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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

17 iunie 2021 

 

√ Ordinul ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 395/930/2021 privind 
modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 
310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul 
în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor 
de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, 
în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în 
săli de fitness şi aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive, publicat in Monitorul 
Oficial publicat in Monitorul Oficial 603/17.06.2021 

→ Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 310/708/2021 se 
modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

ANEXĂ: REGULAMENT privind accesul spectatorilor la evenimentele sportive 

(- Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 310/708/2021) 

A)Scop 

Prezentul regulament stabileşte criteriile care trebuie îndeplinite pentru accesul spectatorilor la 
evenimentele sportive, atât în spaţii deschise, cât şi în spaţii închise. 

Regulile generale de protecţie sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2 şi regulile privind purtarea corectă 
a măştii de protecţie sunt stabilite în anexa nr. 1 la ordin. 

B)Măsuri organizatorice general aplicabile evenimentelor sportive în aer liber şi în spaţii închise 

Personalul de securitate/auxiliar/de întreţinere/de curăţenie va purta obligatoriu masca de protecţie pe 
întreaga durată a prezenţei acestuia în interiorul arenei sportive şi va folosi periodic dezinfectant pentru 
mâini. Organizatorul are obligaţia de a asigura prezenţa tuturor categoriilor de personal în număr suficient 
de mare pentru a putea asigura respectarea deplină a reglementărilor în vigoare. 

În zonele unde se pot forma aglomeraţii (de exemplu punctele de comercializare a băuturilor răcoritoare sau 
toaletele) vor exista marcaje vizibile, care să permită menţinerea distanţei de siguranţă de 1,5 metri între 
persoanele care se aşază la coadă. 

Se pot organiza puncte de vânzare a produselor alimentare ambalate şi a băuturilor răcoritoare, cu condiţia 
ca acestea să fie comercializate în sticle de plastic de maximum 0,5 l fără dop sau pahare de hârtie/plastic. 
Operatorul chioşcurilor va monta pentru fiecare punct de vânzare folosit cel puţin un dispenser cu gel 
dezinfectant care va fi folosit de către clienţi. 
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Organizatorul se va asigura că fiecare toaletă este dotată cu un număr suficient de dispensere de săpun lichid 
şi gel dezinfectant, prosoape de hârtie de unică folosinţă, hârtie igienică. 

Organizatorul va curăţa şi va dezinfecta toaletele înainte de accesul suporterilor în stadion şi după fluierul 
de start al reprizei a 2-a, folosind un număr suficient de personal calificat. În perioada dintre cele două 
momente exprimate anterior se golesc coşurile de gunoi şi personalul dedicat se va asigura de completarea 
materialelor necesare (săpun lichid şi gel dezinfectant, prosoape de hârtie de unică folosinţă, hârtie igienică). 

Organizatorul evenimentului sportiv are obligaţia de a marca în mod corespunzător spaţiile unde spectatorii 
se pot aşeza, astfel încât să se poată respecta o distanţă minimă de siguranţă între oricare două persoane, 
în funcţie de gradul de ocupare a tribunelor permis prin legislaţia în vigoare. 

Purtarea măştii de protecţie de către spectatori este obligatorie pe toată durata participării la evenimentul 
sportiv. Spectatorii vor avea obligaţia de a nu părăsi locul alocat, în caz contrar fiind invitaţi să părăsească 
incinta. 

Accesul în arenă este permis doar cu genţi mai mici sau egale cu dimensiunea de 30 x 21 cm. Nu se permite 
accesul cu mâncare sau băutură. 

C)Reguli privind organizarea evenimentelor sportive în aer liber 

1.Categorii eligibile 

Pot participa ca spectatori la evenimentele sportive în aer liber persoanele care sunt vaccinate împotriva 
virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 
negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în 
perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

2.Accesul la evenimentul sportiv 

Toate porţile de acces în interiorul arenei sportive vor fi deschise. Organizatorii vor comunica spectatorilor 
orele recomandate pentru sosirea la eveniment, precum şi poarta de acces recomandată, pentru a minimiza 
riscul de creare a aglomeraţiei în aceste puncte. De asemenea vor exista marcaje care să ajute persoanele 
să păstreze distanţa de siguranţă de minimum 1,5 metri. 

Accesul în incintă nu va fi permis persoanelor care prezintă febră, tuse, dureri în gât, dificultate în respiraţie. 
Persoanelor care prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome li se va recomanda să contacteze 
medicul de familie. 

