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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

 29 aprilie 2021 

 

 √ Legea nr. 114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul 
pandemiei de COVID-19, publicată in Monitorul Oficial 457/29.04.2021 

 

CAPITOLUL I:  Dispoziţii generale 

Art. 1 

(1)Prezenta lege reglementează posibilitatea luării/dispunerii unor măsuri necesare 
funcţionării justiţiei ca serviciu public în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei 
de COVID-19. 

(2)Măsurile reglementate de prezenta lege se pot dispune numai din motive generate de 
pandemia de COVID-19. 

Art. 2 

(1)Dacă, din motive generate de pandemia de COVID-19, activitatea de judecată la nivelul 
unei judecătorii sau unui tribunal este grav afectată, colegiul de conducere al instanţei 
respective sau preşedintele curţii de apel, în situaţiile în care, din motive obiective, colegiul 
de conducere al instanţei respective nu se poate întruni, poate propune colegiului de 
conducere al curţii de apel în circumscripţia căreia funcţionează judecătoria sau tribunalul, 
după caz, fie restrângerea activităţii de judecată a uneia sau mai multor secţii ale respectivei 
instanţe, fie restrângerea activităţii de judecată a întregii instanţe. Dispoziţiile art. 49 alin. (21) 
şi (22) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, rămân aplicabile. 

(2)Colegiul de conducere al curţii de apel, primind propunerea motivată formulată în 
condiţiile prevederilor alin. (1), se pronunţă în termen de maximum 48 de ore de la primirea 
acesteia. 

(3)La termenul fixat potrivit prevederilor alin. (2), colegiul de conducere al curţii de apel: 

a)aprobă propunerea de restrângere a activităţii de judecată, dacă aceasta este apreciată ca 
fiind întemeiată, ţinând seama de următoarele criterii: 
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1.numărul de judecători aflaţi în carantină sau în izolare ca urmare a unei suspiciuni de 

infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 ori, după caz, a diagnosticării cu COVID-19, 

repartizarea pe secţii a acestora, numărul de judecători care îşi desfăşoară efectiv activitatea 

la instanţa vizată, gradul de ocupare a schemei posturilor de judecător la nivelul instanţei 

vizate/secţiilor acesteia, volumul de cauze pe judecător la nivelul instanţei/secţiilor acesteia, 

posibilitatea desemnării în condiţiile prevederilor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unor judecători de la alte secţii în 

completul de judecată; 

2.numărul personalului din categoria personalului auxiliar de specialitate şi celui conex aflat 

în carantină sau în izolare ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-

2 ori, după caz, a diagnosticării cu COVID-19; 

b)respinge propunerea de restrângere a activităţii de judecată dacă aceasta nu este apreciată 
ca fiind întemeiată prin raportare la criteriile prevăzute la lit. a). 

(4)Asupra propunerii formulate în condiţiile prevederilor alin. (1), colegiul de conducere al 
curţii de apel se pronunţă printr-o hotărâre motivată care se comunică de îndată instanţei 
vizate şi Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârea colegiului de conducere al curţii de 
apel prin care se aprobă propunerea de restrângere a activităţii de judecată se publică pe site-
ul curţii de apel, pe site-ul instanţei vizate din cadrul portalului instanţelor de judecată 
http://portal.just.ro, precum şi, în extras, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii şi 
produce efecte de la data publicării pe portalul instanţelor de judecată sau de la o dată 
ulterioară prevăzută în cuprinsul ei. 

(5)Măsura restrângerii activităţii de judecată poate fi dispusă pe o durată de cel mult 14 zile. 
Înainte de încetarea măsurii, colegiul de conducere al curţii de apel va analiza dacă se impune 
prelungirea acesteia, putând solicita orice informaţii necesare în acest sens de la colegiul de 
conducere al instanţei vizate. Prelungirea măsurii restrângerii activităţii de judecată de către 
colegiul de conducere al curţii de apel se poate dispune pe o nouă perioadă de cel mult 14 
zile, la propunerea motivată a colegiului de conducere al instanţei respective, în condiţiile 
prevederilor alin. (3) lit. a). 

(6)În cazul restrângerii activităţii de judecată şi pe durata acesteia, la judecătoria, tribunalul 
sau, după caz, la secţia/secţiile vizată/vizate de măsura restrângerii, activitatea de judecată 
va continua în următoarele cauze: 

a)în materie civilă: în cauzele de urgenţă deosebită stabilite de colegiul de conducere al curţii 
de apel prin hotărârea prevăzută la alin. (4) teza a II-a. Consiliul Superior al Magistraturii dă 
îndrumări, în vederea asigurării unei practici unitare, colegiilor de conducere ale curţilor de 
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apel cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata restrângerii activităţii 
de judecată; 

b)în materie penală, în procesele penale aflate în curs pe rolul instanţelor de judecată, inclusiv 
cele aflate în procedură în camera preliminară: în cauzele în care urgenţa se justifică prin 
scopul instituirii stării de alertă, în cauzele privind infracţiunile flagrante, cele în care au fost 
dispuse măsuri preventive, cele privind contestaţii la executare în cauzele cu persoane private 
de libertate, cele referitoare la contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii, cele privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cele ce cuprind măsuri de protecţie a 
victimelor şi a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter 
medical, cele privind infracţiuni contra securităţii naţionale, cele privind acte de terorism, 
precum şi în alte cauze de urgenţă deosebită stabilite de colegiul de conducere al curţii de 
apel prin hotărârea prevăzută la alin. (4) teza a II-a. Dispoziţiile lit. a) teza a II-a rămân 
aplicabile. 

