
P A R T E A  I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 369 Vineri, 9 aprilie 2021

S U M A R

Nr. Pagina

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 16 din 14 ianuarie 2021 referitoare la excepția de

neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de
cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei
situații” din art. 169

1

alin. (3) din Legea nr. 263/2010

privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea

dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018

a Înaltei Curți de Casație și Justiție — Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept .............................. 2–7

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

432. — Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe

teritoriul României începând cu data de 13 aprilie

2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 ............................ 8–16



D E C I Z I I  A L E  C U R Ț I I  C O N S T I T U Ț I O N A L E

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 16

din 14 ianuarie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute
de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din art. 169

1

alin. (3) din Legea nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 

din 15 octombrie 2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 369/9.IV.2021

2

Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Marian Enache — judecător

Daniel Marius Morar — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Cosmin-Marian Văduva — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 169

1

alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind

sistemul unitar de pensii publice cu referire la sintagma „stagiile
complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare
fiecărei situații”, excepție ridicată de Florica Alda în Dosarul

nr. 6.904/62/2017 al Curții de Apel Brașov — Secția civilă și care

formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 471D/2019.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care

procedura de citare este legal îndeplinită prin procedura afișării

citațiilor pe site-ul și la sediul Curții Constituționale, potrivit

Hotărârii Plenului Curții Constituționale nr. 13/2020 privind

aplicarea procedurii de citare prin publicitate și prin Buletinul

Procedurilor de Insolvență în procedura în fața Curții

Constituționale, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 507 din 15 iunie 2020.

3. Președintele Curții dispune să se facă apelul și în dosarele

nr. 700D/2019, nr. 701D/2019, nr. 883D/2019, nr. 884D/2019,

nr. 977D/2019 și nr. 2.939D/2019, având ca obiect excepții

referitoare la același text de lege, ridicate de Liviu Anghel, de

Mărioara Năstac, de Gheorghe Leu, de Victoria Mardaloiu, de

Victor Iaurum și de Ioana Băluță în dosarele nr. 313/62/2018,

nr. 5.836/62/2017, nr. 264/119/2018, nr. 1.073/62/2018,

nr. 4.339/62/2017 și nr. 133/62/2019 ale Curții de Apel Brașov —

Secția civilă.

4. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care

procedura de citare este legal îndeplinită prin procedura afișării

citațiilor pe site-ul și la sediul Curții Constituționale.

5. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor ridicate în

dosarele sus-menționate, pune în discuție, din oficiu, conexarea

dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu

această măsură.

6. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992

privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,

dispune conexarea dosarelor nr. 700D/2019, nr. 701D/2019,

nr. 883D/2019, nr. 884D/2019, nr. 977D/2019 și nr. 2.939D/2019

la Dosarul nr. 471D/2019, care a fost primul înregistrat.

7. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită

respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

Astfel, critica raportată la art. 15 din Constituție este nefondată,

deoarece textul de lege criticat nu se aplică retroactiv, ci are în

vedere doar situațiile guvernate de legea în vigoare. Cu referire

la art. 16 din Constituție, arată că există două categorii de

persoane: cele cărora li s-a recunoscut dreptul la un punctaj

anual majorat, dar nu și utilizarea unui stagiu de cotizare redus

la determinarea punctajului mediu anual, și cele avantajate prin

recunoașterea unui stagiu de cotizare redus, practic excluse de

la aplicarea art. 169

1

din Legea nr. 263/2010 care face obiectul

criticii. Întrucât acestea sunt categorii diferite, nu poate fi pus

semnul egalității între ele. În acest sens invocă Decizia Curții

nr. 463 din 11 iulie 2019, potrivit căreia textul de lege criticat este

conform cu art. 16 alin. (1) și art. 108 alin. (2) din Constituție.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată

următoarele:

8. Prin Încheierea din 17 ianuarie 2019, pronunțată în

Dosarul nr. 6.904/62/2017, precum și prin încheierile din

14 martie 2019, pronunțate în dosarele nr. 313/62/2018 și

nr. 5.836/62/2017, Curtea de Apel Brașov — Secția civilă a

sesizat Curtea Constituțională cu excepția de

neconstituționalitate a dispozițiilor „art. 169

1

alin. (3) din

Legea nr. 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010”.

Excepția a fost ridicată de Florica Alda, de Liviu Anghel și de

Mărioara Năstac și constituie obiectul dosarelor Curții

nr. 471D/2019, nr. 700D/2019 și nr. 701D/2019.

9. Prin încheierile din 11 martie 2019, pronunțate în dosarele

nr. 264/119/2018, nr. 1.073/62/2018 și nr. 4.339/62/2017, Curtea

de Apel Brașov — Secția civilă a sesizat Curtea

Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a

dispozițiilor art. 169

1

alin. (3) din Legea nr. 263/2010, astfel

cum a fost modificat de articolul unic din Legea

nr. 192/2015. Excepția a fost ridicată de Gheorghe Leu, de

Victoria Mardaloiu, de Victor Iaurum și constituie obiectul

dosarelor Curții nr. 883D/2019, nr. 884D/2019 și nr. 977D/2019.

10. Prin Încheierea din 7 octombrie 2019, pronunțată în

Dosarul nr. 133/62/2019, Curtea de Apel Brașov — Secția

civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 169

1

alin. (3) teza

finală din Legea nr. 263/2010, astfel cum a fost modificată

prin Legea nr. 192/2015. Excepția a fost ridicată de Ioana

Băluță și constituie obiectul Dosarului Curții nr. 2.939D/2019.

11. Excepțiile au fost ridicate în litigii având ca obiect

recalcularea pensiei și aflate în faza procesuală a apelului.



12. În motivarea excepției de neconstituționalitate, prin

raportare la art. 15 alin. (2) teza întâi din Constituție, se arată

că prin aplicarea, la recalcularea pensiilor în temeiul art. 169

1

din Legea nr. 263/2010, a unor condiții, în speță referitoare la

durata stagiului de cotizare, diferite de cele de care s-a ținut

seama la momentul deschiderii acestora, se ajunge atât la

încălcarea principiului potrivit căruia legea civilă se aplică numai

pentru viitor, cât și la ultraactivitatea legii civile.

13. Cât privește criticile referitoare la încălcarea art. 16

alin. (1)—(2) din Constituție, se arată că prevederile art. 169

1

alin. (3) din Legea nr. 263/2010 cu referire la sintagma „stagiile
complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei
situații”, în interpretarea dată prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie

2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție —

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, sunt

discriminatorii. Mai exact, discriminarea subzistă în interiorul

aceleiași categorii de persoane, respectiv persoane care au

desfășurat aceeași activitate în condiții speciale de muncă (mediu

radioactiv) și pentru aceeași perioadă de timp (15 ani). Tratamentul

discriminatoriu constă în modul diferențiat în care legiuitorul a

înțeles să acorde acestei categorii de pensionari un beneficiu, cel

al creșterii punctajului anual. Astfel, recalcularea pensiilor anterior

intrării în vigoare a Legii nr. 192/2015 s-a făcut prin luarea în

considerare a unui stagiu complet de cotizare de 15 ani, în vreme

ce recalcularea pensiilor ulterior acestei date s-a făcut prin luarea

în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 22 ani și 6 luni.

