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√ Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2780/2021 pentru abrogarea Ordinului ministrului 
sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în 
situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 
şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, publicat în 
Monitorul Oficial 1217/22.12.2021. 

→Se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de 
carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională 
determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării 
efectelor epidemiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 12 martie 
2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

√  Hotararea 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-
2025 şi a documentelor aferente acesteia, publicată in Monitorul Oficial 1218/22.12.2021. 

Art. 1 

Se aprobă Strategia naţională anticorupţie 2021-2025, prevăzută în anexa nr. 1, denumită în 
continuare strategie. 

Art. 2 
Se aprobă Seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor 
din strategie, prevăzute în anexa nr. 2. 

Art. 3 
Se aprobă Inventarul măsurilor preventive, precum şi indicatorii de evaluare, prevăzuţi în 
anexa nr. 3. 

Art. 4 
Se aprobă Standardul general de publicare a informaţiilor de interes public, prevăzut în anexa 
nr. 4. 

Art. 5 
Se aprobă Standardul de publicare a informaţiilor de interes public privind întreprinderile 
publice, prevăzut în anexa nr. 5. 

Art. 6 
(1)Până la finalul lunii martie 2022, toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, 
inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi întreprinderile publice 



îndeplinesc procedurile privind asumarea unei agende de integritate organizaţională, iar până 
la finalul lunii iunie 2022 elaborează, adoptă, diseminează în cadrul instituţiei, autorităţii 
publice, respectiv întreprinderii publice şi transmit Ministerului Justiţiei planurile de 
integritate aferente. 
(2)Planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituţiilor şi 
autorităţilor, respectiv a întreprinderilor publice prevăzute la alin. (1). 
(3)Prin actul prevăzut la alin. (2) se desemnează coordonatorul implementării planului de 
integritate, la nivel de funcţie de conducere, precum şi persoanele de contact, la nivel de 
funcţie de execuţie. Atribuţiile persoanelor astfel desemnate se detaliază prin ordin, decizie 
sau fişa postului, după caz. 

Art. 7 
Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
_________ 
*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1218 bis, care se 
poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, 
sectorul 1, Bucureşti. 

-****- 

 

√ Legea nr. 307/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, 
cercetării, formării profesionale şi sănătăţii , publicată in Monitorul Oficial 
1219/22.12.2021. 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării 
profesionale şi sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 15 
decembrie 2016. 

 

√ Legea 308/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2019 
privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene, publicată in 
Monitorul Oficial 1219/22.12.2021. 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 20 decembrie 2019 privind unele 
măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1032 din 23 decembrie 2019. 

 

 

 

 

 


