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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. 288

din 27 aprilie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
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Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Marian Enache — judecător

Daniel Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Simina Popescu-Marin — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Liviu Drăgănescu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2017

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță,

respectiv art. 1 alin. (2) teza finală din acest act normativ,

excepție ridicată de Ovidiu Agliceru în Dosarul nr. 17.722/3/2018

(227/2019) al Curții de Apel București — Secția a VII-a pentru

cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale și care

formează obiectul Dosarului Curții Constituționale

nr. 2.369D/2019.

2. La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepției,

domnul Dragoș Romeo Brezeanu, avocat în cadrul Baroului

București, cu împuternicire avocațială depusă la dosar. Lipsește

partea S.P.E.E.H Hidroelectrica din București. Procedura de

citare este legal îndeplinită.

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

nr. 2.831D/2019, având ca obiect excepția de

neconstituționalitate a acelorași prevederi legale, excepție

ridicată de Cristinel Aurel Bocșa-Oarga în Dosarul

nr. 22.050/3/2018* al Tribunalului București — Secția a VIII-a

conflicte de muncă și asigurări sociale.

4. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este

legal îndeplinită.

5. Având în vedere obiectul identic al excepțiilor de

neconstituționalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuție

conexarea dosarelor. Reprezentantul autorului excepției prezent

și reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu măsura

conexării dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea

nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții

Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 2.831D/2019

la Dosarul nr. 2.369D/2019, care a fost primul înregistrat.

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

cuvântul avocatului autorului excepției prezent, care solicită

admiterea criticilor de neconstituționalitate. Susține, în esență,

că dispozițiile legale încalcă dispozițiile art. 16 alin. (1) din

Constituție, având în vedere că angajații care au beneficiat de

prima de vacanță până la intrarea în vigoare a Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 46/2017 și cei care nu au beneficiat de

respectivul beneficiu (din motive neimputabile salariaților sau

angajatorului) nu se află în ipoteze juridice diferite, pentru a se

aplica un regim juridic diferit. De asemenea, invocă încălcarea

dispozițiilor art. 41 alin. (5) din Constituție, precizând că

încheierea contractului colectiv de muncă a fost realizată

anterior adoptării actului normativ contestat. Depune note scrise.

7. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de

respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată,

sens în care arată că se impune menținerea jurisprudenței în

materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

8. Prin Încheierea din 27 mai 2019, pronunțată în Dosarul

nr. 17.722/3/2018 (227/2019), Curtea de Apel București —

Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și

asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu

excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței

de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009

privind acordarea voucherelor de vacanță, respectiv art. 1

alin. (2) teza finală. Excepția a fost ridicată de Ovidiu Agliceru

într-o cauză având ca obiect despăgubiri.

9. Prin Încheierea din 14 octombrie 2019, pronunțată în

Dosarul nr. 22.050/3/2018*, Tribunalul București — Secția a

VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat

Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate

a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 46/2017, respectiv art. 1 alin. (2) teza finală. Excepția a

fost ridicată de Cristinel Aurel Bocșa-Oarga într-o cauză având

ca obiect despăgubiri.

10. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii

acesteia susțin, în esență, că prevederile legale criticate sunt

neconstituționale, deoarece, prin aplicarea acestora, angajații

nu mai beneficiază de prima de vacanță în bani, ci doar sub

forma voucherelor de vacanță. Se arată că, anterior intrării în

vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2017

(1 iulie 2017), o parte din salariații S.P.E.E.H Hidroelectrica, care

au efectuat concediul de odihnă aferent anului 2017, au încasat

prima de vacanță prevăzută în contractul colectiv aplicabil, în

cuantumul și sub forma prevăzute de acesta, iar ulterior datei

de 1 iulie 2017, salariaților care au efectuat concediul de odihnă

le-a fost refuzată acordarea acestui drept (adaos salarial

prevăzut de convenția colectivă), deoarece legea interzice

acordarea primei de vacanță în bani și condiționează acordarea

primei de vacanță, stabilind că aceasta se acordă numai sub

forma voucherelor de vacanță în limita sumei de 1.450 lei pentru

salariat. În aceste condiții este evidentă încălcarea principiului

constituțional prevăzut de art. 16 alin. (1) din Legea



fundamentală și, implicit, a art. 5 din Codul muncii, prin

excluderea unora dintre salariați de la beneficiul unui drept legal

constituit, pe care angajatorul era obligat să-l acorde potrivit art. 40

alin. (2) lit. c) din Codul muncii. Așadar, se încalcă principiul

egalității de tratament, deoarece în cadrul raporturilor de muncă

funcționează principiul egalității de tratament față de toți

salariații, iar, potrivit legii, constituie discriminare actele și faptele

de excludere, deosebire, restricție sau preferință care au ca

efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii,

folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.

11. De asemenea, deși contractul colectiv de muncă

constituie legea părților, iar executarea acestuia este obligatorie

pentru părți (art. 148 din Legea dialogului social nr. 62/2011), se

constată ingerința legiuitorului în executarea convenției colective

prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2017.

Astfel, fără a modifica în mod explicit reglementările din

contractul colectiv de muncă legal încheiat, legiuitorul intervine

în executarea acestuia în sensul interzicerii acordării primei de

vacanță, astfel cum este prevăzută în acordul colectiv. Se

încalcă și dispozițiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 62/2011, care

dispun că este interzisă orice imixtiune a autorităților publice,

sub orice formă și modalitate, în negocierea, încheierea,

executarea, modificarea și încetarea contractelor colective de

muncă, și ale art. 41 alin. (5) din Constituție, care garantează

executarea convențiilor colective legal încheiate.

12. Curtea de Apel București — Secția a VII-a pentru

cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale

consideră că dispozițiile de lege criticate nu sunt

neconstituționale prin raportare la textele constituționale de

referință. Astfel, dispozițiile legale criticate nu realizează o

diferențiere între beneficiarii legii, în dauna prevederilor art. 16

alin. (1) din Constituție, art. 14 din Convenția pentru apărarea

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectiv art. 2

din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice.

Textele cu care s-a dispus sesizarea nu fac nicio distincție după

beneficiarii reglementării și nu au la bază criterii interzise ca

temeiuri ale discriminării de art. 14 din Convenția pentru

apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale și nu creează

premisele încălcării dreptului la un proces echitabil, în

reglementarea art. 6 din Convenție.

13. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 41 din Constituție,

instanța consideră că nu poate fi avută în vedere o garanție

„absolută” și perpetuă a drepturilor, odată stabilite contractual,

întrucât, ca orice drept constituțional, acesta poate cunoaște

îngrădiri și limitări instituite prin lege. Instanța mai reține că nu

se poate vorbi de existența unui drept fundamental la obținerea

unor prime de vacanță, iar dreptul la negociere colectivă nu a

fost încălcat, ci a cunoscut o limitare în privința efectelor unor

clauze legal negociate. Totodată, dreptul nu a fost negat în

substanța sa, ci a fost înlocuit cu un alt drept, respectiv „o
singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de
vacanță, după caz, sub formă de vouchere în cuantum de
1.450 lei pentru un salariat”. Instanța mai reține că, în ceea ce

privește stimulentele ori diversele forme de premiere, Curtea

Constituțională a statuat în mod constant, în jurisprudența sa,

că ele reprezintă drepturi salariale suplimentare, iar nu drepturi

fundamentale, consacrate și garantate de Constituție. Legiuitorul

este în drept, pentru salariații a căror remunerare are impact

asupra bugetului de stat, să instituie anumite sporuri la

indemnizațiile și salariile de bază, premii periodice și alte

stimulente, pe care le poate diferenția în funcție de categoriile de

personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite

perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula. Așadar, nu

se poate vorbi despre drepturi fundamentale atunci când se

reclamă încetarea acordării/modificarea unui astfel de stimulent

sau drept salarial suplimentar. Instanța de contencios

constituțional a mai stabilit în jurisprudența sa că, atunci când

legea diminuează cuantumul unor sporuri ori stimulente sau le

suprimă, contractul de muncă nu trebuie renegociat prin

întâlnirea voințelor concordante ale celor două părți contractante

pentru a se aplica noile prevederi legale (de exemplu, Decizia

Curții Constituționale nr. 874 din 25 iunie 2010). De asemenea,

dispoziția legală nu suprimă dreptul la prima de vacanță, ci

prevede doar acordarea primei într-o altă formă decât cea

bănească, respectiv sub formă de vouchere în cuantum de

1.450 lei pentru un salariat.