Un stagiu de cotizare cu o durată mai mare este, desigur, mai

dezavantajos în ceea ce privește cuantumul pensiei. Autorii

apreciază că stagiul complet de cotizare de 15 ani a fost luat în

considerare ținându-se seama de art. 43 din Legea nr. 19/2000

ori Hotărârea Guvernului nr. 407/1990 privind reglementarea unor

drepturi ce se acordă salariaților din unitățile de cercetare,

explorare, exploatare și prelucrare a materiilor prime nucleare sau

Ordinului nr. 47/1990. În schimb, stagiul de cotizare luat în

considerare la recalcularea pensiilor, ulterior datei de 1 ianuarie

2016, este cel prevăzut de art. 57 alin. (3) din Legea nr. 263/2010,

în forma în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Recalcularea

potrivit dispozițiilor art. 57 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, în forma

în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, a fost impusă de

interpretarea dată sintagmei „stagiile complete de cotizare
prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din conținutul

art. 169

1

alin. (3) din Legea nr. 263/2010 de către instanța supremă

prin Decizia nr. 69/2018. Autorii precizează că recalcularea pensiei

conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 „s-a

făcut prin adăugarea unui coeficient de 0,5 puncte suplimentar

pentru fiecare an lucrat în condiții speciale cu utilizarea stagiilor

de cotizare care au fost folosite la nașterea dreptului la pensie”.

14. Tot în susținerea criticii raportate la art. 16 alin. (1)—(2)

din Constituție, autorii evocă faptul că, prin Legea nr. 155/2016,

a fost redus stagiul complet de cotizare al persoanelor care au

lucrat în condiții speciale, potrivit art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea

nr. 263/2010, de la 22 ani și 6 luni la o durată de 15 ani tocmai

în vederea eliminării acestei discriminări. În acest fel, s-a născut

posibilitatea recalculării pensiilor celor care s-au pensionat în

intervalul 2011—2016 prin luarea în considerare a unui stagiu

complet de cotizare de 15 ani și nu de 22 ani și 6 luni, așa cum

impune Decizia nr. 69/2018.

15. În concluzie, arată autorii, pensionarii cărora li s-a

recalculat pensia, în vederea acordării creșterii punctajului

anual, potrivit art. 57 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, în forma

în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, sunt discriminați față de

cei care, deși au lucrat în aceleași condiții de muncă și pentru

aceeași perioadă, au beneficiat, în vederea acordării aceleiași

creșteri a punctajului anual, de un stagiu complet de cotizare cu

durată mai redusă.

16. Autorii mai arată că se încalcă art. 21 alin. (1)—(2) din

Constituție, fără a motiva însă această susținere.

17. Curtea de Apel Brașov — Secția civilă apreciază că,

întrucât art. 169

1

alin. (3) din Legea nr. 263/2010 folosește

sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege,
corespunzătoare fiecărei situații”, se naște o situație

discriminatorie între, pe de o parte, pensionarii care au lucrat în

mediul radioactiv vreme de 15 ani și care s-au pensionat înainte

de 2011 și cărora, în temeiul Legii nr. 19/2000, li s-a luat în

considerare, în vederea recalculării pensiei, un stagiu de

cotizare de 15 ani, potrivit art. 43 din Legea nr. 19/2000 și, pe de

altă parte, pensionarii cărora, deși au lucrat în mediul radioactiv,

pensia li se recalculează prin folosirea unui stagiu complet de

cotizare de 22 ani, în temeiul art. 57 din Legea nr. 263/2010, în

vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Instanța judecătorească

apreciază că această din urmă categorie este discriminată,

deoarece stagiul de 22 ani afectează punctajul pensiei. 

18. Mai departe, instanța arată că „soluția Înaltei Curți de

Casație și Justiție conține elemente suficiente de analiză a

situației de discriminare invocată de apelantă ca fiind izvorâtă

din prevederile legale”. Scopul Legii nr. 192/2015, prin care s-a

recunoscut și persoanelor aflate în situația reclamantei dreptul

la un punctaj anual majorat, dar nu și utilizarea unui stagiu de

cotizare redus în determinarea punctajului mediu anual, este de

înlăturare a diferențelor scriptice, nu de majorare a pensiilor,

fiind acceptată de legiuitor și situația în care pensia recalculată

din oficiu este mai mică, sens în care s-a prevăzut menținerea

în plată a celui mai avantajos cuantum, potrivit art. 169

1

alin. (4)

din Legea nr. 263/2010.

19. Prin urmare, soluția aleasă anterior de legiuitor, astfel

cum a fost interpretată și în jurisprudența instanței supreme, a

fost aceea de a se utiliza stagiul complet de cotizare redus,

conform Legii nr. 3/1977, la recalculările efectuate conform

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005, spre deosebire

de reglementarea actuală care prevede un alt stagiu de cotizare

în privința recalculării vizate de art. 169

1

din Legea nr. 263/2010.

De altfel, cum s-a arătat deja, pentru înlăturarea inechităților ivite

în sistemul de pensii publice, legiuitorul a intervenit de-a lungul

timpului prin diferite soluții legislative, cum ar fi majorările de

punctaje pentru perioadele lucrate în grupa I și/sau a II-a de

muncă, conform Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 100/2008, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2008

și art. 169 din Legea nr. 263/2010. Însă, potrivit legislației

respective, au fost excluși de la acordarea acestor beneficii cei

care obținuseră un alt avantaj, respectiv prin utilizarea unui

stagiu de cotizare mai mic la determinarea punctajului anual

calculat prin utilizarea unei vechimi în muncă prevăzute de acte

normative cu caracter special.

20. Curtea de Apel Brașov — Secția civilă, în Dosarul

Curții nr. 2.939D/2019, apreciază că excepția este neîntemeiată.

21. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și

Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere

asupra excepției de neconstituționalitate. 

22. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale

criticate nu încalcă prevederile art. 15, 16 și 53 din Constituție.

Astfel, se arată că, având rang constituțional, principiul

neretroactivității legii civile are o valoare absolută, în sensul că

legiuitorul nu poate institui nicio derogare, și semnifică faptul că

legea civilă se aplică tuturor situațiilor juridice născute după
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intrarea ei în vigoare, iar nu situațiilor juridice trecute. Acesta

este principalul motiv pentru care prevederile Legii nr. 192/2015

nu se aplică situațiilor consumate, iar, potrivit principiului aplicării

imediate a legii noi, de la data intrării acesteia în vigoare, ea se

aplică tuturor actelor, faptelor și situațiilor juridice viitoare,

actelor, faptelor și situațiilor juridice în curs de constituire,

modificare sau stingere începând cu această dată, precum și

efectelor viitoare ale unor situații juridice anterior născute, dar

neconsumate la data intrării în vigoare a legii noi. Cu alte

cuvinte, aplicarea imediată a legii noi semnifică faptul că o

situație juridică produce acele efecte juridice care sunt

prevăzute de legea în vigoare la data constituirii ei, potrivit

principiului tempus regit actum.

23. În plus, principiul neretroactivității legii este valabil pentru

orice lege, indiferent de domeniul de reglementare al acesteia.