(7)În alte cauze decât cele prevăzute la alin. (6) judecata se amână de drept pe durata 
restrângerii activităţii de judecată, fără a fi necesară emiterea unei încheieri în acest scop. În 
termen de 10 zile de la încetarea restrângerii activităţii de judecată, judecătorul sau instanţa 
de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi efectuarea actelor de 
procedură. 

(8)Dispoziţiile alin. (1)-(7) sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru restrângerea 
activităţii de judecată a uneia sau mai multor secţii ale unei curţi de apel, asupra propunerii 
motivate formulate de preşedintele instanţei respective urmând a se pronunţa colegiul de 
conducere al acesteia. 

(9)În baza hotărârii colegiului de conducere al curţii de apel prin care se aprobă restrângerea 
activităţii de judecată, preşedintele instanţei vizate poate adopta măsuri temporare de 
reorganizare a activităţii compartimentelor auxiliare din cadrul acesteia, precum mutarea 
temporară a personalului în cadrul secţiilor şi compartimentelor auxiliare ale instanţei, 
restrângerea activităţii directe cu publicul desfăşurată la nivelul compartimentelor arhivă şi 
registratură, ori alte asemenea măsuri de natură organizatorică sau administrativă. 

(10)Pentru reducerea riscului de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea 
bunei funcţionări a instanţelor de judecată, preşedinţii acestora pot lua şi preventiv măsurile 
de natură organizatorică sau administrativă prevăzute la alin. (9). 

CAPITOLUL II: Dispoziţii aplicabile cauzelor civile 

Art. 3 

(1)În cauzele civile, când este posibil, cu acordul părţilor, instanţele judecătoreşti pot hotărî 
ca şedinţele de judecată să se desfăşoare prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală care 
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permit verificarea identităţii părţilor şi garantează securitatea, integritatea, confidenţialitatea 
şi calitatea transmisiunii, dispunând măsurile necesare în acest scop. 

(2)Citaţia va cuprinde menţiunea că şedinţa de judecată se va desfăşura prin mijloace de 
telecomunicaţie audiovizuală, intervalul orar orientativ al strigării cauzei, precum şi 
modalitatea tehnică de acces şi de autentificare. Când este cazul, părţile vor fi înştiinţate şi 
telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea mijloace ce asigură transmiterea înştiinţării şi 
confirmarea primirii acesteia despre desfăşurarea şedinţei de judecată prin mijloace de 
telecomunicaţie audiovizuală, chiar dacă au termenul în cunoştinţă. 

(3)Dacă este posibil, la solicitarea instanţei învestite cu soluţionarea cauzei, instanţa în a cărei 
circumscripţie este situată localitatea în care se află părţile, reprezentanţii părţilor sau alţi 
participanţi la proces asigură, cu acordul acestora, echipamentele audiovideo necesare 
participării lor la şedinţele de judecată prin mijloacele prevăzute la alin. (1) şi procedează la 
identificarea persoanelor menţionate, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale, printr-un 
judecător desemnat de preşedintele instanţei. Instanţa care asigură echipamentele este o 
instanţă egală în grad cu instanţa învestită cu soluţionarea cauzei sau chiar mai mică în grad, 
dacă în acea localitate nu există o instanţă de acelaşi grad. În acest caz, încheierile de şedinţă 
specifice procedurii comisiei rogatorii nu se întocmesc. 

(4)Cel care asistă sau reprezintă partea, traducătorul sau interpretul poate participa la şedinţa 
de judecată desfăşurată prin mijloacele prevăzute la alin. (1), chiar fără a fi prezent fizic lângă 
parte. 

Art. 4 

(1)Pentru judecarea proceselor, instanţele judecătoreşti, ţinând seama de împrejurări, pot 
fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeaşi zi. 

(2)Lista proceselor întocmită pentru fiecare şedinţă de judecată va cuprinde, de regulă, şi 
intervalele orare orientative pentru strigarea fiecărei cauze în parte, citaţia cuprinzând 
menţiunea corespunzătoare. Când este posibil, judecătorul fixează şi intervalul orar orientativ 
pentru primul termen de judecată. 

Art. 5 

(1)Când este posibil, instanţele judecătoreşti procedează la comunicarea actelor de 
procedură prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea 
textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Tot astfel, instanţa va putea, în tot cursul 
procesului, să solicite părţilor datele necesare pentru comunicarea actelor de procedură în 
aceleaşi condiţii. 
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(2)Când este posibil, cererile de chemare în judecată, căile de atac, precum şi orice alte acte 
de procedură adresate instanţei, pentru care legea prevede condiţia formei scrise şi care nu 
se depun direct în şedinţă, se transmit prin mijloace electronice. 

(3)Când este posibil, părţile vor fi înştiinţate telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea 
mijloace ce asigură transmiterea înştiinţării şi confirmarea primirii acesteia despre 
pronunţarea hotărârilor judecătoreşti prin modalităţile prevăzute de lege. Dispoziţiile privind 
comunicarea hotărârilor judecătoreşti, potrivit legii, rămân aplicabile. 

Art. 6 

Amânarea judecării cauzelor poate fi dispusă la cerere, în situaţia în care partea interesată se 
află în izolare, în carantină sau este spitalizată, potrivit legii, în contextul pandemiei de COVID-
19. Când instanţa respinge cererea de amânare a judecăţii în considerarea necesităţii de a 
soluţiona cauza, va amâna, la cererea părţii sau din oficiu, pronunţarea în vederea depunerii 
de concluzii scrise. 