Controlul de securitate de la porţi se va face doar vizual, spectatorii fiind rugaţi să colaboreze şi să prezinte 
de bună voie obiectele pe care le deţin în buzunare şi/sau genţi de dimensiune admise la lit. A. Dacă este 
necesar, verificarea corporală va fi efectuată de stewarzi folosind măşti de protecţie, mănuşi de unică 
folosinţă; mănuşile se vor schimba/dezinfecta la fiecare control corporal sau se va recurge la autoverificare. 

D)Reguli privind organizarea evenimentelor sportive în spaţii închise 

1.Categorii eligibile 
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Pot participa ca spectatori la evenimentele sportive în spaţii închise persoanele care sunt vaccinate împotriva 
virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 
negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în 
perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

2.Accesul la evenimentul sportiv 

Toate porţile de acces în interiorul arenei sportive vor fi deschise. Organizatorii vor comunica spectatorilor 
orele recomandate pentru sosirea la eveniment, precum şi poarta de acces recomandată, pentru a minimiza 
riscul de creare a aglomeraţiei în aceste puncte. De asemenea vor exista marcaje care să ajute persoanele 
să păstreze distanţa de siguranţă de minimum 1,5 metri. 

Accesul în incintă va fi permis în urma triajului observaţional. Nu se va permite accesul persoanelor care 
prezintă simptome evidente de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată). În cazul 
înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă 
temperatura ridicată se menţine, persoana în cauză va fi izolată de restul grupului şi i se va recomanda să 
contacteze autorităţile sanitare. 

Controlul de securitate de la porţi se va face doar vizual, spectatorii fiind rugaţi să colaboreze şi să prezinte 
de bună voie obiectele pe care le deţin în buzunare şi/sau genţi de dimensiune admisă la lit. A. Dacă este 
necesar, verificarea corporală va fi efectuată de stewarzi folosind măşti de protecţie, mănuşi de unică 
folosinţă; mănuşile se vor schimba/dezinfecta la fiecare control corporal sau se va recurge la autoverificare. 

 

√ Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 591/2021 pentru modificarea 
şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 
2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, 
publicat in Monitorul Oficial 605/17.06.2021 

Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La capitolul VIII, tabelul "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate 

curative pentru semestrul I an 2021" se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru 

semestrul I an 2021 

 mii lei 

Denumire program de sănătate Credite de 
angajament 

Credite bugetare 
pentru 
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pentru semestrul 
I an 2021 

semestrul I an 
2021 

Programul naţional de oncologie, din care: 1.359.034,09 1.527.348,47 

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu 
afecţiuni oncologice (adulţi şi copii) * 

1.193.355,10 1.377.742,00 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu 
afecţiuni oncologice prin PET-CT 

24.676,00 22.106,00 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni 
oncologice prin endoprotezare 

286,00 112,00 

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii reziduale a 
bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen 
citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii 
şi adulţi 

2.047,52 1.629,00 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice 
realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii) 

138.658,47 125.750,47 

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne 
(sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi 

11,00 9,00 

Programul naţional de diabet zaharat 943.969,89 1.049.432,00 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de 
origine umană 

28.480,94 26.254,00 

Programul naţional de tratament pentru boli rare* 168.318,02 185.536,00 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice* 83.161,00 79.201,00 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei 94.247,00 93.370,00 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive 
implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 

6.772,00 11.274,00 
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Programul naţional de boli endocrine 651,00 915,00 

Programul naţional de ortopedie 31.855,00 40.181,00 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 138,00 38,00 

Programul naţional de boli cardiovasculare 82.010,00 100.102,00 

Programul naţional de sănătate mintală 1.106,00 1.161,00 

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul 
aparaturii de înaltă performanţă, din care: 

9.118,00 10.072,00 

Subprogramul de radiologie intervenţională 6.944,00 7.586,00 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la 
tratamentul medicamentos 

1.549,00 985,00 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau 
dobândite la copil 

169,00 137,00 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de 
neurostimulator medular 

456,00 1.364,00 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu 
insuficienţă renală cronică 

626.834,00 565.834,00 

Total 3.435.694,94 3.690.718,47 

Cost-volum 822.531,68 857.883,00 

Total general 4.258.226,62 4.548.601,47 

*Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea 

acestora este prevăzută distinct." 

2.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament al bolilor neurologice" subtitlul "Unităţi care 

derulează programul", după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins: 



6 
 

"ş) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;" 

3.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Activităţi" punctul 1, litera 

s) se abrogă. 

4.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Activităţi", după punctul 

4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins: 

"5. asigurarea în spital şi în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, respectiv asigurarea în ambulatoriu 

prin farmaciile cu circuit deschis a medicamentelor specifice - boli rare - medicamente incluse condiţionat." 