Singura excepție pe care o îngăduie norma constituțională

privește legea penală sau contravențională mai favorabilă. În

sensul celor de mai sus, Avocatul Poporului invocă deciziile

nr. 755 din 16 decembrie 2014 și nr. 90 din 1 iunie 1999.

24. Plecând de la principiul neretroactivității legii, Avocatul

Poporului arată că situația diferită în care se află cetățenii în

funcție de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus
regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispozițiilor

constituționale care consacră egalitatea în fața legii și a

autorităților publice, fără privilegii și discriminări. Respectarea

egalității în drepturi, precum și a obligației de nediscriminare,

stabilite prin art. 16 alin. (1) din Constituție, presupune luarea în

considerare a tratamentului pe care legea îl prevede față de cei

cărora li se aplică în decursul perioadei în care reglementările

sale sunt în vigoare, tratament juridic care nu poate fi decât

diferit pentru situații distincte (deciziile nr. 1.541 din 25 noiembrie

2010 și nr. 381 din 30 septembrie 2004).

25. Pe lângă cele menționate, Avocatul Poporului apreciază

că este important să se aibă în vedere că, în conformitate cu

prevederile art. 47 alin. (2) din Constituție, dreptul cetățenilor la

pensie și la alte forme de asistență socială se exercită în

condițiile legii. Ca atare, legiuitorul are libertatea de opțiune în

reglementarea condițiilor și a criteriilor de acordare a pensiei, a

modului de calcul și de plată al acesteia, precum și a procedurii

de solicitare, de stabilire a pensiei și de exercitare a

contestațiilor. Intră în puterea Parlamentului, ca „unică autoritate

legiuitoare a țării”, dreptul de a stabili categoriile de pensionari,

precum și dispozițiile legale aplicabile fiecărei categorii în parte,

în funcție de situația juridică în care se află. Atât modificarea

conținutului unor norme juridice, ca fază de legiferare, cât și

aprecierea necesității adoptării unor acte normative noi sau

completării normelor juridice deja existente sunt de competența

exclusivă a Parlamentului. Pentru aceste motive, criticile aduse

asupra neconstituționalității dispozițiilor legale criticate, față de

art. 16 din Constituție, nu sunt întemeiate.

26. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și

Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la

excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al

Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,

concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate

la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține

următoarele:

27. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

28. Obiectul excepției de neconstituționalitate, așa cum

reiese din motivarea acesteia, îl reprezintă sintagma „stagiile
complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare
fiecărei situații” din art. 169

1

alin. (3) din Legea nr. 263/2010

privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010,

introdus prin articolul unic al Legii nr. 192/2015 pentru

completarea Legii nr. 263/2010, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 504 din 8 iulie 2015, în interpretarea dată

acesteia de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 69

din 15 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 1037 din 6 decembrie 2018.

29. Prevederile art. 169

1

alin. (3) din Legea nr. 263/2010 au

următorul conținut: „În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2),
la numărul total de puncte realizate de acestea până la data
prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte
corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor
alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se
stagiile complete de cotizare prevăzute de lege,
corespunzătoare fiecărei situații”. 

30. Art. 169

1

alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010 dispune

următoarele: „(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale
căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației
anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfășurat activități
în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de
muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001,
respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții
deosebite și/sau condiții speciale, potrivit legii, beneficiază de o
creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după
cum urmează: a) cu 50% pentru perioadele în care au
desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de
muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale;
b) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în
locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri
de muncă încadrate în condiții deosebite. (2) Prevederile
alin. (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au
deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 și care, conform
prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea
punctajelor anuale conform Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale,
aprobată prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, art. 782 din
Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege,
precum și de majorarea punctajului pentru perioadele realizate
în condiții speciale după data de 1 aprilie 2001”.

31. Soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție este cea potrivit

căreia sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de

lege, corespunzătoare fiecărei situații” se referă la legea în

vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de

punctaj, respectiv la Legea nr. 263/2010.

32. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii

arată că se încalcă prevederile constituționale ale art. 15 alin. (2)

teza întâi privind neretroactivitatea legii, ale art. 16 alin. (1)—(2)

privind egalitatea în drepturi și ale art. 21 alin. (1)—(2) privind

liberul acces la justiție.

33. Examinând excepția de neconstituționalitate cu referire la

critica raportată la art. 16 alin. (1)—(2) din Constituție, Curtea

observă, în prealabil, că este pusă în discuție o discriminare pe
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care legiuitorul ar fi realizat-o între persoane care se situează în

aceeași categorie — pensionari care au lucrat în aceleași

condiții —, respectiv locuri de muncă în condiții speciale și

pentru aceeași durată de 15 ani. Obiectul acestei pretinse

discriminări vizează, în esență, condițiile impuse de legiuitor în

ceea ce privește durata stagiului de cotizare de care se va ține

seama în vederea valorificării beneficiului creșterii punctajului

anual, acordat începând cu anul 2008, printr-o serie de acte

normative, ultimul dintre ele fiind Legea nr. 192/2015, inclusiv

celor care au desfășurat activități în condiții speciale de muncă

[Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru

completarea Legii nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, aprobată prin

Legea nr. 154/2009 a fost primul astfel de act normativ].

Punctajul mediu anual și stagiul complet de cotizare sunt două

elemente care influențează în mod direct cuantumul pensiilor.

Cu cât punctajul mediu anual de care se ține seama la

calcularea pensiei este mai mare, cu atât cuantumul acesteia

este mai mare. În mod corelativ, un stagiu complet de cotizare

cu o durată mai redusă reprezintă un avantaj față de stagiile

complete de cotizare cu o durată mai mare. 

34. Astfel, pensionarii care au lucrat în grupe superioare de

muncă și/sau în condiții deosebite/speciale au beneficiat, printr-o

serie de acte normative, de creșterea punctajelor anuale. Acest

beneficiu a fost acordat cu condiția ca stagiul complet de cotizare

avut în vedere la calcularea acestor pensii, înainte, deci, de

acordarea beneficiului, să nu fi avut o durată redusă, mai mică

decât durata stagiului complet de cotizare prevăzută de dreptul

comun [potrivit art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 100/2008 și art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010,

majorările nu se aplică în cazul în care, la recalcularea pensiei în

baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005, „pentru
determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în
muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de
acte normative cu caracter special”]. 