Art. 7 

În aplicarea dispoziţiilor art. 147 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când este posibil, dosarul cauzei 
se trimite instanţei delegate în format electronic. Împiedicarea funcţionării instanţei este 
adusă la cunoştinţă prin afişare la sediul instanţei, precum şi prin publicare pe portalul 
instanţelor de judecată http://portal.just.ro şi pe site-ul Ministerului Justiţiei. 

Art. 8 

Când este posibil, prin grija instanţei, şedinţele de judecată publice se transmit în direct, prin 
mijloace audiovideo care garantează securitatea, integritatea şi calitatea transmisiunii, pe 
portalul instanţelor de judecată. Dispoziţiile art. 213 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. 

Art. 9 

Dispoziţiile titlului X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aplică atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare 
dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii, nu depăşeşte suma de 50.000 lei 
la data sesizării instanţei. 

Art. 10 

În cursul executării silite, când este posibil, executorii judecătoreşti procedează la 
comunicarea actelor de procedură în format electronic, potrivit legii. 

Art. 11 
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(1)Activitatea de judecată, de executare silită, precum şi activitatea profesiilor din domeniul 
justiţiei se desfăşoară, în continuare, cu observarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de 
autorităţile cu atribuţii în domeniu, urmărindu-se cu prioritate asigurarea prevenţiei şi 
reducerea riscului de îmbolnăvire. 

(2)Instanţa veghează la desfăşurarea în condiţii optime a procedurii, cu respectarea 
principiilor fundamentale şi a celorlalte reguli aplicabile procesului civil. 

CAPITOLUL III: Dispoziţii aplicabile cauzelor penale 

Art. 12 

În cauzele penale, acordul de comunicare a actelor procedurale prin poştă electronică se 
prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgenţă, telefonic, 
indicarea adreselor de poştă electronică pentru comunicarea respectivelor acte. Dacă, din 
motive obiective, comunicarea prin poştă electronică nu se poate realiza, se vor folosi 
celelalte mijloace de comunicare prevăzute de Legea nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 13 

(1)Dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului 
ori drepturilor şi intereselor părţilor, persoanele private de libertate, altele decât cele aflate 
în arest la domiciliu, sunt audiate prin videoconferinţă la locul de deţinere, fără a fi necesar 
acordul acestora. 

(2)Audierea altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1) se poate face şi prin 
videoconferinţă, la locul unde se află, cu acordul acestora. Această posibilitate le va fi adusă 
la cunoştinţă cu ocazia primei audieri sau, după caz, printr-o înştiinţare comunicată telefonic, 
prin e-mail sau prin alte asemenea mijloace care asigură transmiterea înştiinţării şi 
confirmarea primirii, persoana fiind întrebată dacă îşi manifestă acordul în acest sens. În 
vederea audierii prin videoconferinţă, persoana se citează chiar dacă are termen în 
cunoştinţă. Citaţia va cuprinde şi menţiunea că audierea se face prin videoconferinţă, 
modalitatea în care se va realiza aceasta, data, precum şi ora sau, după caz, intervalul orar în 
care va avea loc audierea, precum şi precizarea faptului că persoana citată este obligată să 
respecte solemnitatea şedinţei de judecată. 

(3)În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) videoconferinţa se realizează printr-un mijloc de 
telecomunicaţie audiovizuală care permite verificarea identităţii părţilor şi garantează 
securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi calitatea transmisiunii. Înregistrarea audierii 
este obligatorie. 
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(4)Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică în cazul audierii în cursul urmăririi penale şi nici la judecarea 
cauzelor cu inculpaţi minori, a celor referitoare la reabilitarea judecătorească şi nici atunci 
când instanţa de judecată declară şedinţa de judecată ca nepublică. 

Art. 14 

Dacă din motive generate de pandemia de COVID-19 un parchet este împiedicat să 
funcţioneze, la sesizarea prim-procurorului acestuia ori a procurorului general al parchetului 
de pe lângă curtea de apel sau din oficiu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie poate dispune trimiterea uneia sau mai multor cauze la un parchet 
egal în grad, dacă măsura se impune în interesul rezolvării acestora. 

Art. 15 

Dacă din motive generate de pandemia de COVID-19 o instanţă de judecată este împiedicată 
să îşi continue activitatea, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie se desemnează o altă instanţă de acelaşi grad care să preia 
soluţionarea cauzelor pentru care se solicită acest lucru, dispoziţiile art. 76 din Legea nr. 
135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. 
Atunci când este posibil, dosarul cauzei se trimite în format electronic instanţei desemnate. 

CAPITOLUL IV:Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 16 

Utilizarea la nivelul autorităţii judecătoreşti a semnăturii electronice şi a documentelor 
electronice se face în condiţiile legii. 

Art. 17 

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 

a)alineatele (2)-(5) ale art. 73 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)articolul 62 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 
din 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 18 
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(1)Dispoziţiile art. 1-15 se aplică pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în 
vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru o 
perioadă de 30 de zile de la încetarea acesteia. 

(2)Dispoziţiile art. 3-8, 10 şi 11 sunt aplicabile şi proceselor şi executărilor silite începute 
anterior intrării în vigoare a prezentei legi. 

