INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

18 februarie 2020

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6448/2021
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa,
publicat în Monitorul Oficial 165/18.02.2021
→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 18.02.2021, ora 5,00, pentru
o perioadă de 14 zile, până în data de 4.03.2021, ora 5,00, pentru comuna Pucheni, judeţul
Dâmboviţa.

√

ORDINUL

şefului

Departamentului

pentru

Situaţii

de

Urgenţă

nr.

6455/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Sfântu Gheorghe,
județul Ialomița, publicat in Monitorul Oficial 167/18.02.2021
→ Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 19.02.2021, ora 00,00,
pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 4.03.2021, ora 24,00, pentru comuna Sfântu
Gheorghe, judeţul Ialomiţa.

√

ORDINUL

şefului

Departamentului

pentru

Situaţii

de

Urgenţă

nr.

6455/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru unitatea administrativteritorială (comuna) Remetea Chioarului, județul Maramureș, publicată in Monitorul Oficial
167/18.02.2021
→ Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 18.02.2021, ora 19,00,
pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 4.03.2021, ora 19,00, pentru comuna Remetea
Chioarului, judeţul Maramureş.
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√ Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative nr. 8/2021, publicată in Monitorul Oficial
168/18.02.2021
Art. I
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul 2021,
autorităţile şi instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2
alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv
activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice,
precum şi serviciile publice autonome de interes naţional, cu personalitate juridică,
reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române
de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, nu acordă voucherele de vacanţă prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. II
- Articolul XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1332 din 31 decembrie 2020,
se modifică după cum urmează:
1.Alineatul (3) se abrogă.
2.Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) În cazul personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil din instituţiile publice de apărare,
ordine publică şi securitate naţională, decontarea sumelor reprezentând servicii turistice
cuvenită în anul 2020 se poate efectua şi pentru serviciile prestate în perioada 1 ianuarie-31
decembrie 2021 de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita
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valorică a diferenţei dintre limita valorică prevăzută pentru anul 2020 şi cuantumul decontat
efectiv personalului pentru serviciile prestate acestuia în perioada 1 ianuarie-31 decembrie
2020."
Art. III
Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1.La articolul 86 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) începând cu anul 2022 valoarea prevăzută la lit. b) se majorează cu rata medie anuală a
inflaţiei, la care se adaugă cel mult 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut
realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior,
comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică. Majorarea şi data de acordare se stabilesc
anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."
2.La articolul 86, alineatele (3)-(8) se abrogă.
3.La articolul 182 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 182
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2023, cu excepţia:"
4.La articolul 182 alineatul (1), după litera b) se introduce o literă nouă, litera b1), cu
următorul cuprins:
"b1) art. 86 alin. (2) lit. c) care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022;"
Art. IV
- Articolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2020 privind reglementarea
unor măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020,
se abrogă.
Art. V

3

- Articolul 42 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 7 septembrie 2020, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art. 42
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022."
Art. VI
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1.La articolul 123, alineatul (21) va avea următorul cuprins:
"(21) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează universităţile ca, pentru
creditele bugetare din sold la finanţarea de bază, pentru sumele rămase neconsumate şi
reportate din anii precedenţi la obiectivele de investiţii noi, precum şi pentru sumele rămase
necheltuite din investiţii finalizate, să le redistribuie pentru obiective de investiţii noi, pentru
obiective de investiţii în continuare, precum şi alte cheltuieli de natura investiţiilor. Sumele
rămase în sold pentru facilităţi transport studenţi pot fi utilizate în anii următori şi pentru
acordarea de burse pentru studenţi."
2.La articolul 205, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ
superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe
mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum şi pentru
transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi naval, pe tot parcursul
anului calendaristic. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate
pentru aceste categorii de transport."
3.La articolul 205, alineatul (21) se abrogă.
4.Articolul 269 va avea următorul cuprins:
"Art. 269
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Personalul de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, precum şi
personalul de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din unităţile conexe
beneficiază de concediu de odihnă conform Codului muncii."
Art. VII
- Alineatul (31) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind
unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare
împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(31) Unităţile sanitare din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii din
sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională pot organiza centre de
vaccinare împotriva COVID-19 care funcţionează în interiorul acestora sau în unităţi militare,
în condiţiile prevăzute în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea centrelor organizate suplimentar peste numărul aprobat prin Strategia de
vaccinare împotriva COVID-19 în România se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele
ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii din sistemul naţional de apărare, ordine
publică şi securitate naţională."
Art. VIII
Pentru personalul ministerelor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică
şi securitate naţională trimis în misiune permanentă în străinătate, cheltuielile privind
testarea şi, după caz, vaccinarea acestuia pe teritoriul statului unde execută misiunea se
suportă din bugetele instituţiilor trimiţătoare.
Art. IX
Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu
metroul pentru elevi şi studenţi, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern
feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică corespunzător prin hotărâre a Guvernului.
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Art. X
Punctele 2 şi 3 ale articolului VI intră în vigoare la data publicării hotărârii prevăzute la art. IX,
dar nu mai târziu de 15 martie 2021.
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