35. Prin urmare, de creșterea punctajului anual au beneficiat

doar pensionarii ale căror pensii au fost calculate ținându-se

seama de dispozițiile de drept comun referitoare la durata

stagiului complet de cotizare [30 de ani pentru femei și de 35 de

ani pentru bărbați, potrivit Legii nr. 19/2000 și 35 de ani, atât

pentru femei, cât și pentru bărbați, potrivit Legii nr. 263/2010]. În

mod corelativ, creșterea punctajului anual nu a fost acordată și

celor care, la momentul implementării măsurii de creștere a

punctajului anual, aveau o pensie calculată prin raportare la un

stagiu complet de cotizare cu durată redusă, de exemplu 20 ani

sau 25 ani, durată prevăzută de Legea nr. 3/1977. Legiuitorul a

considerat că acele persoane cărora li s-a calculat pensia prin

raportare la un stagiu complet de cotizare redus și-au

„valorificat”, le-a fost recunoscută condiția obiectiv diferită față

de cea a pensionarilor care au lucrat în condiții de muncă

normale. Ca atare, nu a considerat oportună acordarea și a

beneficiului creșterii punctajului anual. Din acest motiv, în

intervalul 3 noiembrie 2008—31 decembrie 2015, categoria

pensionarilor care au lucrat în grupe superioare de muncă și/sau

în condiții deosebite/speciale a fost tratată în mod diferențiat,

dar nu și discriminatoriu, după cum urmează: pensionarii care,

la data adoptării măsurii creșterii punctajelor anuale, aveau

pensii calculate prin raportare la stagii complete de cotizare

nereduse au beneficiat de creștere, iar cei care, dimpotrivă,

aveau pensii calculate prin raportare la stagii complete de

cotizare reduse nu au beneficiat de creștere. Așa cum a reținut

și instanța supremă în Decizia nr. 69/2018, conform unei practici

unitare la nivel național, majorările nu s-au acordat celor care

au efectuat stagii complete de cotizare în grupele superioare și

au beneficiat de împărțirea la un stagiu complet redus de 20 sau

25 de ani; s-a considerat că aceste persoane au valorificat

beneficiul activității în grupa de muncă prin recunoașterea

stagiului de cotizare redus. 

36. Prin adoptarea Legii nr. 192/2015, care a introdus

art. 169

1

din Legea nr. 263/2010, din al cărui alineat (3) face

parte și sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de
lege, corespunzătoare fiecărei situații”, criticată în cauză, așa

cum a fost interpretată prin Decizia nr. 69/2018, legiuitorul a dat

posibilitatea și pensionarilor care au beneficiat de stagii

complete de cotizare cu durată redusă să valorifice creșterea

punctajului anual. Cu toate acestea, așa cum în mod expres a

statuat Înalta Curte de Casație și Justiție, intenția legiuitorului

nu a fost aceea de a acorda în mod cumulativ cele două

beneficii. În realitate, legiuitorul nu a dorit decât să dea

posibilitatea tuturor pensionarilor, indiferent de durata stagiului

complet de cotizare luată în considerare la stabilirea pensiilor, să

beneficieze de creșterea punctajului anual. Dat fiind acest

obiectiv al legiuitorului, este cât se poate de firesc ca, la

recalcularea pensiilor în vederea valorificării creșterii

punctajului anual, să nu se mai țină seama de stagiul de cotizare

redus, avut în vedere la stabilirea acestora, ci de stagiul

complet de cotizare de drept comun, așa cum instanța supremă

a statuat prin decizia criticată. Or, în condițiile în care acest

obiectiv este legitim, nefiind susceptibil să aducă atingere

vreunei norme constituționale, este îndreptățită și opțiunea

legiuitorului ca, la recalcularea prevăzută de art. 169

1

din Legea

nr. 263/2010, stagiul de cotizare de care se va ține seama să

fie cel prevăzut de legea în vigoare la data efectuării recalculării. 

37. Curtea reține, în continuare, că toate actele normative în

temeiul cărora au fost valorificate creșterile de punctaj au

condiționat acordarea acestora de luarea în considerare a unui

stagiu de cotizare fără durată redusă [a se vedea, în acest sens,

art. 78

2

alin. (2) și art. 165

1

alin. (2) din Legea nr. 19/2000 și

art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010]. Prin urmare, dacă

toate actele normative care, anterior adoptării Legii nr. 192/2015,

au acordat creșterea punctajelor anuale, au condiționat

beneficiul de luarea în considerare a unui stagiu complet de

cotizare fără durată redusă, este cât se poate de firesc ca și în

cazul beneficiarilor vizați de Legea nr. 192/2015, recalcularea

să se realizeze în aceleași condiții, respectiv prin valorificarea

unui stagiu complet de cotizare fără durată redusă. Din acest

motiv nu se poate susține critica autorilor potrivit căreia sunt

discriminați din cauza faptului că, la recalcularea pensiilor lor,

nu se ține seama de stagiul complet de cotizare avut în vedere

la deschiderea drepturilor la pensie și care avea o durată mai

redusă, ci de stagiul complet de cotizare prevăzut de legea în

vigoare la data recalculării. Așa cum s-a statuat în jurisprudența

Curții Constituționale, situația diferită în care se află cetățenii în

funcție de reglementarea aplicabilă potrivit tempus regit actum
nu poate fi privită ca o încălcare a dispozițiilor constituționale

care consacră egalitatea în fața legii și a autorităților publice,

fără privilegii și discriminări. Astfel, data pensionării, anterioară

sau ulterioară intrării în vigoare a noii reglementări în materie,

generează situații juridice diferite, care impun și justifică un

tratament juridic diferențiat (a se vedea, spre exemplu, Decizia

nr. 861 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 45 din 22 ianuarie 2007).

38. În plus, autorii excepției realizează o comparație între,

pe de o parte, persoanele ale căror pensii au fost recalculate
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ținându-se seama de art. 43 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 și,

pe de altă parte, persoanele ale căror pensii se recalculează

ținându-se seama de art. 57 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, în

forma în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Astfel, potrivit art. 43

alin. (3) din Legea nr. 19/2000, în forma în vigoare la data la

care Legea nr. 19/2000 a fost abrogată, „Asigurații care și-au
desfășurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20
lit. b) și care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani
în zona I de expunere la radiații sau de 17 ani în zona II de
expunere la radiații beneficiază de pensie pentru limită de
vârstă, indiferent de vârstă” [potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 19/2000, în forma în vigoare la data abrogării acesteia,

„În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiții speciale
sunt cele din: [...] b) activitățile de cercetare, explorare,
exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I
și II de expunere la radiații”]. Potrivit art. 57 alin. (3) din Legea

nr. 263/2010, în forma în vigoare la 1 ianuarie 2016, „Pentru
persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare
este de 22 ani și 6 luni, în cazul celor care au desfășurat
activitate în zona I de expunere la radiații, respectiv de 25 de ani
și 6 luni, în cazul celor care au desfășurat activitate în zona a II-a
de expunere la radiații”. Or, este evident că întrucât nu se

compară norme cu același obiect de reglementare, cele două

categorii de persoane nu se află în aceeași situație juridică. Nu

art. 43 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 reglementa stagiul complet

de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie în sistemul

Legii nr. 19/2000, ci art. 41 alin. (4) din Legea nr. 19/2000,

potrivit căruia „Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani
pentru femei și de 35 de ani pentru bărbați”. Art. 43 alin. (3) din

Legea nr. 19/2000 reprezintă, într-adevăr, o normă derogatorie

de la dreptul comun în favoarea persoanelor care lucrează în

condiții speciale, dar nu din perspectiva duratei stagiului complet

de cotizare necesar pentru deschiderea dreptului la pensie, ci

din perspectiva condiției vârstei la care se poate obține pensia.

Într-adevăr, persoanele care au lucrat în condiții speciale, cu

respectarea art. 43 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, nu trebuiau

să respecte regula de drept comun prevăzută de art. 41 alin. (2)

teza întâi din Legea nr. 19/2000, potrivit căreia „Vârsta standard
de pensionare este de 60 de ani pentru femei și 65 de ani pentru
bărbați”, ci beneficiau de pensie pentru limită de vârstă,

indiferent de vârstă, dacă au realizat un stagiu de cotizare de

cel puțin 15 ani în zona I de expunere la radiații sau de 17 ani

în zona II de expunere la radiații. Dar aceste persoane trebuie

să respecte prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 19/2000

referitoare la durata stagiului complet de cotizare.