14. Tribunalul București — Secția a VIII-a conflicte de

muncă și asigurări sociale apreciază că excepția de

neconstituționalitate este neîntemeiată, reținând, așa cum

Curtea Constituțională a statuat în mai multe spețe, că statul are

deplină legitimitate în a acorda sporuri, stimulente, premii,

adaosuri la salariul de bază al personalului plătit din fonduri

publice, în funcție de veniturile bugetare pe care le realizează.

Acestea nu sunt drepturi fundamentale, ci drepturi salariale

suplimentare, pe care legiuitorul le poate diferenția în funcție de

categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în

diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula fără

a se pune în discuție o încălcare a art. 41 și fără a fi necesară

întrunirea condițiilor stabilite de art. 53 din Legea fundamentală.

15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului

Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra

excepției de neconstituționalitate.

16. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de

judecătorul-raportor, susținerile avocatului autorului excepției în

Dosarul nr. 2.369D/2019, notele scrise depuse de autorul

excepției în același dosar, concluziile procurorului, prevederile

legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și

Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

17. 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.

18. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl

constituie, potrivit dispozitivului actelor de sesizare, Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009

privind acordarea voucherelor de vacanță, respectiv art. 1

alin. (2) teza finală, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 506 din 30 iunie 2017. Din examinarea

considerentelor actelor de sesizare și a notelor scrise ale

autorilor excepției, Curtea observă că, în realitate, criticile de

neconstituționalitate vizează art. I pct. 1 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 46/2017, referitor la modificarea art. 1

alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009

privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu

modificările și completările ulterioare. Dispozițiile art. I pct. 1 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2017 au următorul
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cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează: 

1. Alineatele (2), (24) și (4) ale articolului 1 se modifică și vor
avea următorul cuprins:

«(2) Instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite
la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2
alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de
sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile
finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile
publice, precum și operatorii economici, astfel cum sunt definiți
de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari
sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu
completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările
ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate
cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017—30 noiembrie
2018, o singură indemnizație de vacanță sau o singură primă
de vacanță, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de
1.450 lei pentru un salariat.»”

19. În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate,

prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor din Constituție

cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi și art. 41 alin. (5)

privind dreptul la negocieri colective în materie de muncă și

caracterul obligatoriu al convențiilor colective.

20. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

reține că prevederile art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 46/2017 au mai fost supuse controlului de

constituționalitate, iar prin Decizia nr. 11 din 14 ianuarie 2021,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din

20 aprilie 2021, Curtea Constituțională a respins, ca

neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate.

21. Curtea a statuat, în acord cu jurisprudența sa, că dreptul

la vouchere de vacanță are o sorginte exclusiv legală, neavând

consacrare la nivel constituțional (a se vedea, în acest sens,

Decizia nr. 102 din 3 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 297 din 30 aprilie 2015).

22. De asemenea, referitor la invocarea încălcării principiului

constituțional al egalității în drepturi, Curtea a statuat 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 (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 196 din

7 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 425 din 6 iunie 2016). În consecință, Curtea a constatat că,

stabilind acordarea dreptului la prima de vacanță sau

indemnizația de vacanță sub forma voucherelor, legiuitorul a

acționat în limitele marjei sale permise de Legea fundamentală,

fără a încălca principiul egalității în drepturi a cetățenilor,

prevăzut de art. 16 din Constituție.