 

 √ Legea 112/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic 
pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri 
de distribuire a acestora,   publicată in Monitorul Oficial 457/29.04.2021 

→ Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115 din 16 iulie 2020, cu următoarele 
modificări şi completări: 

1.La articolul 2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"g) unităţi afiliate - unităţi de alimentaţie publică, cantine-restaurant, bufete sau orice alte 

tipuri de unităţi care comercializează masa caldă, în sensul prevăzut la lit. h), online sau în 

unităţile proprii, cu care unitatea emitentă are încheiat un contract direct pentru acceptarea 

la plată a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;" 

2.La articolul 4, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (171), cu următorul 

cuprins: 

"(171) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene virează unităţii emitente sumele 

aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, astfel: 

a) valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde - într-un 

«cont distinct de disponibil cu afectaţiune specială» deschis la Trezoreria Statului, cont din 

care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (15), deschise la 

instituţii de credit; 

b) costul aferent emiterii suportului electronic - în contul deschis la Trezoreria Statului, 

potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 

privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare." 

3.La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"(6) Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi utilizate numai la unităţile 

afiliate care au încheiat cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de 

prestări servicii/protocoale/convenţii/acorduri sau orice alt document care reglementează 

drepturile şi obligaţiile părţilor privind acceptarea tichetelor sociale pe suport electronic 

pentru mese calde." 

 

 √ Legea 113/2021 pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, publicată in Monitorul Oficial 457/05.05.2021 

→ La articolul 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, după 
alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 

"(21)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul unei erori materiale, de calcul sau al 
oricărei greşeli de redactare, omisiuni sau menţiuni greşite, intervenite în procesul 
administrativ de evaluare, prelucrare şi redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de 
pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a 
deciziei, termenul general de prescripţie nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul 
dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă." 

  

√  Ordonanta urgenta 33/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 
privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, publicată in Monitorul 
Oficial 457/05.05.2021 

→ Legea nr. 156/2000 se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) mediere - activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorului străin cu 

persoana care are domiciliul în România şi se află în căutarea unui loc de muncă, în vederea 

stabilirii unui raport de muncă, astfel cum este definit de legislaţie, în contractele colective de 

muncă sau de practicile în vigoare în fiecare stat membru, luând în considerare jurisprudenţa 

Curţii de Justiţie;" 

2.La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 

cuprins: 

"(3) Pentru lucrătorii sezonieri, anterior încheierii acordurilor, înţelegerilor, tratatelor sau 

convenţiilor prevăzute la alin. (1), partea română negociază inclusiv clauze referitoare la 

condiţiile de cazare pe care ar trebui să le ofere angajatorii, respectând normele naţionale din 

statul de primire, şi la acordarea unei indemnizaţii pentru asigurarea hranei zilnice, pe 
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perioada în care lucrătorii sezonieri îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi la decontarea 

cheltuielilor de transport dus-întors către domiciliul din România." 

3.Articolul 51 se abrogă. 

4.Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Activitatea agenţilor de plasare a forţei de muncă şi a furnizorilor de servicii de plasare a 

forţei de muncă în străinătate" 

5.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 6 

(1) Agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă desfăşoară activităţi 

de mediere a cetăţenilor români, cu domiciliul în România, care solicită să lucreze pe baza 

ofertelor ferme de locuri de muncă transmise din străinătate de către persoane juridice sau 

fizice, în calitate de angajatori. 

(2) Interpunerea altor categorii de intermediari între agentul de plasare sau furnizorul de 

servicii de plasare a forţei de muncă, persoana mediată şi angajatorul străin este interzisă." 

6.La articolul 8, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(4) Pentru medierea cetăţenilor români în vederea angajării în străinătate, agenţii de plasare 

şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă încheie cu solicitanţii locurilor de muncă 

contracte de mediere în formă scrisă, cu includerea elementelor prevăzute la art. 11 alin. (1) 

lit. a) şi d)-ş), al căror conţinut este stabilit prin Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 

străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(5) Agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă efectuează în mod 

gratuit activităţi de mediere a cetăţenilor români în vederea angajării în străinătate, fără 

perceperea de la aceştia de comisioane, tarife sau taxe." 

7.La articolul 11 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul 

cuprins: 

"d) asigurarea de sănătate pe perioada contractuală sau angajamentul că angajatorul 

lucrătorului sezonier încheie pentru acesta asigurarea de sănătate pe perioada contractuală." 
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8.La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) Agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a 

asigura includerea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d)-ş), respectiv alin. (2)-(4) în 

situaţia lucrătorilor sezonieri, în contractul de mediere şi în contractul individual de muncă 

sau, după caz, în documentul echivalent acestuia pentru statele prevăzute la art. 12 alin. (2), 

încheiat între angajatorul străin şi lucrătorul cetăţean român, cu respectarea legislaţiei 

statului pe teritoriul căruia urmează să fie angajat." 

9.La articolul 11, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu 

următorul cuprins: 

"(6) În cazul în care deplasarea lucrătorilor către acelaşi loc de muncă din statul de destinaţie 

se efectuează în grupuri mai mari de 10 persoane, agentul de plasare a forţei de muncă şi 

furnizorul de servicii de plasare a forţei de muncă are obligaţia organizării transportului prin 

persoane juridice autorizate să efectueze transport internaţional de persoane. 

(7) Agenţii de plasare a forţei de muncă şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă 

au obligaţia de a se asigura că, anterior deplasării acestora, lucrătorii plasaţi la muncă în 

străinătate deţin toate documentele necesare accesului în statul de destinaţie. 

(8) Agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a se 

asigura că lucrătorii plasaţi la muncă în străinătate deţin toate informaţiile referitoare la 

condiţiile speciale de intrare în statul de destinaţie, respectiv la regulile speciale care trebuie 

respectate, conform legislaţiei statului de destinaţie, în condiţiile existenţei unui risc 

epidemiologic." 

