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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

 07 aprilie 2021 

 √ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr.  6912/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Comăna, judeţul Braşov, 
publicat in Monitorul Oficial 356/06.04.2021 

→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 Comăna, judeţul 
Braşov. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6913/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Drăghiceni, cu satele 
aparţinătoare Drăghiceni, Grozăveşti şi Liiceni, judeţul Olt, publicat in Monitorul Oficial 
356/06.04.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 7.04.2021, ora 8,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până la data de 21.04.2021, ora 8,00, pentru comuna Drăghiceni, cu 
satele aparţinătoare Drăghiceni, Grozăveşti şi Liiceni, judeţul Olt. 

 

 √ ORDINUL ministrului sănătăţii nr. 459/2021 privind aprobarea Ghidului 
''Recomandări de vaccinare a pacienţilor cu imunodeficienţe de diverse cauze'', publicat in 
Monitorul Oficial 356/06.04.2021 

→Se aprobă Ghidul "Recomandări de vaccinare a pacienţilor cu imunodeficienţe de diverse 
cauze", prevăzute în anexă. 

→Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, 
unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de 
servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin. 

→Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin. 
________ 
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 bis, care se poate 
achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", 
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 
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√ Decizia primului-ministrul 268/2021 privind constituirea şi atribuţiile Comitetului 
interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul 
pandemiei de COVID-19, publicată in Monitorul Oficial 357/06.04.2021 

Art. 1 

(1)Se constituie Comitetul interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 
iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19, denumit în continuare Comitetul, organism 
fără personalitate juridică. 
(2)Comitetul este condus de către prim-ministrul României, în calitate de preşedinte, şi de 
către secretarul general al Guvernului, în calitate de vicepreşedinte. 
(3)Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Secretariatul General al 
Guvernului. 
(4)În exercitarea atribuţiilor, Comitetul emite instrucţiuni de implementare şi elaborează 
rapoarte şi analize. 

Art. 2 
(1)Comitetul este compus din ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
(2)La lucrările Comitetului pot participa în calitate de invitaţi instituţiile publice din România 
cu atribuţii şi competenţe în gestionarea pandemiei de COVID-19, respectiv în desfăşurarea 
pregătirilor la nivel naţional şi local pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 
2021, în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi organizaţiile profesionale de profil şi 
structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice. 
(3)Ministerele sunt reprezentate la activităţile Comitetului la nivel de ministru, respectiv de 
secretar de stat, anume desemnat, în cazul în care şedinţele sunt prezidate de către 
vicepreşedintele Comitetului, iar celelalte entităţi de către conducătorii acestora. 

Art. 3 
(1)Comitetul are ca obiectiv stabilirea, coordonarea şi monitorizarea aplicării măsurilor 
pentru pregătirea revenirii României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei 
de COVID-19. 
(2)În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la alin. (1), Comitetul are următoarele atribuţii: 
a)stabileşte domeniile de intervenţie şi coordonatorii acestora; 
b)stabileşte acţiunile prioritare şi măsurile specifice, la propunerea ministerelor de resort sau 
a instituţiilor publice competente; 
c)stabileşte calendarul de implementare; 
d)monitorizează şi evaluează îndeplinirea atribuţiilor. 
(3)În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (2) lit. d), membrii Comitetului şi 
coordonatorii domeniilor de intervenţie vor prezenta informări periodice, din oficiu şi la 
cerere. 
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Art. 4 
(1)Şedinţele Comitetului se convoacă, de regulă, săptămânal sau ori de câte ori este necesar. 
(2)Agenda şedinţei Comitetului se întocmeşte de către secretariatul acestuia pe baza 
propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membri şi se aprobă de preşedintele 
sau vicepreşedintele Comitetului, după caz. 
(3)Minuta şi procesul-verbal al fiecărei şedinţe sunt semnate de către membrii Comitetului. 

Art. 5 
(1)În cadrul primei reuniuni a Comitetului se aprobă regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare prin care sunt stabilite condiţiile de cvorum şi modalitatea de luare a deciziilor. 
(2)În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, membrii Comitetului 
prevăzuţi în anexă desemnează şi comunică reprezentanţi la nivel de secretari de stat, precum 
şi supleanţi ai acestora. 

 
ANEXĂ: COMPONENŢA Comitetului interministerial pentru revenirea României la 
normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19 
 
1.Ministerul Finanţelor 
2.Ministerul Afacerilor Interne 
3.Ministerul Afacerilor Externe 
4.Ministerul Justiţiei 
5.Ministerul Apărării Naţionale 
6.Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului 
7.Ministerul Energiei 
8.Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
9.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
10.Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
11.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 
12.Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene 
13.Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 

14.Ministerul Sănătăţii 
15.Ministerul Educaţiei 
16.Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării 
17.Ministerul Culturii 
18.Ministerul Tineretului şi Sportului 
19.Secretariatul General al Guvernului 
20.Comitetul naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva COVID-19 
21.Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă 
22.Institutul Naţional pentru Sănătate Publică 
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