INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

20 iulie 2021

√ Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării
naţionale şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.
141/934/96/1017/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, al
ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor
publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/223/4.380/2020 pentru stabilirea
Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva
COVID-1, publicat in Monitorul Oficial 713/20.07.2021
→ Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului
apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr.
2.171/181/223/4.380/2020 se modifică după cum urmează:
1.La capitolul II "Structura generală a centrelor de vaccinare" punctul 2, literele b) şi d) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) centre de vaccinare mobile: caravane sau alte formaţiuni mobile, pentru vaccinarea
populaţiei generale;
...............................................................................................
d) centre de vaccinare de tip drive-through destinate populaţiei generale;"
2.La capitolul II "Structura generală a centrelor de vaccinare", punctul 4 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"4. În fiecare centru de vaccinare se asigură:
a) echipa pentru protecţie şi îndrumare/orientare: jandarmi, poliţie locală, poliţie, personal al
Ministerului Apărării Naţionale, dimensionată la capacitatea de procesare a centrului de
vaccinare, în cazul în care aceasta a fost solicitată de către coordonatorul centrului de
vaccinare;
b) echipa de suport logistic care poate fi compusă din personal din cadrul unităţilor aflate în
subordinea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Apărării Naţionale."
3.La capitolul II "Structura generală a centrelor de vaccinare", partea introductivă a punctului
8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"8. Centrul de vaccinare de tip drive-through se organizează în funcţie de densitatea
populaţiei, în zone care permit accesul facil al persoanelor cu mijloace auto proprii, fiind
destinate pentru populaţia generală, în ultima etapă a campaniei de vaccinare. Structura unui
astfel de centru de vaccinare presupune o locaţie fixă - cu punct de triaj şi registratură, punct
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de păstrare a vaccinurilor, spaţiu pentru colectarea deşeurilor, spaţiu pentru echipele
vaccinatoare. Structura este constituită din:"
4.La capitolul II "Structura generală a centrelor de vaccinare" punctul 8, litera e) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"e) echipă pentru protecţie şi îndrumare/orientare: jandarmi, poliţie locală, poliţie, personal
al Ministerului Apărării Naţionale, dimensionate la capacitatea de procesare a centrului de
vaccinare, în situaţia în care a fost solicitată de către coordonatorul centrului de vaccinare;"

√ Legea 203/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, publicată in Monitorul Oficial
714/20.07.2021
→ Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 208 din 27 noiembrie 2020 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie
socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1.169 din 3 decembrie 2020.

√ Legea 204/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind
organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul
2021, publicată in Monitorul Oficial 715/20.07.2021
→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39 din 19 mai 2021 cu următoarele
modificări şi completări:
1.Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi
locuinţelor din România în anul 2021"
2.Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea
recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 178/2020, se modifică şi se completează după cum urmează:"
3.La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
"- La articolul 1, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:
«m1) formular de recensământ, electronic, statistic - utilizat şi sub denumirea de chestionar este un instrument de cercetare statistică ce constă dintr-o serie de întrebări concepute
pentru colectarea datelor în vederea realizării obiectivelor recensământului;»"
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4.La articolul I, partea dispozitivă a punctului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. La articolul 28 alineatul (2), literele a)-d), i), n), q) şi s) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:"
5.La articolul I punctul 6, litera s) a articolului 28 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"s) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice: ISU sau, după caz, număr curent al
titularului de contract, sexul, data naşterii, adresa de corespondenţă, adresa locuinţă,
consumul lunar la adresa de locuinţă pentru serviciile pe bază de abonament de telefonie fixă,
internet fix, telefonie mobilă, internet mobil; furnizorii de servicii de comunicaţii electronice
transmit datele administrative prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii, prin mijloacele şi în condiţiile stabilite de acestea pentru
raportarea datelor statistice. Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice identifică
titularul de contract exclusiv prin ISU în cazul cetăţenilor români, respectiv prin număr curent
în cazul cetăţenilor străini şi al persoanelor fără cetăţenie."
6.La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:
"61. La articolul 28 alineatul (2), litera r) se abrogă."
7.La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Prin derogare de la prevederile art. 79 alin. (1) şi art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea
nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare, persoanele care ocupă funcţii publice, cu excepţia
funcţionarilor publici cu statut special - poliţişti, pot face parte din personalul de recensământ
din teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4), fără ca în acest fel să se afle în situaţie de
incompatibilitate şi conflict de interese."
8.La articolul I, după punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 81-83, cu următorul
cuprins:
"81. La articolul 48, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul
cuprins:
«(31) Prin derogare de la regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor
privind personalul contractual, astfel după cum acesta rezultă din dispoziţiile art. 551 alin. (3)
coroborat cu art. 445 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, personalul contractual din cadrul
autorităţilor şi instituţiilor publice poate face parte din personalul de recensământ din
teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4), fără ca în acest fel să se afle în situaţie de
incompatibilitate şi conflict de interese.»
82. La anexa nr. 4, numerele curente 2, 4, 8 şi 28 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Nr.
crt.