39. În schimb, în regimul Legii nr. 263/2010, pe lângă o

derogare similară referitoare la condiția vârstei pentru obținerea

pensiei [prevăzută de art. 57 alin. (2)], se prevede și o derogare

de la dreptul comun în ceea ce privește durata stagiului complet

de cotizare necesar pentru deschiderea dreptului la pensie

[art. 57 alin. (3) din Legea nr. 263/2010]. Prin urmare, este

greșită susținerea autorilor excepției în sensul că durata

stagiului complet de cotizare pentru acordarea pensiei

persoanelor care au lucrat în condiții speciale în regimul Legii

nr. 19/2000 este mai favorabilă decât durata stagiului complet

de cotizare prevăzută de Legea nr. 263/2010. 

40. Cu privire la susținerea că dispozițiile criticate fac posibil

ca, în fapt, persoanelor care au lucrat în condiții identice de

muncă și pentru aceeași perioadă de timp, dar care s-au

pensionat la momente diferite, să li se aplice norme referitoare

la durata stagiului complet de cotizare cu un conținut diferit,

Curtea reține, mai întâi, că, potrivit jurisprudenței sale constante,

nicio normă constituțională nu îi interzice legiuitorului ca, în timp,

să modifice condițiile pentru deschiderea dreptului la pensie.

Astfel, Curtea a reținut că situația diferită în care se află cetățenii

în funcție de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus
regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispozițiilor

constituționale care consacră egalitatea în fața legii și a

autorităților publice, fără privilegii și discriminări (Decizia

nr. 546 din 18 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 1.046 din 10 decembrie 2018,

paragraful 31, și Decizia nr. 820 din 9 noiembrie 2006, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie

2007). Mai mult, prin Decizia nr. 103 din 26 martie 2002,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din

8 mai 2002, Curtea a precizat că noile reglementări pot să fie

avantajoase sau chiar dezavantajoase beneficiarilor de pensii,

după cum permit sau impun, după caz, situația economico-

financiară a țării și fondurile de asigurări sociale de stat

disponibile. În oricare dintre aceste ipoteze dispozițiile legale noi

se aplică numai pentru viitor, pentru persoane care se vor înscrie

la pensie după intrarea lor în vigoare, neputând atinge drepturile

de pensie anterior stabilite. Prin urmare, legiuitorul este liber să

modifice condițiile de stabilire a dreptului la pensie pentru viitor,

fără ca aceasta să aibă semnificația încălcării dreptului la

pensie, iar dacă dorește ca noile dispoziții mai favorabile să fie

aplicate și persoanelor pensionate anterior, acest lucru trebuie

prevăzut în mod expres de lege. 

41. Curtea reține că această jurisprudență este pe deplin

aplicabilă și în situația în care, precum cea din prezenta cauză,

legiuitorul modifică durata stagiului complet de cotizare necesar

pentru deschiderea dreptului la pensie al persoanelor care au

lucrat în grupe superioare sau/și în condiții deosebite/speciale.

În plus, Curtea constată că, dacă s-ar admite că statul este ținut

să ofere justificări foarte puternice de fiecare dată când dorește

să modifice condițiile în care se deschide dreptul fundamental la

pensie, atunci nu și-ar mai putea exercita prerogativa sa în

configurarea politicilor sale sociale decât cu mare dificultate.

42. Distinct însă de aceste considerații, Curtea reține că, în

prezenta cauză, recalcularea vizată de art. 169

1

din Legea

nr. 263/2010 și, implicit, stagiul complet de cotizare care va fi

avut în vedere prezintă o serie de particularități care fac a fortiori
relevantă jurisprudența anterior evocată. Astfel, recalcularea

vizată de art. 169

1

din Legea nr. 263/2010 este distinctă de

situația reglementată de art. 107 alin. (3) din Legea

nr. 263/2010, potrivit căruia „Pensia poate fi recalculată prin
adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor
asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege și prin
valorificarea altor documente de natură să conducă la
modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea
acesteia”. Diferența dintre cele două tipuri de recalculări constă

în faptul că recalcularea prevăzută de art. 107 alin. (3) din Legea

nr. 263/2010 vizează situația în care, la momentul stabilirii

pensiei, au existat venituri care ar fi trebuit să fie luate în

considerare, dar care, în fapt, nu au fost valorificate, ceea ce a

condus la modificarea drepturilor de pensie. În schimb,

recalcularea vizată de art. 169

1

din Legea nr. 263/2010 nu se

referă la valorificarea unor venituri/stagii de cotizare/perioade

asimilate etc care ar fi trebuit, la momentul stabilirii pensiilor care

se recalculează, să fie valorificate, dar, în fapt, nu au fost

valorificate. Această recalculare reprezintă procedeul tehnic,

mijlocul prin care legiuitorul implementează politica de a acorda

pensionarilor care au lucrat în grupe superioare de muncă și/sau

condiții deosebite/speciale o majorare de punctaj anual, în

compensarea acestei condiții în mod obiectiv defavorizante.

43. Această deosebire structurală dintre cele două tipuri de

recalculări se reflectă pe deplin în Normele de aplicare a

prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
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publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din

28 martie 2011. Astfel, în mod firesc, cu privire la recalcularea

obișnuită, vizată de art. 107 alin. (3) din Legea nr. 263/2010,

art. 134 alin. (3) din Norme prevede că „La recalcularea pensiilor
pentru limită de vârstă, stabilite potrivit legislației anterioare
intrării în vigoare a legii, se utilizează stagiul complet de cotizare
avut în vedere la stabilirea pensiei”. Această soluție este

întrutotul justificată, având în vedere că veniturile care se vor

reflecta, în urma recalculării, în cuantumul pensiei, ar fi trebuit să

fie valorificate la momentul stabilirii acesteia. Dacă, în fapt, s-ar

fi petrecut acest lucru, stagiul complet de cotizare de care s-ar

fi ținut seama ar fi fost, evident, cel prevăzut de legea în vigoare

la data stabilirii drepturilor.

44. În mod corelativ, cu referire la recalcularea prevăzută de

art. 169

1

din Legea nr. 263/2010, art. 134 alin. (8) din Norme

prevede că „Prin excepție de la prevederile alin. (3), la
recalcularea pensiilor, conform prevederilor art. 1691 din lege, se
utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, în
vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate,
corespunzătoare fiecărei situații, respectiv: a) stagiile complete
de cotizare prevăzute în anexa nr. 5 la lege; b) stagiile complete
de cotizare prevăzute la art. 56 și 57 din lege; c)stagiile complete
de cotizare prevăzute la art. 58 și 59 din lege”. Evident că și o

asemenea opțiune este cu totul îndreptățită, de vreme ce nu se

valorifică venituri care ar fi trebuit să fie recunoscute în trecut, la

momentul stabilirii pensiei, ci este vorba despre opțiunea

legiuitorului de a acorda, pentru viitor, un beneficiu unei anumite

categorii de pensionari. Astfel, potrivit art. 169

1

alin. (6) din

Legea nr. 263/2010, „Drepturile de pensie recalculate potrivit
alin. (1)—(5) se cuvin și se plătesc începând cu data de
1 ianuarie 2016”. Cu alte cuvinte, dacă legiuitorul a intenționat

ca beneficiul creșterii punctajului anual să se acorde pentru

viitor, este cât se poate de firesc ca și stagiul de cotizare avut în

vedere la recalcularea pensiilor astfel „gratificate” să fie cel

prevăzut de legea în vigoare la data recalculării, așa cum a

statuat instanța supremă prin Decizia nr. 69/2018, criticată de

către autorii excepției. 