5.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Criterii de eligibilitate", 

titlul punctului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"27) boli rare - medicamente incluse condiţionat:" 

6.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Criterii de eligibilitate" 

punctul 27, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins: 

"g) bolnavi cu hemofilie A care prezintă inhibitor de factor VIII - tratament profilactic de rutină pentru 

prevenirea sângerărilor sau reducerea frecvenţei episoadelor de sângerare***); 

h) bolnavi cu cistinoză nefropatică confirmată; 

______ 

***) Implementarea activităţilor se va realiza prin unităţile sanitare prevăzute la capitolul IX titlul «Programul 

naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei» subtitlul «Unităţi care derulează programul» punctul 1 

«Tratamentul bolnavilor care nu necesită intervenţii chirurgicale» şi care au îndeplinit criteriile din 

Chestionarul de evaluare din anexa 13 F.2." 

7.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Indicatori de evaluare" 

punctul 1 "Indicatori fizici", după litera ai) se introduc două noi litere, literele aj) şi ak), cu următorul cuprins: 

"aj) număr bolnavi cu hemofilie A/an: 110; 

ak) număr bolnavi cu cistinoză nefropatică confirmată/an: 35;" 

8.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Indicatori de evaluare" 

punctul 2 "indicatori de eficienţă", după litera ai) se introduc două noi litere, literele aj) şi ak), cu următorul 

cuprins: 

"aj) cost mediu/bolnav cu hemofilie A/an: 1.144.062,26 lei; 

ak) cost mediu/bolnav cu cistinoză nefropatică confirmată/an: 621.876,00 lei;" 
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9.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Unităţi care derulează 

programul" punctul 9, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: 

"g) Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;" 

10.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Unităţi care derulează 

programul" punctul 29, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: 

"c) Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte;" 

11.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Unităţi care derulează 

programul" punctul 31, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins: 

"f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; 

g) Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Spiridon Iaşi;" 

→ Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi 
unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

√ Hotararea Camera Deputatilor nr. 56/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind acţiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleaşi 
principii - COM(2021) 110, publicat in Monitorul Oficial publicat in Monitorul Oficial 605/17.06.2021 

→Luând în considerare Opinia nr. 4c-22/334, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 
9 iunie 2021, Camera Deputaţilor: 

1.susţine abordarea propusă de Comunicarea privind acţiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleaşi 

principii şi apreciază ca fiind relevantă iniţiativa de ajustare a liniilor strategice privind modul de oferire a 

asistenţei umanitare, astfel încât să reflecte amploarea provocărilor contextului internaţional; 

2.apreciază eforturile Parlamentului European, care s-a angajat activ pentru a contribui la conturarea politicii 

Uniunii Europene de ajutor umanitar şi la dezbaterea globală privind o acţiune umanitară mai eficientă; 

3.recomandă intensificarea eforturilor pentru sprijinirea creşterii rezilienţei la dezastre, astfel încât să scadă 

nevoia de asistenţă umanitară internaţională; 

4.consideră esenţială colaborarea strânsă a Uniunii Europene cu actorii din domeniul dezvoltării şi al 

consolidării păcii pentru a promova soluţii pe termen lung, luând în considerare provocările în creştere 

generate de conflictele statale reapărute, cărora li se adaugă şi alţi factori generatori, precum impactul 

schimbărilor climatice, degradarea mediului şi guvernanţa deficitară; 

5.recomandă evaluarea impactului sprijinului acordat prin programul Echipa Europa în ceea ce priveşte 

răspunsul de urgenţă şi nevoile umanitare; 
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6.îşi exprimă îngrijorarea cu privire la atacurile armate directe şi deliberate asupra spitalelor şi şcolilor din 

zonele unde conflictele şi nesiguranţa persistă timp îndelungat şi cheamă la o acţiune hotărâtă a Uniunii 

pentru prevenirea acestora şi asigurarea protecţiei pe termen lung; 

7.subliniază că educaţia eficientă a copiilor care se află în situaţii de urgenţă şi sunt despărţiţi de familie 

necesită eforturi pentru asigurarea unui climat psihosocial cuprinzător, care să răspundă nevoilor specifice 

vârstei lor; 

8.recomandă implicarea organizaţiilor relevante care acţionează la nivel local în Uniunea Europeană, cum ar 

fi şcolile şi organizaţiile neguvernamentale, în eforturile de stabilire a unui parteneriat cu familiile din zonele 

beneficiare de asistenţă umanitară, pentru a maximiza relevanţa şi eficienţa acesteia; 

