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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

 06 aprilie 2021 

  √ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6877/2021 
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Chitila, judeţul Ilfov, publicat 
in Monitorul Oficial 347/06.04.2021 

→Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.04.2021, ora 22,00, 
pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 19.04.2021, ora 22,00, pentru oraşul Chitila, 
judeţul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă 
nr. 6.702/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Chitila, judeţul 
Ilfov. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6878/2021 
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov, 
publicat in Monitorul Oficial 347/06.04.2021 

→Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.04.2021, ora 22,00, 
pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 19.04.2021, ora 22,00, pentru comuna 
Ciorogârla, judeţul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii 
de Urgenţă nr. 6.703 din 22.03.2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru 
comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6879/2021 
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Măgurele, cu satele 
aparţinătoare Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov, publicat in 
Monitorul Oficial 347/06.04.2021 

→Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.04.2021, ora 22,00, 
pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 19.04.2021, ora 22,00, pentru oraşul Măgurele, 
cu satele aparţinătoare Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov, măsură 
dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.705/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Măgurele, cu satele 
aparţinătoare Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6880/2021 
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele 
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aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaşi, judeţul Ilfov, publicat in Monitorul 
Oficial 347/06.04.2021 

→Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.04.2021, ora 22,00, 
pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 19.04.2021, ora 22,00, pentru comuna 
Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaşi, judeţul Ilfov, 
măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 
6.704/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Corbeanca, cu 
satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaşi, judeţul Ilfov. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6885/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Gârbovi, judeţul Ialomiţa, 
publicat in Monitorul Oficial 347/06.04.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 6.04.2021, ora 00,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până la data de 20.04.2021, ora 00,00, pentru comuna Gârbovi, judeţul 
Ialomiţa. 

 

√ Hotararea Guvernului nr.  354/2021 privind modificarea şi completarea anexei la 
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 
publicată in Monitorul Oficial 349/06.04.2021 

→ Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1.Titlul "Centre de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi persoane care au primit o 

formă de protecţie în România" se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Centre regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil şi a celor cărora le-a fost 

acordată o formă de protecţie în România 

62 8899CRPCSA Centre 
regionale de 
proceduri şi 
cazare a 
solicitanţilor 
de azil şi a 
celor cărora 
le-a fost 
acordată o 
formă de 

Consiliere psihosocială 

Informare 

Consiliere şi suport juridic 

Educare 

Adaptare culturală 

Suport emoţional 

Consiliere vocaţională 

Cazare pe perioadă determinată 

ROF 
serviciu 
social de 
zi 
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protecţie în 
România 

Masă 

Alte activităţi: asistenţă medicală primară, 
facilitarea accesului la un loc de muncă, 
menaj, pază, alte activităţi administrative 
etc. 

" 

2.La titlul "Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de 

nevoie", după numărul curent 671 se introduce un nou număr curent, numărul curent 672, cu 

următorul cuprins: 

"672 8899CZ-
PN-VII 

VII Centre 
respiro 
pentru 
familiile 
copiilor cu 
dizabilităţi 

Supraveghere 

Îngrijire 

Găzduire temporară 

Consiliere 

Socializare şi petrecere a timpului liber 

Abilitare şi reabilitare 

Asistenţă medicală 

Alte activităţi: informare, evaluare, masă, 
menaj-gospodărie, alte activităţi 
administrative şi altele asemenea 

ROF 
serviciu 
social de 
zi 

" 

3.La anexa nr. 4 la nomenclator, la articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"Art. 10 

(1) Personalul de specialitate poate fi: 

a) asistent social (263501); 

b) consilier şcolar (235903); 

c) mediator şcolar (341905); 

d) asistent medical comunitar (325301); 

e) tehnician asistenţă socială (341201); 
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f) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203); 

g) facilitator de dezvoltare comunitară (341204); 

h) tehnician egalitate de şanse (341207); 

i) specialist în economia socială (341206); 

j) lucrător de tineret (341205); 

k) lucrător social (532908); 

l) mediator sanitar (532901); 

m) mediator social (532902); 

n) alt personal de specialitate în asistenţă socială." 

4.La anexa nr. 4 la nomenclator, la articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, 

alineatul (3), cu următorul cuprins: 

"(3) Asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar prevăzuţi la alin. (1) îşi desfăşoară 

activitatea prin îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 180/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele metodologice 

privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2019." 

 

√ ORDINUL ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. Ordinul 214/2021 pentru 
aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii, publicat in Monitorul Oficial 350/06.04.2021 

→Se aprobă modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei persoanelor care 
urmează să beneficieze de indemnizaţia prevăzută la art. 531 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 
reglementate la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

ANEXA nr. 1: 

Angajator ........................................................ 

Adresă sediu social .............................................. 

CUI/CIF .......................................................... 

Cont bancar nr. .................................................. 
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Telefon .......................................................... 

E-mail ........................................................... 

Către 

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ................/a Municipiului Bucureşti 

CERERE 

Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al 
angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ............................, str. 
............................... nr. ......., judeţul ................./municipiul ....................., sectorul ........, vă 
solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. 531 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de 
......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei ........................... 