45. În sfârșit, cu referire la observația autorilor excepției

potrivit căreia, prin modificarea adusă art. 57 alin. (3) din Legea

nr. 263/2010, în sensul reducerii stagiului complet de cotizare

de la 22 ani și 6 luni la 15 ani pentru ca pensia să fie recalculată,

începând cu 1 ianuarie 2016, Curtea reține că implică, practic,

aplicarea pentru trecut, și nu doar pentru viitor, a legii. Cu alte

cuvinte, autorii solicită aplicarea retroactivă a legii, ceea ce,

desigur, contravine art. 15 alin. (2) teza întâi din Constituție. 

46. De altfel, Curtea reține că, prin Decizia nr. 463 din 11 iulie

2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911

din 12 noiembrie 2019, paragrafele 49—61, a mai constatat

conformitatea prevederilor criticate în cauza de față cu

dispozițiile art. 16 alin. (1) din Constituție. 

47. Cu referire la critica raportată la art. 15 alin. (2) teza întâi

din Constituție, Curtea observă că, întrucât recalcularea vizată

de art. 169

1

din Legea nr. 263/2010 nu privește venituri care ar

fi trebuit să fie valorificate inițial, la stabilirea pensiei, ci este

expresia unei opțiuni legislative de a acorda, pentru viitor, și care

este perfect legitimă din punct de vedere constituțional, un

anumit beneficiu unei anumite categorii de pensionari, aplicarea

normei în vigoare la data recalculării nu are semnificația aplicării

retroactive a acesteia. În plus, Curtea constată că, potrivit

dispozițiilor art. 169

1

alin. (4) din Legea nr. 263/2010, „În situația
în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1)—(3), rezultă un
punctaj mediu anual mai mic, se menține punctajul mediu anual
și cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data
recalculării.” Prin urmare, legea prevede garanții exprese pentru

păstrarea cuantumului pensiei, astfel că nu se poate aprecia că

schimbarea elementelor în funcție de care aceasta a fost

calculată afectează dreptul la pensie, așa cum a fost stabilit

anterior.

48. În ceea ce privește menționarea art. 21 din Constituție,

autorii excepției nu formulează nicio motivare, astfel încât

Curtea o va respinge, ca inadmisibilă, ținând seama de bogata

sa jurisprudență, de exemplu Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie

2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12

din 6 ianuarie 2012, în care a statuat că simpla enumerare a

unor dispoziții constituționale sau convenționale nu poate fi

considerată o veritabilă critică de neconstituționalitate.
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49. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al

art. 11 alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Florica Alda, de Liviu Anghel, de Mărioara Năstac,

de Gheorghe Leu, de Victoria Mardaloiu, de Victor Iaurum și de Ioana Băluță în dosarele nr. 6.904/62/2017, nr. 313/62/2018,

nr. 5.836/62/2017, nr. 264/119/2018, nr. 1.073/62/2018, nr. 4.339/62/2017 și nr. 133/62/2019 ale Curții de Apel Brașov — Secția

civilă și constată că sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din art. 169

1

alin. (3) din Legea nr. 263/2010, în interpretarea dată acesteia de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea

unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 este constituțională în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel Brașov — Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 14 ianuarie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cosmin-Marian Văduva



H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021,

precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum

și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare,

precum și de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data

de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea

unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011,

precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările

ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale

Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul

Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și

completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,

având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuți la 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,

indică necesitatea menținerii unui răspuns amplificat la situația de urgență determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte

materializate în cuprinsul documentului intitulat „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generate de

virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 6.04.2021”, întocmit la nivelul Centrului Național de Conducere și Coordonare

a Intervenției,

ținând seama de propunerile cuprinse în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 22/2021 privind

propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura

carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3, 4, 6 și art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind

unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — Începând cu data de 13 aprilie 2021 se prelungește

cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, instituită

prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării

de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea

Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și

completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului

nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu

modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului

nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările

și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului

nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României începând cu data de 16 august 2020, precum și

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea

Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe

teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020,

precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin

Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de

alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie

2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata

acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei

de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin

Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de

alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie

2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata

acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei

de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării

de alertă pe teritoriul României începând cu data de

14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică

pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19, prin Hotărârea Guvernului nr. 3/2021

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României

începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin Hotărârea

Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe

teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021,

precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19 și prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu

data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 2. — Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire

și control ale infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile

concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și

instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau

urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de

alertă sunt prevăzute în:

a) anexa nr. 1 — „Măsuri pentru creșterea capacității de

răspuns”;

b) anexa nr. 2 — „Măsuri pentru asigurarea rezilienței

comunităților”;



c) anexa nr. 3 — „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului

de risc”.

Art. 3. — În aplicarea dispozițiilor art. 7

1

din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență

medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,

aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și

completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016

privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, șef al

Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul

Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu

Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, măsurile

necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul

SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.

Art. 4. — Regimul contravențional aplicabil pentru

nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1—3 este cel

stabilit la art. 64—70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. — Actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii

Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin

Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și

completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu

modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.

553/2020, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii

Guvernului nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare,

a Hotărârii Guvernului nr. 782/2020, cu modificările și completările

ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 856/2020, cu modificările și

completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 967/2020, cu

modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.

1.065/2020, a Hotărârii Guvernului nr. 3/2021, a Hotărârii

Guvernului nr. 35/2021 și a Hotărârii Guvernului nr. 293/2021, cu

modificările și completările ulterioare, își mențin aplicabilitatea în

măsura în care dispozițiile acestora nu contravin măsurilor

stabilite în anexele nr. 1—3 la prezenta hotărâre.

Art. 6. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.
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PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (1) lit. d) 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. coordonarea operațională a serviciilor publice de

ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în

condițiile art. 54 și 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu

data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,

pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii

educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020,

cu modificările și completările ulterioare;

2. coordonarea operațională a poliției locale, în condițiile

art. 50—52

1

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020,

cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — În condițiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea

nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se

stabilesc următoarele măsuri:

1. se instituie obligația de a asigura măsurile de continuitate

a activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a

persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și

adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii

vulnerabile și de a stabili programul de lucru al angajaților,

potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și

completările ulterioare, cu avizul direcțiilor de sănătate publică

județene, respectiv a municipiului București;

2. furnizorii de servicii sociale își organizează programul în

centrele rezidențiale în funcție de contextul epidemiologic

existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare

privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor

servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor

de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de

autoritățile competente.