10.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 12 

(1) Pentru statele în care contractele individuale de muncă se încheie, potrivit legislaţiei 

aplicabile în statul respectiv, în formă scrisă, agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de 

plasare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea acestora de către părţi atât în 

limba statului în care se află stabilit sau îşi desfăşoară activitatea angajatorul, cât şi în limba 

română, precum şi punerea la dispoziţia lucrătorului român a acestui contract, înainte de 

plecarea acestuia din România. 

(2) Pentru statele în care forma de angajare nu se realizează prin încheierea unui contract de 

muncă, agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de 
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a asigura comunicarea şi punerea la dispoziţia lucrătorului cetăţean român, înainte de 

plecarea acestuia din România, a documentului echivalent contractului de muncă potrivit 

legislaţiei statului de destinaţie, atât în limba română, cât şi în limba statului în care se află 

stabilit sau îşi desfăşoară activitatea angajatorul. 

(3) Agenţii de plasare, respectiv furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia 

de a păstra la sediul social, respectiv la sediul permanent din România contractul de mediere, 

precum şi câte o copie, în limba română şi în limba statului în care se află stabilit sau îşi 

desfăşoară activitatea angajatorul, a contractului individual de muncă, semnat de părţi 

conform alin. (1), sau, după caz, un exemplar al documentului prevăzut la alin. (2), pentru o 

perioadă de 3 ani de la data încheierii acestora, şi de a le pune la dispoziţia inspectorilor de 

muncă, cu ocazia controlului. 

(4) Agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a 

transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul social 

agenţii, respectiv inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială furnizorii de 

servicii îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României o notificare privind plasarea forţei de 

muncă, cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterioare plecării din ţară a persoanelor plasate la 

muncă în străinătate. 

(5) Notificarea prevăzută la alin. (4) cuprinde următoarele elemente: statul de destinaţie, 

denumirea şi adresa sediului social al angajatorului străin, adresa locaţiilor în care urmează să 

se presteze activitatea, numărul lucrătorilor români care urmează să plece din ţară, datele de 

identificare ale acestora, activitatea pe care urmează să o presteze, data la care se efectuează 

deplasarea, locaţia de unde se efectuează deplasarea, condiţiile de realizare a transportului 

şi datele de identificare ale operatorului de transport. 

(6) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (4) la inspectoratul teritorial de muncă se 

realizează prin orice mijloc de comunicare scrisă, inclusiv prin e-mail. 

(7) Notificarea prevăzută la alin. (4) se repartizează de către conducătorul inspectoratului 

teritorial de muncă direct compartimentelor cu atribuţii de control care valorifică informaţiile 

primite în acţiunile de control." 

11.La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 13 

(1) Agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a 

transmite lunar inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară 
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activitatea, până la data de 5 a lunii următoare, situaţia privind contractele de mediere 

încheiate şi persoanele angajate în străinătate, conform modelului stabilit prin normele 

metodologice de aplicare a legii." 

12.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 15 

În cazurile în care misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României sunt sesizate de 

către cetăţenii români angajaţi în străinătate cu privire la încălcarea legislaţiei aplicabile în 

materie de dreptul muncii şi a clauzelor contractului individual de muncă sau, după caz, a 

documentului echivalent acestuia pentru statele prevăzute la art. 12 alin. (2), încheiate cu 

respectarea dispoziţiilor art. 11 alin. (5), acestea transmit sesizările respective autorităţilor 

locale competente ale statului pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea angajatorul." 

13.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 16 

În cazul plasării în străinătate a unor cetăţeni români fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 

art. 11 alin. (2) şi art. 12, agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă 

sunt obligaţi să suporte costurile aferente repatrierii cetăţenilor români în cauză, în baza 

documentelor justificative." 

14.Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 17 

În cazul plasării în străinătate a unor cetăţeni români care, după semnarea contractului de 

mediere, nu îşi respectă obligaţiile ce decurg din acestea, lucrătorii sunt obligaţi să achite 

contravaloarea cheltuielilor efectuate de agentul de plasare sau de către furnizorii de servicii 

de plasare a forţei de muncă, în baza documentelor justificative, fără ca această sumă să 

depăşească 200 euro/lucrător." 

15.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 18 

Controlul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 8-13 şi al activităţii desfăşurate de agenţii de 

plasare a forţei de muncă şi de către furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă se 

realizează de inspectorii de muncă." 
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16.La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 19 

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: 

a) efectuarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă sau de către furnizorii de servicii 

de plasare a forţei de muncă în străinătate a activităţii de mediere în vederea angajării 

cetăţenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 15.000 lei 

la 20.000 lei; 

b) efectuarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă a activităţii de mediere în vederea 

angajării cetăţenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1), cu 

amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei; 

c) efectuarea de către furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă în străinătate a 

activităţii de plasare pe teritoriul României, cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2), cu 

amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei; 

d) efectuarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă sau de către furnizorii de servicii 

de plasare a forţei de muncă în străinătate a activităţii de mediere în vederea angajării 

cetăţenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (4), cu amendă de la 

10.000 lei la 20.000 lei; 

e) efectuarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă sau de către furnizorii de servicii 

de plasare a forţei de muncă în străinătate a activităţii de mediere în vederea angajării 

cetăţenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (5), cu amendă de la 

10.000 lei la 20.000 lei; 

f) încălcarea prevederilor art. 10, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; 

g) încălcarea prevederilor art. 11, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare alineat 

încălcat; 

h) încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru 

fiecare lucrător cu privire la care obligaţia a fost încălcată; 

i) încălcarea prevederilor art. 12 alin. (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; 

j) încălcarea prevederilor art. 12 alin. (4), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei; 

k) încălcarea prevederilor art. 12 alin. (5), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; 
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l) exercitarea activităţii de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate de 

către alte persoane juridice sau de către persoane fizice, în afara agenţilor de plasare sau 

furnizorilor de servicii de plasare a forţei de muncă în străinătate, cu amendă de la 25.000 lei 

la 40.000 lei; 

m) netransmiterea situaţiei lunare, în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1), cu amendă de la 

10.000 lei la 15.000 lei." 

