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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 91/2021 privind
stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu
virusul SARS-CoV-2,
având în vedere „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generate de virusul SARS-CoV-2 pe
teritoriul României la data de 19.10.2021”, document întocmit la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din
7 octombrie 2021, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 2, articolul 4 va avea următorul cuprins:
„Art. 4. — (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este
permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa
nr. 3 art. 1 pct. 6, 9 și 12, art. 6 pct. 1, 2 și 6, art. 9 pct. 1, 2, 4, 6
și 7, precum și art. 11 alin. (2), numai persoanelor care se află
în una dintre următoarele situații:
a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
b) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare, este permis accesul,
potrivit art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3, numai persoanelor care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai

vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoanelor care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(3) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor
prevăzute la alin. (1) și (2) prin intermediul certificatelor digitale
ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021
privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a
cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a
facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare.
(4) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror
autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind
COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate,
dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face prin
intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format
electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea
de infecția cu virusul SARS-CoV-2.”
2. Anexa nr. 3 se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de
25 octombrie 2021.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
p. Ministrul sănătății, interimar,
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secretar de stat
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Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila Zoltán
Ministrul culturii,
Bogdan Gheorghiu
p. Ministrul tineretului și sportului,
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ANEXĂ
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021)

MĂSURI

pentru diminuarea impactului tipului de risc
Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARSCoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri,
demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de
instruire, workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri,
organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive
și altele asemenea), precum și a întrunirilor de natura activităților
culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în
spații deschise sau închise, cu excepția celor organizate și
desfășurate potrivit pct. 2—13;
2. activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor
sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului
nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând
în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate
pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
3. în condițiile pct. 2 se permite desfășurarea de către
sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a
activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în
aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt
permise în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul
art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
4. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se
pot desfășura pe teritoriul României fără participarea
spectatorilor, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis
în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
5. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor,
cinematografelor, studiourilor de producție de film și
audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor
populare de artă și meserii, precum și evenimentele culturale în
spații închise sau deschise se pot desfășura numai în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
6. în condițiile pct. 5, organizarea și desfășurarea activității în
cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau
concerte în spații închise sau deschise sunt permise cu
participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a
spațiului și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2,
în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al
ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
7. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și
rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara

lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară,
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
8. în condițiile pct. 7, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor
cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau
pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea
regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte;
9. activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber
sunt permise cu participarea a cel mult 10 persoane care nu
locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite
prin ordinul comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul
tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
10. se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile
cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței
publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea
unui medic epidemiolog;
11. se permit organizarea și desfășurarea activităților
specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor
diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, astfel
încât să fie asigurate o suprafață de minimum 4 mp pentru
fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de
protecție sanitară;
12. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind
organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu
modificările ulterioare, organizarea de mitinguri și demonstrații
cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu
purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
13. se permite desfășurarea activităților de prevenire și
combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la
care pot participa maximum 20 de persoane.
Art. 2. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:
1. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în
afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00—5,00, cu
următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între
locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității
profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru
achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în
tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se
suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu
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avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de
persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă
modalitate de achitare a călătoriei;
d)
deplasarea
din
motive
justificate,
precum
îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.
2. măsurile instituite la pct. 1 nu se aplică persoanelor care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii
acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe
suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital
al Uniunii Europene privind COVID-19;
3. măsurile instituite la pct. 1 și 2 nu se aplică persoanelor
fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate
digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente
compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada
îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau
în format electronic, care să ateste vaccinarea sau vindecarea
de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes
profesional, prevăzut la alin. (1) pct. 1 lit. a), persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate,
legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori
o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal,
prevăzut la alin. (1) pct. 1 lit. b)—d), persoanele sunt obligate
să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o
declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(4) Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2) și (3),
trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa
locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul
deplasării, data completării și semnătura.
Art. 3. — Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7
și 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și
biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:
1. suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici
din aviație spre și dinspre țări care nu fac obiectul excepției de
la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate
Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de
Urgență și din aceste țări către România pentru toate
aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre
a Comitetului Național pentru Situații de Urgență;
2. sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele
categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de
urgență, la solicitarea unei autorități publice din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție
tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România;