Art. 3. — În condițiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea

nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se

stabilește desfășurarea în regim permanent a activității tuturor

centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate

temporară, precum și a activității Centrului Național de

Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al

municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul sănătății,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Cătălin Drulă

p. Ministrul muncii și protecției sociale,

Mihnea-Claudiu Drumea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei, 

antreprenoriatului și turismului,

Paul Ene,

secretar de stat

Ministrul energiei,

Virgil-Daniel Popescu

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice

și administrației,

Andrei Vasile Ungur,

secretar de stat

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Robert-Eugen Szép, 

secretar de stat

p. Ministrul tineretului și sportului,

Adrian-Ștefan Cîrstea,

secretar de stat

p. Ministrul culturii, 

Camelia Veronica Marcu,

secretar general

Ministrul educației,

Sorin-Mihai Cîmpeanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Dănuț Sebastian Neculăescu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Nechita-Adrian Oros

Ministrul finanțelor,

Alexandru Nazare

p. Directorul Serviciului de

Telecomunicații Speciale,

Angelica Lămășanu

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi,

secretar de stat

București, 8 aprilie 2021.

Nr. 432.

ANEXA Nr. 1

M Ă S U R I

pentru creșterea capacității de răspuns



Art. 4. — (1) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 1 se pune în

aplicare de către unitățile teritoriale pentru situații de urgență,

respectiv de către inspectoratele pentru situații de urgență.

(2) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de

către Poliția Română, prin inspectoratele de poliție

județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se

urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

(4) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către

instituțiile la nivelul cărora sunt organizate centrele operative

pentru situații de urgență, respectiv centrele de coordonare și

conducere a intervenției. Respectarea aplicării acestei măsuri

se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
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ANEXA Nr. 2

M Ă S U R I

pentru asigurarea rezilienței comunităților

Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a)

din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările

și completările ulterioare, în spațiile publice, spațiile comerciale,

mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie

obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere

nasul și gura, 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.

Art. 2. — Se pot institui izolarea și carantina persoanelor în

condițiile art. 7, 8 și 11 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. 3. — În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din

Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare,

direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului

București asigură testarea săptămânală a personalului de

îngrijire și asistență, a personalului de specialitate și auxiliar care

își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale de îngrijire și

asistență a persoanelor vârstnice, în centrele rezidențiale pentru

copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte

categorii vulnerabile.

Art. 4. — (1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la

art. 1 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul

Afacerilor Interne.

(2) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către

Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la

art. 3 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul

Afacerilor Interne.

ANEXA Nr. 3

M Ă S U R I

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 SARS-CoV-2

sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri,

demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în

spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților

culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în

spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit

pct. 2—19;

2. se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor

sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise,

publice și/sau private;

3. 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;

4. competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul

României fără spectatori, 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;

5. în condițiile pct. 3 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 numai cu respectarea regulilor de distanțare între

participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană;

6. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor,

cinematografelor, studiourilor de producție de film și

audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor

populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale

în aer liber 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;

7. în condițiile pct. 6, organizarea și desfășurarea activității în

cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau

concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50%

din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată

la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu

1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din

capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la

14 zile din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau

egală cu 3/1.000 de locuitori, și este interzisă la depășirea

incidenței de 3/1.000 de locuitori;

8. în condițiile pct. 6, la nivelul județelor/localităților unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu

1,5/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor

de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui

autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri

de până la 3 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer

liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private

sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu

participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune,

aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt,

precum și cu purtarea măștii de protecție. Activitățile sunt

interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată

la 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori;

9. 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;



10. în condițiile pct. 9, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor

cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje

religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care

au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară

respectiva activitate;

11. se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele

religioase prevăzute la pct. 10 a persoanelor care nu au

domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară

aceste activități;

12. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate

în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea

a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin

ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul

tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;

13. se interzice organizarea de evenimente private (nunți,

botezuri, mese festive etc.) în spații închise, cum ar fi, fără a se

limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri,

cafenele, săli/corturi de evenimente;

14. se interzice organizarea de evenimente private (nunți,

botezuri, mese festive etc.) în spații deschise, cum ar fi, fără a

se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante,

terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

15. se permite organizarea de cursuri de instruire și

workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru

implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un

număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și

de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea

normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului

sănătății;

16. 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;

17. 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;

18. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind

organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată,

organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de

participanți de maximum 100 de persoane și cu respectarea

următoarelor măsuri:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul

și gura, de către toți participanții;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate

persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul

sau demonstrația;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între

participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum

4 mp/persoană acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie

eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a

demonstrației;

e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru

prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului

SARS-CoV-2;

19. se permite desfășurarea activităților de prevenire și

combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la

care pot participa cel mult 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 interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în

grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin

aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

2. 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

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;

3. în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este

mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu

7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara

locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în

intervalul orar 20,00—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

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;

4. în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile

depășește 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația

persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar

20,00—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

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;

5. măsurile instituite în localitățile prevăzute la pct. 3 nu se

mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau

egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite în localitățile

prevăzute la pct. 4 nu se mai aplică dacă incidența cumulată la

14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;

6. în toate localitățile se permite circulația persoanelor în

afara locuinței/gospodăriei, în perioada 1 mai—2 mai 2021, în

intervalul orar 20,00—5,00 pentru deplasarea și participarea la

slujbele religioase;

7. în toate localitățile se permite circulația persoanelor în

afara locuinței/gospodăriei, în perioada 8 mai—9 mai 2021, în

intervalul orar 20,00—5,00 pentru deplasarea și participarea la

sărbătoarea religioasă specifică lunii Ramazan;

8. se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de

trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor,

definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002
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privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, cu următoarele excepții:

a) membri de familie ai cetățenilor români;

b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale

Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai

Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis

de ședere sau un document echivalent permisului de ședere

eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis

de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional,

dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document

echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul

medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii

și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care

asigură astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al

organizațiilor internaționale, precum și membrii familiilor

acestuia care îl însoțesc în misiuni permanente pe teritoriul

României, personalul militar sau personalul care poate asigura

ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a

acordării protecției consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau

din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul

prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului

European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a

criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru

responsabil de examinarea unei cereri de protecție

internațională prezentate într-unul dintre statele membre de

către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid,

precum și persoane returnate în baza acordurilor de readmisie;

i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii și apatrizii, lucrători înalt calificați, dacă angajarea

acestora este necesară din punct de vedere economic, iar

activitatea nu poate fi amânată sau desfășurată în străinătate;

k) străinii și apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători

sezonieri, personal navigant maritim și fluvial;

l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă

la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în

condițiile legii;

m) membrii echipelor de filmare a producțiilor

cinematografice sau audiovizuale, personalul tehnic și artistic

care participă la evenimentele culturale care se derulează pe

teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau

a unor documente justificative.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes

profesional, prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. a), pct. 3 lit. a) și pct. 4

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. 2 lit. b)—d), pct. 3 lit. b)—d) și pct. 4

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.

(5) În absența unor reglementări contrare la nivel național,

măsura stabilită la alin. (1) pct. 8 nu se mai aplică cetățenilor

străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state terțe

dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea

restricțiilor temporare asupra călătoriilor neesențiale către

Uniunea Europeană.