23. Referitor la invocarea încălcării dispozițiilor art. 41

alin. (5) din Constituție, Curtea a constatat constituționalitatea

dispozițiilor legale privind acordarea primei de vacanță sub

formă de vouchere, în raport cu normele constituționale

antereferite (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 143 din

12 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 556 din 26 iunie 2020). Astfel, Curtea a statuat că

încheierea convențiilor colective nu se poate face decât cu

respectarea legii. Aceste convenții sunt izvor de drept, dar forța

lor juridică nu poate fi superioară legii. În consecință, convențiile

colective sunt garantate în măsura în care nu încalcă

prevederile legale în materie; în caz contrar, s-ar încălca un

principiu fundamental al statului de drept, și anume

primordialitatea legii în reglementarea relațiilor sociale. În

consecință, negocierea convențiilor colective nu se poate face

decât cu respectarea dispozițiilor legale existente (a se vedea și

Decizia nr. 292 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 787 din 26 august 2004, și Decizia nr. 65

din 20 iunie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995).

24. Curtea a mai statuat că dispozițiile art. 41 alin. (5) din

Constituție privind caracterul obligatoriu al convențiilor colective

nu exclud posibilitatea legiuitorului de a interveni, din rațiuni de

interes general, pentru modificarea unor dispoziții din contractele

colective de muncă, reglementând soluții care să răspundă

nevoilor sociale existente la un moment dat (a se vedea și

Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009).

Ordonatorii principali de credite trebuie să respecte legea și să

o aplice ca atare, chiar dacă aceasta are ca efect, pentru viitor,

modificarea unor clauze din contractele de muncă, individuale

sau colective, ale personalului plătit din fonduri publice.

Rațiunea acestei concluzii constă în faptul că temeiul încheierii,

modificării și încetării contractului este legea, iar dacă, pentru

viitor, legea prevede o redimensionare a politicii salariale

bugetare, toate contractele pendinte sau care vor fi încheiate

trebuie să reflecte și să fie în acord cu legea. În caz contrar,

s-ar ajunge la discriminări salariale chiar în interiorul aceleiași

categorii de personal, ceea ce este inadmisibil (Decizia nr. 1250

din 7 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010). Legiuitorul este

competent să stabilească un cadru legal în care să se

desfășoare negocierile colective, contractele colective neputând

genera drepturi și obligații contra legem. Ele sunt acte care sunt

încheiate în aplicarea legilor, și nicidecum acte care să prevaleze

forței legii. Astfel, este evident că în sfera publică asemenea

contracte se negociază și se încheie în limitele și în cadrul

stabilite de lege (Decizia nr. 574 din 4 mai 2011, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 26 mai 2011).

25. Aceleași rațiuni sunt valabile și în privința contractelor

colective de muncă încheiate la nivelul societăților la care statul

este unic acționar sau acționar majoritar, prevederile acestora

putând fi modificate prin acte de reglementare primară. Prin

urmare, caracterul obligatoriu al convențiilor colective încheiate

la nivelul autorităților publice sau al societăților unde statul este

acționar unic sau majoritar nu poate fi opus legii.

26. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să

determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale,

atât soluția, cât și considerentele cuprinse în deciziile

menționate își păstrează în mod corespunzător valabilitatea și în

cauza de față.

27. Aspectele referitoare la interpretarea și aplicarea

dispozițiilor de lege criticate excedează controlului de

constituționalitate, fiind de resortul instanțelor judecătorești.

28. Totodată, invocarea în motivarea excepției de

neconstituționalitate a încălcării unor dispoziții cuprinse în Legea

nr. 53/2003 — Codul muncii și în Legea dialogului social

nr. 62/2011 nu are nicio relevanță, întrucât Curtea examinează

conformitatea prevederilor legale ce formează obiectul excepției

cu Constituția, iar nu contrarietatea unor dispoziții legale cu alte

norme de drept comun.
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29. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, 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 Ovidiu Agliceru în Dosarul nr. 17.722/3/2018

(227/2019) al Curții de Apel București — Secția a VII -a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale și de Cristinel