f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială
tip ferry;
h) tehnice, în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de
operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin
curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor
sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini din
România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile
Române și al autorității competente din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de
operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin
curse neregulate (charter), din alte state către România, pentru
repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice
Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne
și al Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de
operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin
curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din
sectorul transporturilor, prevăzuți în anexa nr. 3 la Comunicarea
privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes”) în
temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor
în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității
mărfurilor și serviciilor esențiale — C (2020) 1.897 din 23 martie
2020, din România către alte state și din alte state către
România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, al
Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din
statul de destinație;
3. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARSCoV-2, în perioada stării de alertă se interzic efectuarea
transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum
și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în
vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele
religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.
Art. 5. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se menține
închiderea temporară, totală sau parțială, a următoarelor puncte
de trecere a frontierei de stat:
1. la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare;
2. la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța.
Art. 6. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:
1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,
de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor,
precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea
maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—21,00. Participarea
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la
terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea
maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—21,00. Participarea
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
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persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
3. măsurile prevăzute la pct. 1 și 2 se aplică și operatorilor
economici care desfășoară activități în spațiile publice închise
care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de
cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de
caracterul temporar sau permanent;
4. în situația în care activitatea operatorilor economici
prevăzuți la pct. 1—2 este restricționată sau închisă, se permit
prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și
băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile
respective;
5. operatorii economici prevăzuți la pct. 1—2 vor respecta
obligațiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și
al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
6. prepararea, comercializarea și consumul produselor
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în
spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer
liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 3, cu respectarea
măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului
și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare. Consumul produselor alimentare și
băuturilor alcoolice și nealcoolice este permis în spațiile special
destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
7. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă.
Art. 7. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie
obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități în
domeniul comerțului și prestărilor de servicii în spații închise
și/sau deschise, publice și/sau private, inclusiv în interiorul
centrelor și parcurilor comerciale, să își organizeze și să își
desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00—21,00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul
orar 21,00—5,00 operatorii economici care desfășoară activități
de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise,
publice și/sau private pot activa doar în relația cu operatorii
economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile
farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de
livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul
transportului rutier de persoane și de mărfuri își pot desfășura
activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor
de protecție sanitară.
Art. 8. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și ale art. 33—36 din
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:
1. transportul aerian se desfășoară cu respectarea măsurilor
și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune,
echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor,
procedurile și protocoalele din interiorul aeroporturilor și
aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul operatorilor
aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii
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contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului aerian, stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32, 33 și al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;
2. transportul feroviar se desfășoară cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor
comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a
echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și protocoalele
din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar
și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul
de ocupare a materialului rulant, regulile de conduită pentru
personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii
contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32, 34 și al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;
3. transportul rutier se desfășoară cu respectarea măsurilor
și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de
transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul
mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a
mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului rutier, stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32, 35 și al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;
4. transportul naval se desfășoară cu respectarea măsurilor
și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de
transport persoane, procedurile și protocoalele spațiilor comune
din porturi, terminale/dane de pasageri sau locuri de
îmbarcare/debarcare pasageri, din interiorul navelor de transport
persoane, gradul și modul de ocupare a navelor de transport
persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și
pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și
personalului ce activează în domeniul transportului naval,
stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și
infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 32, 36 și al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
5. transportul intern și internațional de mărfuri și persoane se
desfășoară cu respectarea prevederilor din ordinul comun al
ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor
interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 37 din
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 9. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:
1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de
sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 30% din
capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de
minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
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finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este
permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2;
3. se instituie obligația operatorilor economici care
desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a
piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/fitness de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 30% din
capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
5. operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de
noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și
restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru
Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnicoștiințific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul
României sau a comitetului județean/al municipiului București
pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile
administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire
comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2;
6. activitatea operatorilor economici care administrează săli
de jocuri este permisă fără a depăși 30% din capacitatea
maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—21,00. Participarea
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
7. activitatea operatorilor economici care administrează locuri
de joacă pentru copii în spații închise sau deschise este permisă
fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în
intervalul orar 5,00—21,00. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
8. se instituie obligația operatorilor economici care
desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele
de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
9. se instituie obligația operatorilor economici care
desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală,
primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de
lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta

normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
economiei, antreprenoriatului și turismului și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare, în baza căruia își pot
desfășura activitatea;
10. se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice,
operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza
activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod
obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a
mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;
11. se instituie obligația desfășurării activității la nivelul
cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, în
condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 10. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și ale art. 38 din
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:
1. activitatea în creșe este permisă numai cu respectarea
condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației, al
ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății,
emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
2. activitatea operatorilor economici care desfășoară activități
tip after-school se suspendă pe o perioadă de 14 zile de la data
intrării în vigoare a prezentelor măsuri;
3. în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ sunt permise
activitățile didactice și alte activități specifice, precum și
organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți,
cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire,
stabilite prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare;
4. la apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2
într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării
elevilor sau studenților, se instituie măsura închiderii clădirii
pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au
posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură
de către unitatea/instituția de învățământ responsabilă cazarea
în condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru
sprijinirea asigurării necesităților de bază.
Art. 11. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea
piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, definite
potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004
privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în
unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, se
desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al
ministrului muncii și protecției sociale.
(2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare, activitatea târgurilor, a
bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din
Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările și
completările ulterioare, este permisă până la 30% din
capacitatea maximă a spațiului, în condițiile stabilite prin ordin
comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și
administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al
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ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2.
Art. 12. — (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. f)
și art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun
organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă,
pentru cel puțin 50% din angajați, acolo unde specificul activității
permite, în condițiile art. 108—110 din Legea nr. 53/2003 —
Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și cu respectarea prevederilor Legii nr. 81/2018
privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) În situația în care nu se poate desfășura activitatea de
către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în
vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din
sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale,
indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și
regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și
societățile la care capitalul social este deținut integral sau
majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având
un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația organizării
programului de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în
grupe/schimburi/ture care să înceapă, respectiv să termine
activitatea la o diferență de cel puțin o oră, cu respectarea strictă
a măsurilor de protecție sanitară.
(3) Organizarea activității la locul de muncă se va realiza cu
respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente
în ceea ce privește prevenirea contaminării cu virusul SARSCoV-2 și pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a
lucrătorilor, ținând cont și de gradul de vaccinare a angajaților de
la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare
împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, precum și de numărul de angajați care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care dețin și
prezintă angajatorului adeverință eliberată de medicul de familie.
(4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele
instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și
operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor
care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de
ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) este permis
accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la
art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea
profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
(6) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror
autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind
COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate,
dovada situației prevăzute la alin. (4) se face prin intermediul
unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să
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ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul
SARS-CoV-2.
(7) Prevederile alin. (4) și (6) se aplică și pentru operatorii
economici care funcționează în clădiri cu birouri private în care
își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan.
(8) Prin excepție de la prevederile alin. (4) și (7), instituțiile
publice și operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare
pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice
oferite, în situații urgente (de exemplu: eliberare certificat de
deces, certificat de naștere și altele asemenea) și persoanelor
care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția
cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activității în mediul online, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul
clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea
măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.
(9) Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării,
testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 este
permis în lăcașurile de cult, unde se desfășoară activitatea
cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, și în
unitățile de alimentație publică în care se comercializează
produse alimentare și băuturi alcoolice sau nealcoolice aflate în
afara centrelor comerciale, târgurilor, bâlciurilor și talciocurilor,
cu purtarea măștii de protecție și respectarea normelor de
protecție sanitară.
Art. 13. — (1) Măsurile prevăzute în prezenta anexă se aplică
indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile.
(2) Prin incidența cumulată la 14 zile se înțelege incidența
cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins
între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se
realizează, prin raportare la cifra reprezentând suma
persoanelor cu domiciliul sau reședința în localitatea de
referință, comunicată comitetului județean/al municipiului
București pentru situații de urgență de către Direcția pentru
Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale
județene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00. Cifra
comunicată de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date, prin structurile teritoriale
județene, este utilizată ca referință pentru întreaga perioadă de
timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate și se
transmite și Serviciului de Telecomunicații Speciale.
(3) Constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la
14 zile, astfel cum este calculată la alin. (2), se realizează în
maximum 48 de ore de la atingerea acestora, prin hotărâre a
comitetului județean/al municipiului București pentru situații de
urgență, pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate
publică județene, respectiv a municipiului București, iar măsurile
se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la
finalul acesteia.
(4) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a
municipiului București calculează zilnic, pentru fiecare localitate
din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor la
14 zile, astfel cum este calculată potrivit dispozițiilor alin. (2), și
prezintă comitetului județean/al municipiului București pentru
situații de urgență analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la
data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.
(5) Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nouconfirmate, gestionate în aplicația „corona-forms”, Serviciul de
Telecomunicații Speciale va prezenta automat, la ora 10,00, pe
platforma „alerte.ms.ro”, rezultatul calculului ratei de incidență
conform formulei prevăzute la alin. (2).
Art. 14. — (1) Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de
infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul
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certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și
acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind
COVID-19 pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei
de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Organizatorii/Operatorii economici care desfășoară
activități potrivit prezentei anexe au obligația de a scana codul
QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19
folosind secțiunea „Verificare reguli interne” din aplicația mobilă
„Check DCC” pentru verificarea autenticității, valabilității și
integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau
informații din certificatul verificat.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror
autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind
COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate,
organizatorii/operatorii economici care desfășoară activități
potrivit prezentei anexe au obligația de a verifica existența
documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să
ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul
SARS-CoV-2 a acestor persoane.
(4) Măsurile prevăzute în prezenta anexă nu se aplică în
cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani
și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și
care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între
a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2.
Art. 15. — (1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
art. 1 pct. 1 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 2—4 se pun în aplicare
de către Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 5 și 6 se pun în aplicare
de către Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii. Respectarea
aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul
Afacerilor Interne.
(4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 7 se pune în aplicare de
către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(5) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 8
se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(6) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 9 se pune în aplicare de
către Ministerul Sănătății și, după caz, de Ministerul Tineretului
și Sportului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sau
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Respectarea aplicării
acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor
Interne.
(7) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 10,
11 și 13 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(8) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 12 se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(9) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se
urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.

