INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ
13 aprilie 2021
√ Ordinul nr. 506/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare
a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, publicat în M.Of. nr. 382 din 13 aprilie 2021
→ Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a
măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. la art. 3, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire cu virusul
SARS-CoV-2 în vederea instituirii carantinei zonale sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul
ordin.
2. art. 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 9. — Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
3. după anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa care
face parte integrantă din ordin.
Anexa 3
Criterii utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire cu virusul SARSCoV-2 în vederea instituirii carantinei zonale
1. Criterii pentru instituirea carantinei zonale pentru municipii/zone metropolitane
cu peste 100.000 de locuitori: minimum 60 de puncte
Criteriu
1. Număr de teste efectuate în
ultimele 7 zile
2. Rata de pozitivitate în
ultimele 14 zile
3. Rata de incidență cumulată
în 14 zile
4. Trendul incidenței cumulate
pentru ultimele 14 zile

Interval de referință
> 10/1.000 de locuitori
< 10/1.000 de locuitori
> 5%
< 5%
> 3 cazuri la 1.000 de locuitori
< 3 cazuri la 1.000 de locuitori
crescător
staționar
descrescător

Punctaj
0 puncte
10 puncte
10 puncte
0 puncte
30 puncte
0 puncte
20 puncte
10 puncte
0 puncte
1

5. Număr de cazuri din
focare/nr. total cazuri din UAT*
6. Grad de ocupare a paturilor
ATI în județ
7. Grad de ocupare a paturilor
destinate pacienților cu COVID19 în județ
Punctaj total

100 > 50%
< 50%
> 90%
< 90%
> 90%
< 90%

0 puncte
10 puncte
10 puncte
0 puncte
10 puncte
0 puncte
100 puncte

2. Criterii pentru instituirea carantinei zonale pentru restul zonelor: minimum 70 de
puncte
Criteriu

Interval de referință

Punctaj

1. Rata de incidență cumulată
în 14 zile
2. Trendul incidenței cumulate
pentru ultimele 14 zile

> 3 cazuri la 1.000 de locuitori
< 3 cazuri la 1.000 de locuitori
crescător
staționar
descrescător
100 peste 50%
sub 50%
> 90%
< 90%
> 90%
< 90%

30 puncte
0 puncte
30 puncte
10 puncte
0 puncte
0 puncte
10 puncte
20 puncte
0 puncte
10 puncte
0 puncte

3. Număr de cazuri din
focare/nr. total cazuri din UAT*
4. Grad de ocupare a paturilor
ATI în județ
5. Grad de ocupare a paturilor
destinate pacienților cu COVID19 în județ
Punctaj total