→ (1)Prevederile art. I pct. 16 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2)Prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 156/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aplică până la data intrării în vigoare a prevederilor care stabilesc 
şi sancţionează contravenţiile, astfel cum sunt modificate şi completate prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 

→Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 25 martie 2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia 
prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. 

→ (1)Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
384/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
corespunzător în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

(2)Până la data intrării în vigoare a normelor prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile din 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
384/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 √ Ordinul ministrul sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 469/552/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind 
aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de 
completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate, publicat in Monitorul Oficial 460/29.04.2021 
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→În anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 la litera C, secţiunea "Câmpul 3 - Cod diagnostic", 
punctul (ii), nota 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"NOTA 2: Pentru situaţiile în care se recomandă investigaţii paraclinice necesare monitorizării 
pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei 
de izolare sau investigaţii medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi 
cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli 
cerebrovasculare - pentru afecţiunile respective, medicul care face recomandarea va 
menţiona pe formularul biletului de trimitere, după caz, următoarele: 

- «Monitor 1» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor 
diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare; 

- «Monitor 2» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor 
diagnosticaţi cu boli oncologice; 

- «Monitor 3» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor 
cu diabet zaharat; 

- «Monitor 4» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor 
diagnosticaţi cu boli cardiovasculare; 

- «Monitor 5» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor 
diagnosticaţi cu boli rare; 

- «Monitor 6» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor 
diagnosticaţi cu boli neurologice; 

- «Monitor 7» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor 
diagnosticaţi cu boli cerebrovasculare, 

aplicând totodată semnătura şi parafa. 

Pentru recomandarea investigaţiilor paraclinice necesare monitorizării pacienţilor 
diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare 
sau a investigaţiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu 
boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli 
cerebrovasculare - pentru afecţiunile respective, medicul care face recomandarea va întocmi 
bilet de trimitere distinct." 

→Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile până la finalul lunii în care, eventual, încetează 
starea de alertă, declarată potrivit legii. 
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√ Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 471/553/2021 pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 
140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, 
publicat in Monitorul Oficial 460/29.04.2021 

→ Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
nr. 397/836/2018 se completează după cum urmează: 

1.În anexa nr. 51, după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul 

cuprins: 

"Art. 11 

(1) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice în regim 

ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea 

din spital sau după încetarea perioadei de izolare, eliberate în trimestrul II 2021, vor avea 

evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru monitorizarea pacientului cu 

COVID-19. 

(2) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice în regim 

ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet 

zaharat, boli rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare şi boli neurologice, eliberate în 

trimestrul II 2021, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru 

afecţiunile respective. 

(3) Investigaţiile paraclinice recomandate potrivit alin. (1) şi (2) vor fi efectuate în termenul 

de valabilitate a biletelor de trimitere, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care încetează 

starea de alertă, declarată potrivit legii." 

2.În anexa nr. 51, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins: 

"Art. 3 

(1) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă, prin 

cheltuieli efectiv realizate se înţelege totalitatea cheltuielilor aşa cum sunt prevăzute în 

clasificaţia bugetară, cu excepţia celor care se suportă din alte surse decât Fondul naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate. 
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(2) Serviciile realizate în anul 2021 până la data de 30 iunie de unităţile sanitare cu paturi, 

inclusiv sanatorii, nu sunt supuse regularizării trimestrului II 2021." 

→Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este aplicabil până la 
finalul oricărei luni din trimestrul II al anului 2021 în care, eventual, încetează starea de alertă 
declarată potrivit legii. 

 

√ Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 472/554/2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în 
aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) 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, publicat in 
Monitorul Oficial 460/29.04.2021 

→Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
nr. 68/101/2021, se modifică după cum urmează: 

- La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

"- Art. 11 

(1)Personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este 
reprezentat de medici, asistenţi medicali, care îşi exercită profesia cu respectarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei 
de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum 
şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, de medici rezidenţi cu drept de practică 
supravegheată, titulari ai unui aviz eliberat de Colegiul Medicilor din România, precum şi de 
registratori medicali. Responsabilitatea privind lista personalului, precum şi privind programul 
de activitate în cadrul centrelor de vaccinare revine unităţii sanitare." 

 

√ Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 470/2021 
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii 
realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, 
fără regim special, publicat in Monitorul Oficial 460/29.04.2021 

→Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 se modifică 
după cum urmează: 

- La anexa 2-g în nota finală, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"6. Tabelele 1, 3, 5 şi 6 se completează distinct pentru investigaţiile paraclinice necesare 
monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după 
încetarea perioadei de izolare şi pentru investigaţiile paraclinice necesare monitorizării 
pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, 
boli neurologice şi boli cerebrovasculare - pentru afecţiunile respective, efectuate peste 
valoarea de contract, conform art. 221 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi 
completările ulterioare." 

→Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu raportarea activităţii lunii aprilie 2021 
şi sunt aplicabile până la raportarea lunii în care încetează starea de alertă, declarată potrivit 
legii. 

 

 √ Ordonanta urgenta 34/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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, publicat in Monitorul Oficial 461/29.04.2021 

→Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1.La articolul 3, alineatele (2), (3), (6) şi (7) se abrogă. 