(10) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 3 se
urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor
Interne.
(11) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 4 se
urmărește de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și
Ministerul Afacerilor Interne.
(12) Măsura prevăzută la art. 5 se pune în aplicare de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(13) Măsura prevăzută la art. 6 pct. 5 se pune în aplicare de
către
Ministerul
Sănătății,
Ministerul
Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului și Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Respectarea aplicării
măsurilor prevăzute la art. 6 se urmărește de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(14) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 7 se
urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
(15) Măsurile prevăzute la art. 8 se pun în aplicare de către
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor
Interne și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor
măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(16) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 1
și 5—8 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 4 se pun în aplicare de
către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor
Interne.
(18) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 3, 10 și 11 se pun în
aplicare de către Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării
acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(19) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 7 și 9 se pun în aplicare
de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și
Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
art. 9 pct. 7 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale și Ministerul Afacerilor Interne, iar a măsurilor prevăzute
la art. 9 pct. 9 se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale.
(20) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 2 se pun în aplicare de
către Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor
Interne.
(21) Măsurile prevăzute la art. 10 se pun în aplicare de către
Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării
acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(22) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 11 se
urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și
Ministerul Afacerilor Interne.
(23) Măsurile prevăzute la art. 12 alin. (1)—(8) se pun în
aplicare de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 12 alin. (4) și (9)
se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ORDIN
pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind scoaterea din funcțiune și casarea
activelor fixe, precum și declasarea și casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe,
în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.92/2013
Având în vedere Avizul Ministerului Finanțelor nr. 95.405 din 24.09.2021,
luând în considerare prevederile art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor
fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27
din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și ale pct. 22—24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările și completările ulterioare,
pentru aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin
Legea nr. 246/2001, ale art. 48 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată
prin Legea nr. 25/1999,
în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.
Art. I. — Instrucțiunile privind scoaterea din funcțiune și
casarea activelor fixe, precum și declasarea și casarea bunurilor
materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării
Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale
nr. M.92/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 609 din 1 octombrie 2013, cu modificările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Documentele prin care se propune scoaterea din
funcțiune a activelor fixe prevăzute la alin. (1) se supun
controlului financiar preventiv propriu la nivelul Direcției generale
financiar-contabile, după obținerea avizului juridic al Direcției
generale juridice.”
2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) În cazul inventarierii prevăzute la alin. (1), propunerile
privind scoaterea din funcțiune a activelor fixe se fac în termen
de 15 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal
privind rezultatele inventarierii de către comandantul/șeful
unității militare.”
3. La articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(5) Termenul maxim de restituire a proceselor-verbale de
scoatere din funcțiune a activelor fixe, certificate potrivit
prevederilor alin. (1), este de 15 zile lucrătoare de la data primirii,
în situația aprobării de către ordonatorii secundari de credite,
respectiv de 20 de zile lucrătoare în situația aprobării de către
ordonatorul principal de credite.”
4. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) În cazul inventarierii prevăzute la alin. (1) propunerile
privind declasarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe,

se fac în termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării
procesului-verbal privind rezultatele inventarierii de către
comandantul/șeful unității militare.”
5. La articolul 18, litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„a) pentru documentele care se aprobă de către ordonatorul
principal de credite, la nivelul Direcției generale financiarcontabile, cu avizul juridic al Direcției generale juridice;”.
6. La articolul 19, alineatul (8) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(8) Casarea activelor fixe scoase din funcțiune sau a
bunurilor materiale declasate, altele decât activele fixe, se va
executa în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii
documentelor aprobate, cu excepția munițiilor, minelor și
explozivilor care se casează potrivit termenelor prevăzute prin
planurile de delaborare aprobate, conform competențelor
stabilite prin actele normative specifice domeniului.”
7. La anexa nr. 1 punctul I subpunctul 6, literele e), g) și
h) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„e) sateliții de comunicații, sisteme de comunicații prin satelit,
inclusiv elementele separate din compunerea acestora;
...............................
g) sisteme de radionavigație aeriană și aterizare;
h) sisteme de conducere și dirijare a zborului aviației;”.
8. La anexa nr. 1 punctul I subpunctul 6, litera f) se abrogă.
9. La anexa nr. 1, punctul II se modifică și va avea
următorul cuprins:
„II. Bunuri materiale, altele decât activele fixe
Rachetele pentru armamentul și echipamentele prevăzute la
pct. I pozițiile 1—5, bombele de aviație, minele marine și
torpilele (mai puțin rachetele, bombele de aviație, minele marine
și torpilele — de exercițiu, de manevră, auxiliare, precum și
secționate)”.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Nicolae-Ionel Ciucă
București, 11 octombrie 2021.
Nr. M.207.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1013/22.X.2021