Aurel Bocșa-Oarga în Dosarul nr. 22.050/3/2018* al Tribunalului București — Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale

și constată că prevederile art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță sunt constituționale în raport cu criticile

formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale

și Tribunalului București — Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale și se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 27 aprilie 2021.
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PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu-Marin

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind eliberarea domnului Țigănuș Radu din funcția 

de subprefect al județului Vrancea

Având în vedere prevederile art. 250 alin. (1) și ale art. 251 alin. (2) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Țigănuș Radu se eliberează din funcția de subprefect

al județului Vrancea.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

București, 28 iulie 2021.

Nr. 794.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, 

precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 50/2021 privind

propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19,

având în vedere „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generate de virusul SARS-CoV-2 pe

teritoriul României la data de 22.07.2021”, document întocmit la nivelul Centrului Național de Conducere și Coordonare a

Intervenției, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului

nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 9 iulie 2021,

se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La anexa nr. 2, articolul 4 se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„Art. 4. — (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea

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

permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa

nr. 3 art. 1 pct. 3, 4, 10—12 numai persoanelor care se află în

una dintre următoarele situații:

a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru

infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;

c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen

rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de

24 de ore;

d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi

ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

(2) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu

modificările și completările ulterioare, este permisă participarea

la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 5 și 13

numai persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului

SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea

schemei complete de vaccinare.

(3) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor

prevăzute la alin. (1) și (2) prin prezentarea documentelor pe

suport hârtie sau în format electronic.”

2. La anexa nr. 3, articolul 1 se modifică și va avea

următorul cuprins: 

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

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările

și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul

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—34;

2. activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor

sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului

nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând

în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate

pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile

stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și

al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2)

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

3. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se

pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor

până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea

unei distanțe de minimum 1 metru între persoane, dacă

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

de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de

locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care

sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care

au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de

vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui

test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai

vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test

antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai

vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în

perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite

prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al

ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2)

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

4. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se

pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor

până la 75% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea

unei distanțe de minimum 1 metru între persoane, dacă

incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică

sau egală cu 2/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar

pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului

SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea

schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă

rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ

certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele

care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi

ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în

condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 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 spațiile închise sau deschise competițiile sportive se pot

desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor

până la capacitatea maximă a spațiului. Participarea este

permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva

virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la

finalizarea schemei complete de vaccinare, 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;

6. în condițiile pct. 2 se permite desfășurarea de către

sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a

activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în

aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt

permise în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului

tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul

art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările

și completările ulterioare;

7. 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;

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

cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau

concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70%

din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de

protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate

este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și sunt interzise

la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;

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

instituțiilor publice sau private de cultură care administrează

spații special destinate activităților cultural artistice în aer liber se

pot realiza cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe

scaune, cu asigurarea unei suprafețe minime de 4 mp pentru

fiecare persoană și cu respectarea normelor de protecție

sanitară;

10. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu

3/1.000 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 4 persoane. Participarea este permisă doar pentru

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2

și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei

complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat

al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2

nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în

perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite

prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății,

emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,

cu modificările și completările ulterioare. Activitățile sunt

interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată

la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;

11. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de

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

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 2.500 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție.

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,

persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de

ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de

ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între

a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul

SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al

ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul

art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările

și completările ulterioare. Activitățile sunt interzise la nivelul

județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai

mare de 3/1.000 de locuitori;

12. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu

2/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a

spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a

altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel

mult 75.000 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție.

