe ușa din spate.

Art. 8. — În conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului
Național pentru Situații de Urgență nr. 19/2021 și Ordinului
ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021
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, cu modificările și completările ulterioare, cursurile
de învățământ se vor desfășura în municipiul Brad, județul
Hunedoara, doar în sistem online.
Art. 9. — Direcția de Sănătate Publică Hunedoara va
întreprinde următoarele:
1. analizarea oportunităților și prioritizarea testării persoanelor,
transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și
personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate
Publică/Ministerul Sănătății;
2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea
spațiilor publice, la un interval de 48 de ore, și urmărirea
îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în
cauză;
3. îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza
localității în monitorizarea din punct de vedere medical a
persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea
asistenței medicale populației din zona respectivă (femei
gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți
oncologici etc.);
4. supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul
contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea
respectării normelor specifice acestei activități.
Art. 10. — Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de
Hunedoara” al Județului Hunedoara asigură transmiterea
mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația
din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe
timpul instituirii carantinei.
Art. 11. — Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la
Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției
Hunedoara, care va asigura informarea președintelui
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și a
Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, 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. 12. — Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea
răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor
probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara.
Art. 13. — Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din
data de 6.04.2021, ora 8,00, pentru o perioadă de 7 zile, până
la data de 13.04.2021, ora 8,00, măsurile stabilite în aplicarea
acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 6.04.2021,
ora 15,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției.
Art. 14. — 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. 15. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
Raed Arafat,
secretar de stat
București, 5 aprilie 2021.
Nr. 6.898.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ORDIN
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru orașul Simeria, județul Hunedoara
Luând în considerare situația epidemiologică din orașul Simeria, județul Hunedoara, generată de coronavirusul
SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 5,68 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 Hunedoara nr. 55 din 5.04.2021 emisă pe baza
Analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara nr. 4.650 din 5.04.2021 și a Avizului Institutului Național de
Sănătate Publică nr. INSP/CNSCBT 654 din 5.04.2021,
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 6.04.2021, ora 8,00, pentru o perioadă de
7 zile, până în data de 13.04.2021, ora 8,00, pentru orașul
Simeria, județul Hunedoara, măsură dispusă prin Ordinul șefului
Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.717/2021
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru orașul
Simeria, județul Hunedoara.
(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. 45°51'58.4"N 23°01'20.8"E
2. 45°51'06.7"N 23°01'43.2"E
3. 45°50'24.6"N 23°02'02.9"E
4. 45°49'49.3"N 23°00'55.6"E
5. 45°50'36.9"N 23°00'10.4"E
6. 45°51'21.9"N 22°59'31.5"E
7. 45°51'42.3"N 23°00'01.4"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 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 tuturor 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, pentru persoanele cu vârsta peste
65 de ani în intervalul orar 10,00—14,00, iar pentru persoanele
cu vârsta sub 65 de ani în intervalele orare 5,00—10,00,
respectiv 14,00—20,00;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță;
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/plasmă 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) participarea la programe sau proceduri în centrele de
tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte
operațiuni de întreținere a vehiculelor;
l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor
drepturi prevăzute de lege;
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;
n) participarea la activități religioase;
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o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau
efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada
interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare
sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit
prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin
împotriva SARS-CoV-2;
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), m) și o);
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, cu
prezentarea unei adeverințe de la angajator, legitimației de
serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea
profesională;
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;
g) urgențe medicale;
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, completată în prealabil;
7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal,
persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităților abilitate, declarația 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;
9. se permite tranzitarea zonei carantinate de către
persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă
oprirea/staționarea în localitate;
10. prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului
de Poliție al Județului Hunedoara se vor stabili căile de circulație
pentru tranzitarea zonei respective și aducerea la cunoștința
populației prin mass-media a acestei măsuri;
11. slujbele religioase cu caracter colectiv se desfășoară în
lăcașurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în
mass-media sau online;
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12. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii,
înmormântări) se desfășoară în lăcașurile de cult, cu
participarea a maximum 16 persoane (număr ce include și
persoanele care oficiază slujba religioasă);
13. accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru
rugăciuni cu caracter individual se realizează astfel încât să fie
asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană
și o distanță de minimum 2 m între persoane;
14. slujbele religioase în aer liber se vor desfășura cu
menținerea distanței de 1,5 m între persoane;
15. la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile 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;
16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării
persoanelor în/din zona carantinată și asigurarea ordinii publice
se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean
Hunedoara sau Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara,
după caz;
17. în interiorul localității se interzic circulația persoanelor în
grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin
aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
Art. 5. — În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic
următoarele activități:
1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese
festive etc.) în spații închise și deschise;
2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru
copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri
de joacă, spații de tip after-school etc.;
3. 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;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc, cu excepția celor care
comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru
activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de
protecție sanitară;
5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate
în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea
adunărilor publice, republicată;
6. 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, cinematografelor, activităților
culturale, științifice, artistice sau de divertisment;
7. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau
colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise,
inclusiv în sălile de fitness, cu excepția celor profesioniste
organizate de federațiile de profil;
8. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a
târgurilor, oboarelor și a talciocurilor;
9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare,
incluzând, dar fără a se limita la acestea, saloane de coafură,
frizerie, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj etc.
Art. 6. — (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al
operatorilor economici care desfășoară activități de
comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise,
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publice și/sau private, până la ora 18,00 pe întreaga durată a
săptămânii.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), centrele de
vaccinare și cabinetele medicale își pot desfășura activitatea în
regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție
sanitară, iar populația poate beneficia de serviciile acestora și
după orele 18,00, dacă este cazul, completând, în prealabil,
declarația pe propria răspundere.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile
farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de
livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul
transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu
capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de
mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată
de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal
de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar
18,00—5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu
operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(5) Se limitează numărul de persoane în incinta
magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum
30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare
fizică.
(6) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se
limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure
7 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanțare.
(7) 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.
(8) Agenții/Operatorii economici în domeniul comercializării
produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de
construcții și bricolaj își vor suspenda temporar activitatea, până
la expirarea prevederilor prezentului ordin, în zilele de sâmbătă
și duminică.
Art. 7. — Operatorii economici care desfășoară activități de
transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor
putea efectua opriri/porniri doar în stații pentru urcarea sau
coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin
ocuparea a maximum 50% din locurile existente pe scaun în
fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară
stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii
virusului SARS-CoV-2, în următoarele condiții:
a) administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după
fiecare cursă efectuată;
b) pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul
călătoriei;
c) numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport
va fi cel mult egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun
existente în fiecare mijloc de transport;
d) se va respecta circuitul de urcare/coborâre în/din mijlocul
de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față,
iar coborârea pe ușa din spate.
Art. 8. — În conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului
Național pentru Situații de Urgență nr. 19/2021 și Ordinului

ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021
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, cu modificările și completările ulterioare, cursurile
de învățământ se vor desfășura în orașul Simeria, județul
Hunedoara, doar în sistem online.
Art. 9. — Direcția de Sănătate Publică Hunedoara va
întreprinde următoarele:
1. analizarea oportunităților și prioritizarea testării persoanelor,
transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și
personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate
Publică/Ministerul Sănătății;
2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea
spațiilor publice, la un interval de 48 de ore, și urmărirea
îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în
cauză;
3. îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza
localității în monitorizarea din punct de vedere medical a
persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea
asistenței medicale populației din zona respectivă (femei
gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți
oncologici etc.);
4. supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul
contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea
respectării normelor specifice acestei activități.
Art. 10. — Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de
Hunedoara” al Județului Hunedoara asigură transmiterea
mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația
din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe
timpul instituirii carantinei.
Art. 11. — Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la
Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției
Hunedoara, care va asigura informarea președintelui
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și a
Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, 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. 12. — Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea
răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor
probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara.
Art. 13. — Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din
data de 6.04.2021, ora 8,00, pentru o perioadă de 7 zile, până
la data de 13.04.2021, ora 8,00, măsurile stabilite în aplicarea
acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 6.04.2021,
ora 15,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției.
Art. 14. — 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. 15. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
Raed Arafat,
secretar de stat
București, 5 aprilie 2021.
Nr. 6.899.
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ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ
privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur, argint, tombac cuprat și alamă
pentru colecționare cu tema 200 de ani de la Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu
Art. 1. — În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004
privind Statutul Băncii Naționale a României, începând cu data
de 16 aprilie 2021, Banca Națională a României va lansa în
circuitul numismatic monede din aur, argint, tombac cuprat și
Metal

alamă pentru colecționare, cu tema 200 de ani de la Revoluția
din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu.
Art. 2. — Caracteristicile tehnice ale monedelor aferente
acestei emisiuni sunt următoarele:

Aur

Argint

Tombac cuprat

Alamă (Cu80Zn15Ni5)

Valoare nominală

500 lei

10 lei

1 leu

50 bani

Titlu

999‰

999‰

—

—

Formă

rotundă

rotundă

rotundă

rotundă

Diametru

35 mm

37 mm

37 mm

23,75 mm

Greutate

31,103 g

31,103 g

23,5 g

6,1 g

—

—

—

1,9 mm

Grosime la chenar

Cant

neted

zimțat

zimțat

inscripționat cu
„ROMANIA” de două
ori, cu steluță între cele
două cuvinte

Calitate

proof

proof

proof

proof

Aversul monedei din aur prezintă portretul și numele lui
Tudor Vladimirescu, inscripția în arc de cerc „ROMANIA”,
valoarea nominală „500 LEI”, anul de emisiune „2021” și stema
României.
Aversul monedei din argint prezintă portretul și numele lui
Tudor Vladimirescu, inscripția în arc de cerc „ROMANIA”,
valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisiune „2021” și stema
României.
Aversul monedei din tombac cuprat prezintă portretul și
numele lui Tudor Vladimirescu, inscripția în arc de cerc
„ROMANIA”, valoarea nominală „1 LEU”, anul de emisiune
„2021” și stema României.
Aversul monedei din alamă pentru colecționare prezintă
portretul și numele lui Tudor Vladimirescu, inscripția în arc de
cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „50 BANI”, anul de
emisiune „2021” și stema României.

Reversul comun tuturor monedelor redă, în centru,
monumentul de la Padeș și anul evenimentului aniversat,
„1821”, în partea de jos, acvila de pe steagul lui Tudor
Vladimirescu și, circular, inscripția „200 DE ANI DE LA
REVOLUTIA CONDUSA DE TUDOR VLADIMIRESCU”.
Art. 3. — Monedele vor fi ambalate separat, în capsule de
metacrilat transparent. Monedele din aur, argint și tombac cuprat
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 cu tema 200 de ani de la Revoluția din
1821 condusă de Tudor Vladimirescu 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.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 29 martie 2021.
Nr. 9.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2021 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

Denumirea publicației
12 luni

3 luni

1 lună

1.

Monitorul Oficial, Partea I

1.310

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

8.

Colecția Legislația României

500

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

800

360

131

55
130
75

NOTĂ:

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 AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2021 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

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

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

Produs

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

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.
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