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ORDIN
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Agigea, cu satele aparținătoare Agigea,
Lazu, Sanatoriul Agigea, Stațiunea Zoologică Marină, județul Constanța
Luând în considerare situația epidemiologică de la nivelul comunei Agigea, cu satele aparținătoare Agigea, Lazu, Sanatoriul
Agigea, Stațiunea Zoologică Marină, județul Constanța, generată de virusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor
de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 14,05 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în
circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța nr. 151 din 21.10.2021 emisă pe
baza Analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică Constanța nr. 19.758 din 20.10.2021 și a Avizului Institutului Național de
Sănătate Publică/Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile nr. 19.124 din 21.10.2021.
în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea
unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)—d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind
managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020
privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările și completările
ulterioare,
șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se instituie măsura de carantină zonală,
începând cu data de 22.10.2021, ora 20,00, pentru o perioadă
de 14 zile, pentru comuna Agigea, cu satele aparținătoare
Agigea, Lazu, Sanatoriul Agigea, Stațiunea Zoologică Marină,
județul Constanța.
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit
în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita
administrativă a unității administrativ-teritoriale cuprinse între
următoarele coordonate geografice:
— 44°07'25.4''N, 28°35'29.8''E;
— 44°07'12.3''N, 28°38'34.0''E;
— 44°04'45.3''N, 28°38'18.7''E;
— 44°04'35.7''N, 28°36'03.7''E.
Art. 2. — (1) Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona
carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise
circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale
și forestiere/agricole.
(2) Controlul măsurilor privind limitarea deplasării
persoanelor în/din zona carantinată și asigurarea ordinii publice
se vor realiza de către Inspectoratul de Poliție al Județului
Constanța și Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța.
Art. 3. — Circulația și staționarea în spații publice a
persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate,
pe baza declarației pe propria răspundere (se poate redacta și
de mână), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de
angajator.
Art. 4. — Se instituie următoarele măsuri obligatorii în zona
carantinată:
1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința
ori adresa declarată în zona menționată la art. 1;
2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și
monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea
persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de
declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau
adeverință eliberată de angajator, după caz;

3. pentru intervalul orar 5,00—20,00, în interiorul zonei
carantinate se interzice circulația tuturor persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada
îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de
vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind
COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
SARS-CoV-2, prin prezentarea documentului care atestă
trecerea prin boală;
b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între
locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității
profesionale și înapoi;
c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă
necesitățile de bază ale persoanelor, precum și de bunuri
necesare desfășurării activității profesionale;
d) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru
achiziționarea de medicamente;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei,
legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu
excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și
pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele
de transfuzie sangvină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea
de produse agroalimentare;
j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă
localitate;
k) participarea la programe sau proceduri în centrele de
tratament;
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l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte
operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi
efectuate în localitatea de domiciliu;
m) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor
drepturi prevăzute de lege;
n) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea
copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a
unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru
de familie;
o) participarea la activități religioase;
p) deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror
interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele
efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de
transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau
oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
q) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin
împotriva SARS-CoV-2;
r) deplasarea copiilor, elevilor și studenților la cursuri;
4. pentru intervalul orar 20,00—5,00, circulația persoanelor
în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru
motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), b), d), n), p) și q);
5. în/din zona prevăzută la art. 1 este permisă intrarea/ieșirea
pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al
materiilor prime și al resurselor necesare desfășurării activităților
economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea
populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona prevăzută la art. 1,
dar care desfășoară activități economice sau lucrative în zona
carantinată (în domeniile: economic, apărare și ordine publică,
securitate națională, sanitar, sanitar-veterinar, situații de
urgență, administrație publică locală, asistență și protecție
socială, juridic și judiciar, servicii de utilitate publică, agricultură,
alimentație publică, comunicații și transporturi);
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara
zonei carantinate și desfășoară activitatea profesională în afara
sau în interiorul zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru
comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum
îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea
unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere,
asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități,
decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);
g) deplasarea în vederea obținerii de acte oficiale (acte de
stare civilă, certificate de înmatriculare, permise, pașapoarte
etc.);
h) deplasarea copiilor/elevilor/studenților la cursuri în afara
zonei carantinate;
6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional,
persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată
de angajator sau o declarație pe propria răspundere;
7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal,
persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere,
completată în prealabil;
8. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă
numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/
gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării,
data completării și semnătura, precum și intervalul orar necesar
desfășurării activității.
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Art. 5. — În zona prevăzută la art. 1 se instituie următoarele
măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:
1. se permite tranzitarea zonei carantinate de către
persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă
oprirea în localitate;
2. prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului
de Poliție Județean Constanța se vor stabili căile de circulație
care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința
populației prin mass-media a acestei măsuri.
Art. 6. — În zona prevăzută la art. 1 se instituie următoarele
măsuri suplimentare:
1. se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în
toate spațiile publice deschise;
2. slujbele religioase se desfășoară cu participarea
credincioșilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la
care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele
organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană,
cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin
ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
interne;
3. slujbele religioase cu caracter privat în lăcașurile de cult
(botezuri, cununii, înmormântări) se desfășoară cu asigurarea
unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare participant și cu
respectarea regulilor de protecție sanitară;
4. accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni
cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată
o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o
distanță de minimum 2 m între persoane;
5. se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezența a
maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu
participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea
regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne;
6. se interzic circulația persoanelor în grupuri mai mari de
6 persoane care nu aparțin aceleiași familii și formarea unor
asemenea grupuri;
7. se suspendă activitatea operatorilor economici
desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau
fitness;
8. activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști
legitimați și/sau de performanță în spații deschise și/sau închise
se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și
distanțare între participanți.
Art. 7. — În zona prevăzută la art. 1 se interzic următoarele
activități:
1. organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații,
procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise;
2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru
copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip afterschool etc.;
3. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu
excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes
profesional;
4. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese
festive etc.) în spații închise și/sau deschise;
5. organizarea și desfășurarea de activități de tipul
spectacolelor și/sau concertelor;
6. organizarea și desfășurarea activităților culturale,
științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau
deschise;
7. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice,
de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în
interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea
produselor doar în sistem „take-away” (la pachet) și/sau
catering;
8. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem
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loto (bilete jucate în sistem automatizat), care comercializează
bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri;
9. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau
colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu
excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
10. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare;
11. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a
târgurilor, oboarelor și piețelor de vechituri în spații închise;
12. desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători,
aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise.
Art. 8. — (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al
operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri
alimentare și nealimentare până la ora 18.00, cu excepția
farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea
program non-stop.
(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor
la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de
sănătate publică și distanțare fizică.
Art. 9. — Cursurile unităților de învățământ se vor desfășura
în zona carantinată în conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar,
nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare
a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții
de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.
Art. 10. — Operatorii economici publici și privați care
desfășoară activități de transport de persoane și care
tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile
proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea
acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile
existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor
de protecție sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru
prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:
a) administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după
fiecare cursă efectuată;
b) pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul
călătoriei;
c) numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport
va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente
în fiecare mijloc de transport;
d) se va respecta circuitul de urcare/coborâre în/din mijlocul
de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față,
iar coborârea pe ușa din spate.
Art. 11. — Comandantul intervenției se numește inspectorulșef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. În
exercitarea atribuțiilor de serviciu se vor pune în aplicare
măsurile stabilite prin Planul-cadru integrat de acțiune al
Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 12. — Direcția de Sănătate Publică Constanța va
întreprinde următoarele:
1. analizarea oportunităților și prioritizarea testării
persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale
sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de
Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;
2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea
spațiilor publice, la un interval de 48 de ore, și urmărirea
îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în
cauză;

3. îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza
localităților în monitorizarea din punct de vedere medical a
persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea
asistenței medicale populației din zona respectivă (femei
gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți
oncologici etc.);
4. supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul
contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea
respectării normelor specifice acestei activități.
Art. 13. — (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de
prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile
art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus
categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 14. — Alte acțiuni operative pentru punerea în aplicare
a măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii SARS-CoV-2,
precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe
perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de
Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța.
Art. 15. — Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Dobrogea” al Județului Constanța va asigura transmiterea
mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația
din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul
instituirii carantinei.
Art. 16. — Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța
coordonează operațional, prin Centrul Județean de Coordonare
și Conducere a Intervenției Constanța, măsurile de ordine
publică, adoptând/adaptând măsurile din competență pentru
implementarea deciziei de instituire a carantinei în zona
prevăzută la art. 1.
Art. 17. — Inspectoratul de Poliție Județean Constanța
instituie filtre rutiere pe toate căile de comunicație, la
intrarea/ieșirea în/din zona prevăzută la art. 1, în vederea
limitării tranzitării zonei, și menține ordinea publică în aceasta.
Art. 18. — Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la
Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției
Constanța, care va informa președintele Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență Constanța, Direcția de Sănătate
Publică Constanța și autoritatea publică locală competentă, și
spre informare la Institutul Național de Sănătate Publică,
Ministerul Sănătății — Direcția generală asistență medicală,
medicină de urgență și programe de sănătate publică,
Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul
General al Jandarmeriei Române.
Art. 19. — Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din
data de 22.10.2021, ora 20,00, pentru o perioadă de 14 zile,
până la data de 5.11.2021, ora 20,00, măsurile stabilite în
aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de
23.10.2021, ora 16,00, la Centrul Național de Coordonare și
Conducere a Intervenției.
Art. 20. — Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe
site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne,
Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență.
Art. 21. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
Raed Arafat,
secretar de stat
București, 22 octombrie 2021.
Nr. 7.884.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ORDIN
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Sulița,
cu satele aparținătoare Sulița, Dracșani și Cheliș, județul Botoșani
Luând în considerare situația epidemiologică de la nivelul comunei Sulița, cu satele aparținătoare Sulița, Dracșani și Cheliș,
județul Botoșani, generată de virusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de
13,49 de cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor
legale în vigoare,
ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani nr. 100 din 21.10.2021, emisă pe baza
Analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a Județului Botoșani nr. 19.543 din 21.10.2021 și a Avizului Institutului Național de
Sănătate Publică nr. 19.214 din 21.10.2021,
în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea
unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)—d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind
managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020
privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările și completările
ulterioare,
șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Se prelungește măsura de carantină zonală,
începând cu data de 25.10.2021, ora 6,00, pentru o perioadă
de 14 zile, pentru comuna Sulița, cu satele aparținătoare Sulița,
Dracșani și Cheliș, județul Botoșani.
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit
în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita
administrativă a unității administrativ-teritoriale cuprinse între
următoarele coordonate geografice:
— 47.703022, 26.997091 (47°42'10.9''N, 26°59'49.5''E);
— 47.653785, 26.992628 (47°39'13.6''N, 26°59'33.5''E);
— 47.597053, 26.928558 (47°35'49.4''N, 26°55'42.8''E);
— 47.675095, 26.850382 (47°40'30.3''N, 26°51'01.4''E).
Art. 2. — (1) Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona
carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise
circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale
și forestiere.
(2) Controlul măsurilor privind limitarea deplasării
persoanelor în/din zona carantinată și asigurarea ordinii publice
se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean
Botoșani sau Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, după
caz.
Art. 3. — Circulația și staționarea în spații publice a
persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate,
pe baza declarației pe propria răspundere (se poate redacta și
de mână), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de
angajator.
Art. 4. — Se instituie următoarele măsuri obligatorii în zona
carantinată:
1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința
ori adresa declarată în zona menționată la art. 1;
2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și
monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea
persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de
declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau
adeverință eliberată de angajator, după caz;