Anexez prezentei: 

1.declaraţie pe propria răspundere privind suspendarea temporară a activităţii şi/sau a 
reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgenţă, potrivit art. 
93 alin. (1) din Constituţia României, republicată (anexa nr. 1); 

2.lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa nr. 2). 

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ............... 

Semnătura ................................ 

Data ...................... 

ANEXA nr. 11: 

(- ANEXA nr. 1 la cerere) 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

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



6 
 

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ............ 

Semnătura ................................ 

Data ...................... 

ANEXA nr. 12: 

(- ANEXA nr. 2 la cerere) 

LISTA persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia prevăzută la art. 531 din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 

Semnificaţia coloanelor a şi 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 urgenţă; 

b - indemnizaţia solicitată**). 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
salariatului 

CNP 
Nivel de 
educaţie 
(ISCED) 

Reşedinţa 
(urban/rural) 

Salariul de 
bază brut 
corespunzător 
locului de 
muncă ocupat 

Data 
suspendării 
contractului 
individual 
de muncă*) 

a b 

1         

2         

....         

TOTAL 

 

____ 

*)Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor. 

**)75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut. 

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) .................. 

Semnătura .................... 

Data ........................... 
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√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6898/2021 
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Brad, judeţul Hunedoara, 
publicat in Monitorul Oficial 350/06.04.2021 

→Se prelungeşte 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, judeţul Hunedoara, măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii 
de Urgenţă nr. 6.715/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul 
Brad, judeţul Hunedoara. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6899/2021 
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Simeria, judeţul Hunedoara, 
publicat in Monitorul Oficial 350/06.04.2021 

→Se prelungeşte 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 oraşul Simeria, 
judeţul Hunedoara, măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de 
Urgenţă nr. 6.717/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Simeria, 
judeţul Hunedoara. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6889/2021 
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Clinceni, cu satele 
aparţinătoare Clinceni, Olteni şi Ordoreanu, judeţul Ilfov, publicat in Monitorul Oficial 
351/06.04.2021 

→Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 6.04.2021, ora 5,00, 
pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 20.04.2021, ora 5,00, pentru comuna Clinceni, 
cu satele aparţinătoare Clinceni, Olteni şi Ordoreanu, judeţul Ilfov, măsură dispusă prin 
Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.587/2021 privind instituirea 
carantinei zonale pentru comuna Clinceni, cu satele aparţinătoare Clinceni, Olteni şi 
Ordoreanu, judeţul Ilfov. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6890/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Copăceni, judeţul Ilfov, 
publicat in Monitorul Oficial 351/06.04.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 6.04.2021, ora 22,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până la data de 20.04.2021, ora 22,00, pentru comuna Copăceni, judeţul 
Ilfov. 
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√ Legea nr. 59/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind 
acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia 
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în 
unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată in Monitorul 
Oficial 352/06.04.2021 

→ Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 182 din 22 octombrie 2020 cu 
următoarele modificări şi completări: 

1.Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea 

supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun 

prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie 

antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 

salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă" 

2.La articolul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. I 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru 

părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor 

didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile 

de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 28 august 2020, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează:" 

3.La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins: 

"- La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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«b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care 

solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 

277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;»" 

4.La articolul I punctul 1, alineatul (51) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(51) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se 

aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi 

întreţinere unul sau mai mulţi copii şcolarizaţi, cu boli cronice pentru care medicul de familie 

sau medicul specialist a emis adeverinţe pentru realizarea educaţiei în condiţiile prevăzute în 

ordinul comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii prevăzut la art. 81 alin. (1)." 

5.La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins: 

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

«(3) Cererea prevăzută la alin. (2) este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a 

celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor 

sau a documentului care atestă calitatea prevăzută la art. 1 alin. (3) în care solicită zilele libere, 

precum şi, dacă este cazul, de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al 

copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani. Declaraţia pe propria răspundere a 

celuilalt părinte va conţine elemente din care să rezulte că, pentru aceeaşi perioadă, acesta 

nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispoziţiilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă, că nu a beneficiat de majorarea salarială acordată în condiţiile art. 4 

alin. (3), în cazul angajaţilor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate 

naţională, al angajaţilor din penitenciare şi al personalului din unităţile sanitare publice, că nu 

are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului 

şi nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Declaraţia pe propria 

răspundere a celuilalt părinte nu se depune în cazul în care părintele se află în una dintre 

situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.»" 

6.La articolul I, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 21-23, cu următorul 

cuprins: 

"21. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

«Art. 4 
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(1) Angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii 

din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice beneficiază de zilele libere 

prevăzute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.» 

22. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 

cuprins: 

«(11) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) familiile monoparentale, care pot opta fie pentru 

acordarea de zile libere conform dispoziţiilor art. 1, fie pentru acordarea majorării drepturilor 

salariale cuvenite potrivit dispoziţiilor alin. (3), fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate 

pentru aceeaşi perioadă.» 

23. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (2) şi alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

«(2) Drepturile băneşti aferente zilelor libere acordate în condiţiile art. 1 familiilor 

monoparentale, ca urmare a opţiunii exprimate în conformitate cu dispoziţiile alin. (11), se 

calculează şi se plătesc astfel: 

.................................................................................................. 

(3) În situaţia în care unul dintre părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile 

prevăzute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor 

salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie 

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

câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, 

corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), numai în 

cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere şi cu condiţia 

respectării de către celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) şi c). În cazul în care 

ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul 

dintre aceştia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului, sau, în cazul 

în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordată 

suplimentar drepturilor salariale cuvenite, potrivit prezentului alineat. 

(4) Majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă pe baza cererii părintelui definit la art. 1 alin. 

(3), însoţită de declaraţia celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept şi nici nu se află în 

una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6). În situaţia prevăzută la alin. (11), majorarea 

prevăzută la alin. (3) se acordă pe baza cererii părintelui însoţite de declaraţia pe propria 

răspundere a acestuia că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 
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277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi că nu se află în una dintre 

situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Cererea şi declaraţia se depun la angajator în luna curentă 

pentru luna anterioară.»" 

7.La articolul I punctul 4, articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 81 

(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul limitării sau suspendării 

activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi 

în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, în situaţiile reglementate prin ordin comun 

al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii emis în temeiul art. 2 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a 

sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, pentru stabilirea unor măsuri de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), numărul zilelor libere se stabileşte în funcţie de perioada 

prevăzută: 

a) de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului 

Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităţilor 

didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile/instituţiile de învăţământ se 

stabileşte prin hotărâre a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului 

Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea consiliului de administraţie 

al unităţii de învăţământ/de educaţie timpurie antepreşcolară, pe baza criteriului 

epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii; 

b) de decizia conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în cazul în care limitarea sau 

suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în 

unitatea/instituţia de învăţământ se stabileşte ca urmare a apariţiei cazurilor de îmbolnăvire 

în unitatea de învăţământ/de educaţie timpurie antepreşcolară. 

(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) părintele va depune la angajator, pe lângă actele 

prevăzute la art. 2 alin. (3), şi o copie a deciziei conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ. 

(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), zilele libere se acordă numai după aplicarea de către 

angajator a reglementărilor legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii prin telemuncă 

sau munca la domiciliu, dacă locul de muncă al părintelui permite acest lucru. 
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(5) Unitatea/Instituţia de învăţământ comunică părinţilor decizia prevăzută la alin. (2) lit. b) în 

termen de maximum 24 de ore de la emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de 

comunicare şi prin afişare pe pagina de internet a unităţii/instituţiei de învăţământ şi a 

inspectoratului şcolar judeţean." 

→În cazul familiilor monoparentale, indemnizaţia acordată corespunzător zilelor libere, 
precum şi majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în condiţiile art. 2-4 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru 
părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor 
didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile 
de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, până 
la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu constituie debit şi nici nu se recuperează. 

 

√ Legea nr. 60/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
162/2020 pentru completarea Ordonanţei 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 in Monitorul Oficial 352/06.04.2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162 din 24 septembrie 2020 pentru 
completarea Ordonanţei 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. 879 din 25 septembrie 2020. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6900/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Pucioasa, cu localităţile 
componente Bela, Diaconeşti, Glodeni, Malurile, Miculeşti, Pucioasa şi Pucioasa-Sat, judeţul 
Dâmboviţa, publicat in Monitorul Oficial 352/06.04.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 7.04.2021, ora 12,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până la data de 21.04.2021, ora 12,00, pentru oraşul Pucioasa, cu 
localităţile componente Bela, Diaconeşti, Glodeni, Malurile, Miculeşti, Pucioasa şi Pucioasa-
Sat, judeţul Dâmboviţa. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr.    6901/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Glodeni, cu satele 



13 
 

aparţinătoare Glodeni, Guşoiu, Lăculeţe, Livezile, Malu Mierii şi Schela, judeţul Dâmboviţa, 
publicat in Monitorul Oficial 352/06.04.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 7.04.2021, ora 12,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până la data de 21.04.2021, ora 12,00, pentru comuna Glodeni, cu satele 
aparţinătoare Glodeni, Guşoiu, Lăculeţe, Livezile, Malu Mierii şi Schela, judeţul Dâmboviţa. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6902/2021 
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Roşcani, cu satele 
aparţinătoare Roşcani şi Rădeni, judeţul Iaşi, publicat in Monitorul Oficial 352/06.04.2021 

→Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 7.04.2021, ora 6,00, 
pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 14.04.2021, ora 6,00, pentru comuna Roşcani, cu 
satele aparţinătoare Roşcani şi Rădeni, judeţul Iaşi, măsură dispusă prin Ordinul şefului 
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.642/2021 privind instituirea carantinei 
zonale pentru comuna Roşcani, cu satele aparţinătoare Roşcani şi Rădeni, judeţul Iaşi. 

 