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 SARS-CoV-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;

c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă);
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3. la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuți-Prut,

județul Botoșani;

4. la frontiera româno-sârbă:

a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;

b) Vălcani, județul Timiș;

c) Stamora-Moravița, județul Timiș — feroviar (cu excepția

traficului de marfă);

d) Lunga, județul Timiș;

e) Foeni, județul Timiș.

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, este

permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului

și în intervalul orar 6,00—22,00, în județele/localitățile unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu

1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea

maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00—22,00, dacă

incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mare

de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și este

interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;

2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul

hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă

fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în

intervalul orar 6,00—22,00, în județele/localitățile unde incidența

cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de

locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului

și în intervalul orar 6,00—22,00, dacă incidența cumulată la

14 zile din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau

egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru persoanele cazate

în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită

incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;

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 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul

temporar sau permanent;

4. în situația în care activitatea operatorilor economici

prevăzuți la pct. 1 și 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 și 2 vor respecta

obligațiile stabilite prin ordin 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 asigurarea unei

distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a

maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și

cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin

comun al ministrului sănătății, 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;

7. nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

8. se limitează gradul de ocupare a structurilor de primire

turistice cu funcțiuni de cazare turistică, astfel cum sunt definite

la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind

organizarea și desfășurarea activității de turism în România,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu

modificările și completările ulterioare, la cel mult 70% din

capacitatea maximă a acestora, în următoarele localități în care

se practică schiul și alte sporturi de iarnă:

a) Azuga, județul Prahova;

b) Arieșeni, județul Alba;

c) Băile Homorod, județul Harghita;

d) Băile Tușnad, județul Harghita;

e) Borsec, județul Harghita;

f) Borșa, județul Maramureș;

g) Bran, județul Brașov;

h) Bușteni, județul Prahova;

i) Cavnic, județul Maramureș;

j) Durău, județul Neamț;

k) Harghita-Băi, județul Harghita;

l) Novaci—Rânca, județul Gorj;

m) Păltiniș, județul Sibiu;

n) Poiana Brașov, județul Brașov;

o) Predeal, județul Brașov;

p) Sinaia, județul Prahova;

q) Sovata, județul Mureș;

r) Stâna de Vale, județul Bihor;

s) Straja, județul Hunedoara;

ș) Vatra Dornei, județul Suceava;

t) Voineasa, județul Vâlcea;

ț) Zona Borlova—Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, județul

Caraș-Severin;

9. se limitează gradul de ocupare a structurilor de primire

turistice cu funcțiuni de cazare turistică, astfel cum sunt definite

la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările

și completările ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea

maximă a acestora, în următoarele localități:

a) Zona Mamaia Nord, județul Constanța

b) Năvodari, județul Constanța

c) Mamaia și Mamaia-Sat, județul Constanța

d) Constanța, județul Constanța

e) Agigea, județul Constanța

f) Eforie Nord, județul Constanța

g) Eforie Sud, județul Constanța

h) Techirghiol, județul Constanța

i) Tuzla, județul Constanța

j) Costinești, județul Constanța

k) Neptun—Olimp, județul Constanța

l) Jupiter, județul Constanța

m) Cap Aurora, județul Constanța

n) Venus, județul Constanța

o) Saturn, județul Constanța

p) Mangalia, județul Constanța

q) 2 Mai, județul Constanța

r) Vama Veche, județul Constanța

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

de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise,

publice și/sau private, 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 pot activa doar în relația cu

operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) 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 de comerț/

prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice

și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea

în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00—

18,00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este

mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu

7,5/1.000 de locuitori.
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(4) 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 de

comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise,

publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare

activitatea în intervalul orar 5,00—18,00, în toate localitățile

unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de

locuitori.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), în intervalul

orar 18,00—5,00, operatorii economici pot activa doar în relația

cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(6) Măsurile prevăzute la alin. (3) nu se mai aplică dacă

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu

3,5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (4) nu se mai aplică

dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu

7/1.000 de locuitori.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), (3) și (4), unitățile

farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de

livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul

transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu

capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul

conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de

mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată

de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal

de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), în zilele de

23 aprilie 2021 și 30 aprilie 2021, operatorii economici care

desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații

închise și/sau deschise, publice și/sau private, își pot organiza

și desfășura activitatea în intervalul orar 5,00—20,00. În

intervalul orar 20,00—5,00, operatorii economici pot activa doar

în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la

domiciliu.

Art. 8. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea

nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, în interiorul

centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți

operatori economici nu se permit exploatarea locurilor de joacă,

a sălilor de jocuri, precum și activitatea barurilor, cluburilor și

discotecilor.

Art. 9. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și 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

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. 10. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea

nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se

stabilesc următoarele măsuri:

1. se suspendă activitatea operatorilor economici

desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în

piscine, locuri de joacă și săli de jocuri;

2. se suspendă activitatea operatorilor economici

desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau

fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai

mare de 4/1.000 de locuitori;

3. măsura prevăzută la pct. 2 nu se mai aplică în toate

localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau

egală cu 3,5/1.000 de locuitori;

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în

domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din

capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu

1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea

maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile din

județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu

3/1.000 de locuitori, și este interzisă la depășirea incidenței de

3/1.000 de locuitori;

5. 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;
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6. 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;

7. 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;

8. 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 tehnico-

științific 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;

9. se instituie obligația operatorilor economici care

desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a

piscinelor exterioare sau 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;

10. 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.

Art. 11. — 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 și after-school-uri 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. 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;

3. 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. 12. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea

nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se

suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor,

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.

(2) 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, 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.

Art. 13. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea

nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, utilizarea

pârtiilor și/sau a traseelor de schi pentru agrement, definite

potrivit art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind

amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și

traseelor de schi pentru agrement, republicată, precum și

organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici

care le exploatează/întrețin se fac în condițiile stabilite prin ordin

comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului,

al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al

ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

Art. 14. — (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, acolo

unde specificul activității permite, în condițiile art. 108—110 din

Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, precum și ale celor stabilite prin Legea

nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu

modificările 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 care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o

diferență de cel puțin o oră.

Art. 15. — (1) 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.

(2) Constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la

14 zile, astfel cum este calculată la alin. (1), în vederea punerii

în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre, 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.

(3) 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. (1), și
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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.

(4) Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor

nou-confirmate, 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. (1).

Art. 16. — (1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la

art. 1 pct. 1 și 2 se urmărește de către Ministerul Afacerilor

Interne.

(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 3—5 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. 6—8 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. 9 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. 10

și 11 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.

(6) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 12 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. 13—17 și 19 se urmărește de către Ministerul Afacerilor

Interne.

(8) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 18 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. 6 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 și 8 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. 9 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. 10

pct. 1—4 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției

Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.

(17) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 5 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. 10 pct. 6 și 10 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. 10 pct. 7 se pun în aplicare de

către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și

Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la

art. 10 pct. 7 și 8 se urmărește de către Ministerul Muncii și

Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.

(20) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 9 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. 11 se pun în aplicare de către

Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării

acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și

Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.

(22) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 12 se

urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și

Ministerul Afacerilor Interne.

(23) Măsurile prevăzute la art. 13 și 14 se pun în aplicare de

către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
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