3. pentru intervalul orar 5,00—20,00, în interiorul zonei
carantinate se interzice circulația tuturor persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada
îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de
vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind
COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
SARS-CoV-2, prin prezentarea documentului care atestă
trecerea prin boală;
b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între
locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității
profesionale și înapoi;
c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă
necesitățile de bază ale persoanelor, precum și de bunuri
necesare desfășurării activității profesionale;
d) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru
achiziționarea de medicamente;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei,
legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu
excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și
pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele
de transfuzie sangvină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea
de produse agroalimentare;
j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă
localitate;
k) participarea la programe sau proceduri în centrele de
tratament;
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l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte
operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi
efectuate în localitatea de domiciliu;
m) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor
drepturi prevăzute de lege;
n) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea
copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a
unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru
de familie;
o) participarea la activități religioase;
p) deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror
interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele
efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de
transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau
oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
q) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin
împotriva SARS-CoV-2;
r) deplasarea copiilor, elevilor și studenților la cursuri;
4. pentru intervalul orar 20,00—5,00, circulația persoanelor
în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru
motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), b), d), n), p) și q);
5. în/din zona prevăzută la art. 1 este permisă intrarea/ieșirea
pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al
materiilor prime și al resurselor necesare desfășurării activităților
economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea
populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona prevăzută la art. 1,
dar care desfășoară activități economice sau lucrative în zona
carantinată (în domeniile: economic, apărare și ordine publică,
securitate națională, sanitar, sanitar-veterinar, situații de
urgență, administrație publică locală, asistență și protecție
socială, juridic și judiciar, servicii de utilitate publică, agricultură,
alimentație publică, comunicații și transporturi);
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara
zonei carantinate și desfășoară activitatea profesională în afara
sau în interiorul zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru
comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/
însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui
rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui
membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);
g) deplasarea în vederea obținerii de acte oficiale (acte de
stare civilă, certificate de înmatriculare, permise, pașapoarte
etc.);
h) deplasarea copiilor/elevilor/studenților la cursuri în afara
zonei carantinate;
6. pentru verificarea motivului deplasării în interes
profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea
personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu,
adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria
răspundere;
7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal,
persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere,
completată în prealabil;
8. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă
numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/
locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării
și semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării
activității.
Art. 5. — În zona prevăzută la art. 1 se instituie următoarele
măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:

1. se permite tranzitarea zonei carantinate de către
persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă
oprirea în localitate;
2. prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului
de Poliție Județean Botoșani se vor stabili căile de circulație care
tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației
prin mass-media a acestei măsuri.
Art. 6. — În zona prevăzută la art. 1 se instituie următoarele
măsuri suplimentare:
1. se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în
toate spațiile publice deschise;
2. slujbele religioase se desfășoară cu participarea
credincioșilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la
care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele
organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană,
cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin
ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
interne;
3. slujbele religioase cu caracter privat în lăcașurile de cult
(botezuri, cununii, înmormântări) se desfășoară cu asigurarea
unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare participant și cu
respectarea regulilor de protecție sanitară;
4. accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni
cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată
o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o
distanță de minimum 2 m între persoane;
5. se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezența a
maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu
participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea
regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne;
6. se interzic circulația persoanelor în grupuri mai mari de
6 persoane care nu aparțin aceleiași familii și formarea unor
asemenea grupuri;
7. se suspendă activitatea operatorilor economici
desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau
fitness;
8. activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști
legitimați și/sau de performanță în spații deschise și/sau închise
se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și
distanțare între participanți.
Art. 7. — În zona prevăzută la art. 1 se interzic următoarele
activități:
1. organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații,
procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise;
2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru
copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip
after-school etc.;
3. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu
excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes
profesional;
4. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese
festive etc.) în spații închise și/sau deschise;
5. organizarea și desfășurarea de activități de tipul
spectacolelor și/sau concertelor;
6. organizarea și desfășurarea activităților culturale,
științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau
deschise;
7. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice,
de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în
interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea
produselor doar în sistem „take-away” (la pachet) și/sau
catering;
8. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem
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loto (bilete jucate în sistem automatizat), care comercializează
bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri;
9. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau
colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu
excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
10. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare;
11. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a
târgurilor, oboarelor și piețelor de vechituri în spații închise;
12. desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători,
aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise.
Art. 8. — (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al
operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri
alimentare și nealimentare până la ora 18,00, cu excepția
farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea
program non-stop.
(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor
la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de
sănătate publică și distanțare fizică.
Art. 9. — Cursurile unităților de învățământ se vor desfășura
în zona carantinată în conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar,
nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare
a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții
de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.
Art. 10. — Operatorii economici publici și privați care
desfășoară activități de transport de persoane și care
tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile
proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea
acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile
existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor
de protecție sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru
prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:
a) administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după
fiecare cursă efectuată;
b) pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul
călătoriei;
c) numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport
va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente
în fiecare mijloc de transport;
d) se va respecta circuitul de urcare/coborâre în/din mijlocul
de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față,
iar coborârea pe ușa din spate.
Art. 11. — Comandantul intervenției se numește inspectorulșef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani. În
exercitarea atribuțiilor de serviciu se vor pune în aplicare
măsurile stabilite prin Planul-cadru integrat de acțiune al
Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 12. — Direcția de Sănătate Publică Botoșani va
întreprinde următoarele:
1. analizarea oportunităților și prioritizarea testării
persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale
sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de
Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;
2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea
spațiilor publice, la un interval de 48 de ore, și urmărirea
îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în
cauză;

3. îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza
localităților în monitorizarea din punct de vedere medical a
persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea
asistenței medicale populației din zona respectivă (femei gravide,
persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);
4. supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul
contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea
respectării normelor specifice acestei activități.
Art. 13. — (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de
prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile
art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus
categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. 14. — Alte acțiuni operative pentru punerea în aplicare a
măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii SARS-CoV-2,
precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe
perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de
Coordonare și Conducere a Intervenției Botoșani.
Art. 15. — Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga”
al Județului Botoșani va asigura transmiterea mesajelor de avertizare
prin sistemul RO-ALERT către populația din zona carantinată, cu
măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.
Art. 16. — Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani
coordonează operațional, prin Centrul Județean de Coordonare
și Conducere a Intervenției Botoșani, măsurile de ordine publică,
adoptând/adaptând măsurile din competență pentru
implementarea deciziei de instituire a carantinei în zona
prevăzută la art. 1.
Art. 17. — Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani instituie
filtre rutiere pe toate căile de comunicație, la intrarea/ieșirea
în/din zona prevăzută la art. 1, în vederea limitării tranzitării
zonei, și menține ordinea publică în aceasta.
Art. 18. — Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la
Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției
Botoșani, care va informa președintele Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență Botoșani, Direcția de Sănătate
Publică Botoșani și autoritatea publică locală competentă, și
spre informare la Institutul Național de Sănătate Publică,
Ministerul Sănătății — Direcția generală asistență medicală,
medicină de urgență și programe de sănătate publică,
Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul
General al Jandarmeriei Române.
Art. 19. — Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din
data de 25.10.2021, ora 6,00, pentru o perioadă de 14 zile, până
la data de 8.11.2021, ora 6,00, măsurile stabilite în aplicarea
acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 26.10.2021,
ora 16,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției.
Art. 20. — Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe
site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne,
Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență.
Art. 21. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
Raed Arafat,
secretar de stat
București, 22 octombrie 2021.
Nr. 7.885.
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2021 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

Denumirea publicației
12 luni

3 luni

1 lună

1.

Monitorul Oficial, Partea I

1.310

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

1.640

150

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

2.460

220

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

470

50

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

1.880

170

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

1.750

160

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

600

8.

Colecția Legislația României

500

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

800

360

131

55
130
75

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2021 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

550

1.380

3.450

8.280

18.220

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

70

180

450

1.080

2.380

650

1.630

4.080

9.790

21.540

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia

100 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
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