2.La articolul 3, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(4) Pentru administrarea vaccinului de către medicii de familie, aflaţi în relaţii contractuale 

cu casele de asigurări de sănătate, în cabinetele proprii, validate ca servicii de vaccinare în 

Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, în 

condiţiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, tariful va fi de 

40 de lei/inoculare. 

(5) Medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate 

beneficiază de un tarif de 40 lei/inoculare pentru vaccinarea propriu-zisă administrată 

persoanelor care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură 

aceste servicii." 

3.La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul 

cuprins: 
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"(51) Tariful prevăzut la alin. (4) şi (5) include şi consultaţia medicală, precum şi raportarea şi 

monitorizarea reacţiilor adverse postvaccinale." 

4.La articolul 5, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: 

"c) privind plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de către unităţi 

sanitare care nu sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate." 

5.După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins: 

"Art. 51 

(1) Plata personalului în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de 

către unităţi sanitare care nu sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, 

se asigură prin contractele de finanţare încheiate între direcţiile de sănătate publică judeţene 

şi a municipiului Bucureşti cu reprezentanţi ai unităţii sanitare care au organizat centrele de 

vaccinare, după caz, în baza avizului temporar emis pentru funcţionarea unităţii ca centru de 

vaccinare împotriva COVID-19. 

(2) Cheltuielile curente necesare bunei funcţionări a centrului de vaccinare prevăzut la alin. 

(1) se finanţează din bugetul Ministerului Sănătăţii în limitele prevăzute de Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 72/2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a 

prevederilor art. 1 alin. (8) şi art. 2 alin. (3) 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." 

→Prevederile art. 3 alin. (4) şi (5) 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt aplicabile până la data de 30 septembrie 2021. 

→ (1)Activitatea desfăşurată până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă de către medicii de familie, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de 
asigurări de sănătate cu privire la informare, programare la vaccinare, monitorizare şi 
raportare a reacţiilor adverse, se decontează în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în limita fondurilor aprobate în buget, prin 
transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
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(2)Serviciile cu privire la administrarea vaccinului, prevăzute la art. I pct. 2 şi 3, se decontează 
de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţă de urgenţă medicilor de familie, aflaţi în 
relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe baza relaţiilor contractuale stabilite 
de aceştia cu casele de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile lucrătoare. 

 

√ Ordinul ministrului sănătăţii nr. 561/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului 
sănătăţii nr. 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a 
Ministerului Sănătăţii ''Alerte MS'', publicat in Monitorul Oficial 462/29.04.2021 

→ La Ordinul ministrului sănătăţii nr. 316/2021, articolul 3 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

"- Art. 3 

(1)Personalul împuternicit de ministrul sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti va efectua zilnic acţiuni de monitorizare şi verificare a 
paturilor ATI COVID-19 din unităţile sanitare care tratează bolnavi COVID-19. 

(2)În îndeplinirea prevederilor de la alin. (1), directorul executiv al direcţiilor de sănătate 
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi şeful Serviciului control în sănătate publică vor 
desemna inspectori sanitari pentru constituirea echipelor de control. 

(3)Inspectorii sanitari prevăzuţi la alin. (2) vor avea următoarele atribuţii: 

a)vor verifica zilnic numărul de paturi ATI COVID-19 din unităţile sanitare care tratează bolnavi 
COVID-19, prin verificări la faţa locului, de luni până duminică şi vor completa zilnic, în 
macheta - Situaţia paturilor ATI COVID-19, datele rezultate; 

b)raportarea se va face zilnic în platformă, la ora 9,00; 

c)echipele de inspectori sanitari vor purta echipament individual de protecţie adecvat, în 
contextul COVID-19." 

 

 √ Ordinul ministrului sănătăţii nr. 559/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a 
unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat in Monitorul Oficial 
462/29.04.2021 

→Ordinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1.La articolul 2, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(10) În situaţia în care o comisie teritorială de specialitate dintr-un centru universitar nu este 

funcţională, dosarele pacienţilor din judeţele arondate acestei comisii vor fi analizate de către 

comisiile de specialitate teritoriale din alte centre universitare, până la remedierea situaţiei." 
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2.La articolul 4, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(8) În cazuri excepţionale impuse de natura şi gravitatea bolii, pentru pacienţii adulţi cu 

afecţiuni foarte grave, care sunt dependenţi de prezenţa unui însoţitor, comisiile de 

specialitate teritoriale pot recomanda ca aceştia să se deplaseze în străinătate cu însoţitor, cu 

motivarea acestei decizii. Pentru pacienţii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani prezenţa unui 

însoţitor este obligatorie. Suma în valută necesară cheltuielilor de cazare şi transport pentru 

persoana însoţitoare va fi asigurată din bugetul Ministerului Sănătăţii, aprobat anual şi 

trimestrial cu această destinaţie." 

3.La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) şi la art. 4 alin. (8) se asigură de Ministerul 

Sănătăţii în limita bugetului aprobat anual şi trimestrial cu această destinaţie. 