9.propune încurajarea educaţiei nonformale în domeniile care aparţin deopotrivă domeniului umanitar şi 

celui al asistenţei pentru dezvoltare, pentru a reduce deficitul de pregătire profesională; 

10.consideră propunerea lărgirii bazei de donatori drept o abordare constructivă, în măsura în care aceştia 

se angajează să respecte principiile fundamentale ale asistenţei umanitare; 

11.susţine poziţia conform căreia dreptul internaţional umanitar trebuie privit ca o prioritate transversală, 

abordată într-o manieră sistematică în contactele Uniunii cu actorii externi; 

12.apreciază flexibilitatea abordării strategice, în sensul interpretării elementelor-cheie identificate ca 

puncte de plecare către principalele direcţii de acţiune, precum şi deschiderea către o cooperare 

aprofundată a Comisiei Europene cu statele membre în acest context; 

13.subliniază necesitatea abordării domeniului educaţiei ca o prioritate orizontală şi totodată ca instrument 

pentru o abordare integrată a domeniilor umanitar, de dezvoltare şi de asigurare a păcii; 

14.recomandă actualizarea Declaraţiei privind şcolile sigure, pentru a lua în considerare provocările 

tensiunilor armate prelungite, impactul în creştere al dezastrelor naturale şi necesitatea ca procesul de 

învăţământ să ţină pasul cu progresul tehnic şi ştiinţific. 

 

√ Ordonanta urgenta 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale, publicată in Monitorul Oficial 606/17.06.2021 

→ Se înfiinţează Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură cu personalitate juridică în 
cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin preluarea activităţii 
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, structură fără personalitate juridică, înfiinţată prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 77/2020, care se desfiinţează. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este condus de un secretar 
de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii. 
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Finanţarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al Guvernului. Secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Românii de 
Pretutindeni are calitatea de ordonator terţiar de credite. 

→ Se înfiinţează Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova, structură cu personalitate juridică 
în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin preluarea activităţii 
Departamentului pentru relaţia cu Republica Moldova, structură fără personalitate juridică, înfiinţată prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020, care se 
desfiinţează. Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova este condus de un secretar de stat, numit 
şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii. Finanţarea Departamentului pentru 
Relaţia cu Republica Moldova se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al 
Guvernului. Secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova are 
calitatea de ordonator terţiar de credite. 

→Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Structurile nou-înfiinţate 
preiau, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu Secretariatul General al Guvernului în termen 
de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), creditele bugetare 
neutilizate şi creditele de angajament aferente acestora, posturile, personalul aferent şi patrimoniul necesar 
desfăşurării activităţii. Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situaţiilor financiare 
întocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

→Încadrarea/Numirea personalului din cadrul structurilor înfiinţate potrivit prevederilor art. 1 şi 2 se 
realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menţinerea 
drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

→În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâri ale 
Guvernului, se aprobă transmiterea de la Secretariatul General al Guvernului către structurile prevăzute la 
art. 1 şi 2 a dreptului de administrare asupra bunurilor din domeniul public/privat al statului, precum şi 
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în condiţiile legii. 

 

√ Ordonanta urgenta nr. 50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, publicată in Monitorul Oficial 606/17.06.2021 

→Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 84, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(13) Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport 

între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor şcolare, din bugetul 

Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, în limita a 50 km." 

2.La articolul 84, după alineatul (13) se introduc şase noi alineate, alineatele (14)-(19), cu următorul cuprins: 
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"(14) Elevilor care sunt cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea 

sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educaţiei, 

prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi. 

(15) Elevii aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (13) şi (14) pot solicita acordarea sumei în avans, cu decontare 

în luna următoare. 

(16) Modalitatea de decontare se stabileşte printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei. 

(17) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, 

pentru facilităţile de transport acordate elevilor, prevăzute la alin. (13) şi (14), se asigură la nivelul valorii 

documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele 

ce depăşesc 3 km, până la limita de 50 km, suma de 30 lei/lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare 

kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare. 

(18) Prin excepţie de la prevederile alin. (17), elevilor care se deplasează de la domiciliu către unitatea de 

învăţământ la distanţe mai mari de 50 km şi nu sunt cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea în care 

studiază li se decontează suma aferentă distanţei de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru 

distanţele ce depăşesc 50 km. 

(19) Operatorii de transport au obligaţia să emită documente lunare de transport, cu încadrare în tarifele 

maxime per kilometru/lună prevăzute la alin. (17) şi (18), şi să asigure transportul elevilor." 

3.La articolul 104 alineatul (2), litera e) se abrogă. 

→ În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se va adopta ordinul 
ministrului educaţiei prevăzut la art. 84 alin. (16) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

 