Instituţia

Responsabilităţi şi rezultate aşteptate
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«2.

M.D.L.P.A.
A.N.C.P.I.

- Registrul Agricol Naţional - RAN
- Registrul Electronic al Nomenclaturii Stradale - RENNS
- furnizarea limitelor administrativ-teritoriale stabilite
conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
existente la 1 iulie 2021

..................................................
4.

M.A.I.

- extras din baza de date a persoanelor condamnate sau
arestate preventiv în centre de reţinere şi arestare preventivă
din subordinea M.A.I., custodiate în perioada decembrie
2021-iulie 2022, cu variabile de interes pentru RPL2021
- sprijin în recenzarea persoanelor condamnate sau arestate
preventiv, în condiţiile legii

..................................................
8.

S.T.S.

- achiziţia sistemelor informatice, nod principal şi nod de
rezervă, conform cerinţelor operaţionale transmise de către
I.N.S.
- găzduirea sistemului hardware şi software necesar pentru
colectarea şi prelucrarea datelor de recensământ
- asigurarea mecanismelor de securitate a transferului de date
şi a celor de administrare a resurselor
- achiziţia, implementarea şi operaţionalizarea call centerului
operat de către I.N.S., în sprijinul activităţii de recenzare
- punerea la dispoziţia I.N.S. a echipamentelor informatice de
preluare a datelor - tablete - şi a acumulatorilor externi
necesari procesului de recenzare

......................................
28.

Furnizorii
de - informaţii privind consumul lunar la adresa locuită»
servicii
de
comunicaţii
electronice
prin
intermediul
Autorităţii
Naţionale pentru
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Administrare
Reglementare
Comunicaţii

şi
în

83. La anexa nr. 4, numărul curent 32 se abrogă."

√ Legea 205/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind
unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în
condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021
în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2, publicată in Monitorul Oficial
715/20.07.2021
→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 187 din 28 octombrie 2020, cu
următoarea completare:
- La articolul unic, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
"4. La articolul 4, după alineatul (15) se introduc două noi alineate, alineatele (16) şi (17), cu
următorul cuprins:
«(16)Cheltuielile aferente echipamentelor de protecţie medicală/dispozitivelor medicale,
dezinfectanţilor şi containerelor sanitare mobile sunt eligibile în măsura în care sunt folosite
pentru activităţile didactice, pe perioada de valabilitate a acestora, dar nu mai târziu de 31
decembrie 2023.
(17)Ghidurile solicitantului, aprobate prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor
europene, prin care se stabilesc regulile de finanţare a echipamentelor de protecţie
medicală/dispozitivelor medicale, dezinfectanţilor şi containerelor sanitare mobile, se
modifică în mod corespunzător.»"

√ Legea 206/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerţului, publicată in Monitorul Oficial
715/20.07.2021
→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 noiembrie 2020, cu
următoarele modificări şi completări:
1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Măsurile prevăzute la art. 26-28 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, aprobată cu modificări
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şi completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică pe
durata stării de alertă, precum şi un an după încetarea acesteia."
2.După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 3 şi 4, cu următorul cuprins:
"- Art. 3
La articolul 17 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele
(3) şi (5) se abrogă.
- Art. 4
La articolul 172 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în
registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«- Art. 172
(1)În vederea efectuării controlului de către autorităţile/instituţiile publice competente în
domeniul autorizării funcţionării şi a verificării conformităţii celor declarate, oficiul registrului
comerţului transmite acestora, pe cale electronică, informaţii din declaraţiile-tip pe propria
răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii la
sediul social/profesional şi/sau sedii secundare sau, după caz, la terţi şi datele de identificare
a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul
comerţului.»"