1. Suma aprobată se utilizează pentru acoperirea costurilor: 

a) tratamentului de tip: medico-chirurgical, intervenţional şi radioterapic; 

b) tratamentului de recuperare medico-chirurgicală specific pacienţilor cu arsuri grave, 

precum şi pentru dispozitivele medicale necesare procesului de recuperare medicală, 

profilaxiei şi tratamentului sechelelor cicatriceale postcombustionale, până la încheierea 

perioadei de recuperare şi evoluţie a procesului cicatriceal, conform aprecierii medicului 

specialist; 

c) controalelor medicale periodice, la solicitarea clinicii din străinătate, pentru pacienţii care 

au beneficiat de finanţarea tratamentelor din bugetul Ministerului Sănătăţii; 

d) spitalizării pacientului, precum şi a însoţitorului, dacă pacientul are vârsta cuprinsă între 0-

18 ani; 

e) cazării în unităţi de cazare recomandate de către clinicile din străinătate, pentru pacienţii 

care efectuează tratament în străinătate în regim ambulatoriu sau spitalizare de zi, pentru 

pacient şi/sau pentru aparţinător, dacă pacientul are vârsta cuprinsă între 0-18 ani în limita a 

50 euro/zi/persoană; 

f) transportului pentru pacient şi însoţitor, dacă pacientul are vârsta cuprinsă între 0-18 ani; 

g) transportului şi cazării, în unităţi de cazare agreate de unitatea sanitară din străinătate, 

pentru însoţitorii pacienţilor adulţi dependenţi de prezenţa acestora, în limita a 50 

euro/zi/persoană, dacă sunt respectate prevederile pct. 7 lit. d) din anexa nr. 3. 
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2. Sumele aferente sunt transmise direcţiei de sănătate publică prin care s-a întocmit 

documentaţia bolnavului. Dispoziţia bugetară de repartizare a creditelor va fi întocmită în 

maximum 7 zile lucrătoare de la aprobarea dosarului de către ordonatorul principal de 

credite" 

4.La articolul 7, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(9) În cazul pacienţilor aflaţi la tratament în străinătate în baza formularelor emise de casele 

de asigurări de sănătate sau cu finanţare din bugetul Ministerului Sănătăţii şi care necesită 

intervenţii suplimentare pentru afecţiuni ce nu pot fi tratate în ţară şi care nu sunt incluse în 

pachetul de servicii de bază sau a căror stare de sănătate nu permite deplasarea în ţară, 

comisia poate aproba continuarea tratamentului în străinătate, în baza unui document 

justificativ eliberat de către reprezentanţii unităţii sanitare, care va cuprinde diagnosticul, 

tipul de tratament ce urmează a fi efectuat şi costurile pe care le implică acesta, la solicitările 

direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. Dosarul va fi întocmit 

conform prevederilor legale în vigoare." 

5.La anexa nr. 2 "Atribuţiile comisiilor de specialitate teritoriale pentru trimiterea bolnavilor 

la tratament în străinătate", după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu 

următorul cuprins: 

"41. În cazul pacienţilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani comisia va menţiona în procesul-

verbal medical necesitatea unui însoţitor. Pentru pacienţii adulţi, prezenţa însoţitorului va fi 

menţionată în procesul-verbal numai în cazuri excepţionale, impuse de natura şi gravitatea 

bolii şi motivarea acestei decizii." 

6.Anexa nr. 4 "Fişa de trimitere la Comisia de specialitate hematologie, pentru evaluarea 

indicaţiei de transplant de celule STEM hematopoietice" se abrogă. 

7.Anexa nr. 6 "Angajament" se abrogă. 

8.Anexa nr. 8 "Situaţie centralizatoare" se abrogă. 

 

 

√ Ordinul ministrului sănătăţii  și ministrului educaţiei nr. 560/3755/2021 privind 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 
3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
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prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial 
462/29.04.2021 

→ Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

1.La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 3 

(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului 

de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului 

epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de 

cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează: 

Scenariul 
1 

Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi 
elevilor în unităţile de învăţământ, cu 
respectarea şi aplicarea tuturor normelor de 
protecţie 

Incidenţa cumulată în 
ultimele 14 zile a cazurilor 
din localitate mai mică sau 
egală cu 1/1.000 de locuitori 

Scenariul 
2 

a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în 
unităţile de învăţământ, a tuturor preşcolarilor şi 
elevilor din învăţământul primar, a elevilor din 
clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a şi a celor din anii 
terminali din învăţământul profesional şi 
postliceal, precum şi a elevilor din învăţământul 
special, indiferent de clasă, cu respectarea şi 
aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară 

b) Participarea zilnică, în sistem on-line, a 
elevilor din celelalte clase/ani de studiu 

Incidenţa cumulată în 
ultimele 14 zile a cazurilor 
din localitate este mai mare 
de 1/1.000, dacă la nivelul 
localităţii nu este declarată 
starea de carantină. 

" 

2.La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(6) Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezenţă fizică, în unităţile de învăţământ, 

dacă la nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină, sub condiţia asigurării stricte 

a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă, 

aerisirea frecventă a spaţiilor, respectarea normelor de igienă şi purtarea obligatorie a măştii 

de protecţie." 
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3.La articolul 3, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu 

următorul cuprins: 

"(7) Este permisă participarea preşcolarilor/elevilor din învăţământul special, cu prezenţa 

fizică, la nivelul tuturor grupelor/claselor, în toate unităţile de învăţământ care funcţionează 

în localităţi în care nu este declarată starea de carantină, sub condiţia asigurării stricte a 

normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare adecvată, 

respectarea normelor de igienă şi asigurarea ventilării regulate a spaţiilor. 

(8) Personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de 

învăţământ prevăzut la alin. (7) are obligaţia să poarte mască în permanenţă în cancelarie, în 

timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor atât în interior, cât şi 

în exterior, precum şi în sălile de clasă, cu excepţia situaţiilor în care procesul specific de 

predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor folosi viziere 

şi vor evita în permanenţă contactul faţă în faţă cu copiii la o distanţă mai mică de 2 m." 

→ Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, precum şi direcţiile de 
specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene/a 
municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de 
învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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