100 puncte

3. Criterii de încetare a măsurii de carantină zonală — rata de incidență sub 3 cazuri
la 1.000 de locuitori.
√ Ordinul nr. 6.962/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru orașul
Bragadiru, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 382 din 13 aprilie 2021
→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 12.04.2021, ora
22,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru orașul Bragadiru, județul Ilfov, măsură dispusă prin
Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.626/2021 privind instituirea
carantinei zonale pentru orașul Bragadiru, județul Ilfov.
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√ Legea nr. 81/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în M.Of. nr. 384 din 13 aprilie
2021
→ se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60 din 4 august 2017 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu următoarele modificări și completări:
1. la art. I, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul I
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
2. la art. I punctul 1, alin. (3) al art. 78 se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, publice sau private,
care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru
una dintre următoarele obligații:
a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au
angajat persoane cu handicap;
b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a
minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de
locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând
diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat,
produse și/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în
unități protejate autorizate.
3. la art. I, punctul 2 se abrogă.
4. la art. I, după punctul 2 se introduce punctul 21, cu următorul cuprins:
21. La articolul 78, după alineatul (41) se introduc două noi alineate, alineatele (42) și
(43), cu următorul cuprins:
(42) Fac excepție de la prevederile alin. (3) lit. b) unitățile protejate autorizate înființate
în cadrul organizațiilor persoanelor cu handicap, care pot desfășura și activități de vânzări
și/sau intermedieri, cu condiția ca minimum 75% din profitul obținut să fie destinat
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programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizațiile
respective. Aceste unități au obligația prezentării unui raport financiar la fiecare început de
an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obținute prin activitatea comercială.
(43) Activitățile de intermedieri prevăzute la alin. (42) se referă numai la produse și/sau
servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată potrivit dispozițiilor prezentei legi.
5. la art. I punctul 4, litera b) a alin. (2) al art. 81 se modifică și va avea următorul
cuprins:
b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte
structuri din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice ori din cadrul organizațiilor
neguvernamentale, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap, reprezentând cel
puțin 30% din totalul angajaților structurii respective, iar timpul de lucru cumulat al acestora
reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților secției, atelierului
sau structurii respective.
6. la art. I, după punctul 4 se introduce punctul 5, cu următorul cuprins:
5. La articolul 81 alin. (2), litera c) se abrogă.
√ Ordinul nr. 6.971/2021 privind modificarea Ordinului șefului Departamentului
pentru Situații de Urgență nr. 6.920/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală
pentru comuna Balotești, cu satele aparținătoare Balotești, Dumbrăveni și Săftica, județul
Ilfov, publicat în M.Of. nr. 384 din 13 aprilie 2021
→ la articolul 1 din Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr.
6.920/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Balotești, cu satele
aparținătoare Balotești, Dumbrăveni și Săftica, județul Ilfov, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
(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. 44°38'42.79694'N, 26°04’13.69108'E
2. 44°38'18.99340'N, 26°02'33.04716'E
3. 44°38'12.65013'N, 26°01'51.85114'E
4. 44°38'18.62573'N, 26°01'02.95257'E
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5. 44°37'57.18226'N, 26°01'08.46272'E
6. 44°37'44.73642'N, 26°00'29.79877'E
7. 44°36'38.51879'N, 26°02'29.04021'E
8. 44°36'28.88291'N, 26°02'34.41210'E
9. 44°35'55.25684'N, 26°03'14.10748'E
10. 44°36'28.34785'N, 26°03'51.18500'E
11. 44°36'28.37401'N, 26°03'50.29132'E
12. 44°36'06.02513'N, 26°04'17.41231'E
13. 44°35’45.42034'N, 26°04'15.67858'E
14. 44°35'40.94604'N, 26°03'47.00058'E
15. 44°35'34.95347'N, 26°03'47.65548'E
16. 44°35'24.64834'N, 26°04'14.42908'E
17. 44°35'03.06980'N, 26°04'13.40093'E
18. 44°35'02.26853'N, 26°04'13.36246'E
19. 44°35'54.29698'N, 26°07'58.61426'E
20. 44°36'08.26647'N, 26°08'34.98259'E
21. 44°37'03.07732'N, 26°08'09.01458'E
22. 44°37'21.44000'N, 26°08'00.21859'E
23. 44°37'52.30099'N, 26°08'13.47045'E
24. 44°38'24.51937'N, 26°07'58.82078'E
25. 44°38'33.69608'N, 26°08'05.15609'E
26. 44°38'57.30153'N, 26°07'45.66799'E
27. 44°39'01.96016'N, 26°07'59.30865'E
28. 44°39'11.38719'N, 26°08'15.97767'E
29. 44°39'18.78009'N, 26°08'19.86336'E
30. 44°39'34.59659'N, 26°08'04.92285'E
31. 44°39'38.67660'N, 26°07'26.32345'E
32. 44°39'18.22359'N, 26°06'13.68427'E
33. 44°39'15.42141'N, 26°05'54.94513'E
34. 44°38'34.57902'N, 26°05'51.60786'E
35. 44°38'33.81402'N, 26°05'24.13470'E
36. 44°38'43.42193'N, 26°05'22.08655'E
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37. 44°38'53.82060'N, 26°04'48.72079'E.
→ Ordinul se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului
Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență.
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