√ Ordinul ministrului educaţiei nr. 4426/2021 privind aprobarea Metodologiei de
decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de
domiciliu, publicat in Monitorul Oficial 715/20.07.2021
→Se aprobă Metodologia de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot
fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
→Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare şi unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXĂ:
METODOLOGIE de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi
şcolarizaţi în localitatea de domiciliu
rt. 1
(1)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
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şcolare, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi,
în limita a 50 km.
(2)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.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 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.
Art. 2
(1)Elevii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) pot solicita la unitatea de învăţământ
acordarea sumei în avans, în cuantumul aprobat pentru cheltuielile de transport pentru o
lună, în cazul elevilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (3), respectiv pentru două călătorii dusîntors, în cazul elevilor prevăzuţi la art. 1 alin. (2).
(2)Avansul se justifică, în luna următoare, pe baza documentelor care atestă efectuarea
transportului.
(3)Se poate acorda un nou avans numai după justificarea celui primit.
Art. 3
(1)Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de
transport rutier, pentru facilităţile de transport acordate elevilor, prevăzute la art. 1 alin. (1)
şi (2), 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.
(2)Sumele maxime lunare per kilometru care pot fi decontate potrivit prevederilor alin. (1)
sunt:
km

lei/lună km

lei/lună km

lei/lună km

lei/lună

3 km

30

15 km

66

27 km

102

39 km

138

4 km

33

16 km

69

28 km

105

40 km

141

5 km

36

17 km

72

29 km

108

41 km

144

6 km

39

18 km

75

30 km

111

42 km

147

7 km

42

19 km

78

31 km

114

43 km

150

7

8 km

45

20 km

81

32 km

117

44 km

153

9 km

48

21 km

84

33 km

120

45 km

156

10 km

51

22 km

87

34 km

123

46 km

159

11 km

54

23 km

90

35 km

126

47 km

162

12 km

57

24 km

93

36 km

129

48 km

165

13 km

60

25 km

96

37 km

132

49 km

168

14 km

63

26 km

99

38 km

135

50 km

171

(3)Pentru distanţele mai lungi de 50 km se adaugă, pentru fiecare distanţă de un kilometru, 1
leu/lună.
Art. 4
(1)Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat solicită lunar, până la data de 20 a lunii, la
inspectoratele şcolare sumele estimate pentru luna următoare necesare pentru decontarea
cheltuielilor de transport, inclusiv pentru acordarea sumelor în avans.
(2)Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei - Direcţia generală economică, până
la data de 25 a lunii, sumele estimate pentru luna următoare, în vederea efectuării
deschiderilor de credite bugetare.
(3)Ministerul Educaţiei, pe baza solicitărilor primite, cu încadrarea în bugetul aprobat şi în
limitele de credite bugetare lunare aprobate, efectuează deschiderile de credite bugetare.
(4)La estimarea deschiderilor de credite lunare, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
şi inspectoratele şcolare vor lua în considerare şi eventualele sume disponibile/restante, după
caz, existente la acel moment.
Art. 5
(1)Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat asigură decontarea cheltuielilor de
transport, pe bază de documente justificative emise de operatorii de transport, cu încadrarea
în tarifele maxime/km/lună prevăzute la art. 3.
(2)Decontarea cheltuielilor de transport se efectuează de către unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat până la data de 15 a lunii curente, pentru luna precedentă.
Art. 6
(1)Elevii pot solicita, în scris, către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat acordarea
sumelor în avans pentru luna următoare.
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(2)Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza solicitărilor elevilor, vor acorda
sumele în avans pentru luna următoare până la data de 20 a lunii în curs.
(3)Decontul cheltuielilor de transport se realizează, pe baza documentelor justificative emise
de operatorii de transport, prezentate de elevi, atât în situaţia în care elevii au solicitat avans,
cât şi în situaţia în care aceştia nu au solicitat avans.
Art. 7
(1)În cazul în care unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au primit de la elevi
documente justificative pentru decontarea cheltuielilor de transport, aferente perioadei de
la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2021
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, respectiv 16 iunie
2021, şi până la finalul cursurilor şcolare, pentru anul şcolar 2020-2021, vor solicita către
inspectoratele şcolare sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor de transport, în
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
prezentului ordin.
(2)Inspectoratele şcolare vor solicita la Ministerul Educaţiei - Direcţia generală economică, în
termen de 3 zile lucrătoare de la primirea datelor de la unităţile de învăţământ preuniversitar
de stat, sumele necesare, iar Ministerul Educaţiei va efectua deschiderea de credite bugetare.
(3)Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, după primirea sumelor solicitate, vor
efectua plata către elevi în termen de 5 zile lucrătoare.
Art. 8
(1)Pentru luna septembrie, respectiv începutul anului şcolar, sumele se acordă în avans în
primele 3 zile lucrătoare de la începerea cursurilor şcolare.
(2)Pentru asigurarea sumelor necesare acordării avansurilor prevăzute la alin. (1), unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat şi inspectoratele şcolare vor face solicitările necesare în
cursul lunii august, potrivit prevederilor art. 4.
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