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,

persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de

72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen

rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de

24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada

cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării

infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin

ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății,

emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea

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

13. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților,

organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor,

concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor

evenimente culturale sunt permise cu un număr mai mare de

2.500 de spectatori. Participarea este permisă doar pentru

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2

și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei

complete de vaccinare;

14. 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;

15. în condițiile pct. 14, pentru prevenirea răspândirii

infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni

și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea

regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al

ministrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte;

16. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate

în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară în

județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai

mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult

50 de 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;

17. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate

în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară în

județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai

mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de

locuitori, cu participarea a cel mult 30 de 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. Activitățile sunt interzise la nivelul

județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai

mare de 3/1.000 de locuitori;
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18. se permite organizarea de evenimente private (nunți,

botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanți de

maximum 200 de persoane în exterior sau de maximum 150 de

persoane în interior în județele/localitățile unde incidența

cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu

2/1.000 de locuitori, cu respectarea normelor de protecție

sanitară. La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau

în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai

mică de 16 ani;

19. se permite organizarea de evenimente private (nunți,

botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanți de

maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de

persoane în interior în județele/localitățile unde incidența

cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai

mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea normelor

de protecție sanitară. La stabilirea numărului de persoane în

exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care

au vârsta mai mică de 16 ani. Activitățile sunt interzise la nivelul

județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai

mare de 3/1.000 de locuitori;

20. se permite organizarea de evenimente private (nunți,

botezuri) cu un număr de participanți de maximum 400 de

persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum

2 mp pentru fiecare persoană în județele/localitățile unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu

2/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete

de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui

test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi

de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen

rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de

24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada

cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării

infectării cu virusul SARS-CoV-2;

21. se permite organizarea de evenimente private (nunți,

botezuri) cu un număr de participanți de maximum 300 de

persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum

2 mp pentru fiecare persoană în județele/localitățile unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de

locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,

persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de

ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de

ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între

a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul

SARS-CoV-2;

22. se permite organizarea de evenimente private (nunți,

botezuri) până la capacitatea maximă a spațiului în exterior în

județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai

mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei

suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate

persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete

de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de

ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de

ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi

ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

23. se permite organizarea de evenimente private (nunți,

botezuri), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane,

cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de

evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în interior în

județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai

mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei

suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate

persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete

de vaccinare;

24. se permite organizarea de evenimente private aferente

meselor festive, cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane,

cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de

evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior

sau în interior în județele/localitățile unde incidența cumulată la

14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu

asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare

persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva

virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la

finalizarea schemei complete de vaccinare;

25. 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 250 de persoane în interior

și de maximum 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei

suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu

purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de

sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă

incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică

sau egală cu 2/1.000 de locuitori;

26. 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 150 de persoane în interior și

de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei

suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea

măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate

publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența

cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de

2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

27. 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 mai mare de 250 de persoane în interior

și mai mare de 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei

suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate

persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete

de vaccinare;

28. se permite organizarea de conferințe cu un număr de

participanți de maximum 300 de persoane în interior, cu

asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare

persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea

normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului

sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate

este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori;

29. se permite organizarea de conferințe cu un număr de

participanți de maximum 150 de persoane în interior, cu

asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare

persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea

normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului

sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate

este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală

cu 3/1.000 de locuitori;

30. se permite organizarea de conferințe cu un număr de

participanți mai mare de 300 de persoane în interior, cu

asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană,

dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului

SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea

schemei complete de vaccinare;

31. se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile

cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței
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publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea

unui medic epidemiolog;

32. 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;

33. 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 500 de persoane, dacă incidența

cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală

cu 2/1.000 de locuitori și cu un număr de maximum 100 de

persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate

este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală

cu 3/1.000 de locuitori 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;

34. se permite desfășurarea activităților de prevenire și

combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la

care pot participa cel mult 20 de persoane.”

3. La anexa nr. 3 articolul 5 punctul 2, litera c) se abrogă.

4. La anexa nr. 3 articolul 6, punctul 7 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„7. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a

depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar

5,00—2,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată la

14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau

egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de

locuitori;”.

5. La anexa nr. 3 articolul 6, după punctul 7 se introduce

un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:

„8. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă până

la capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—2,00 în

județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai

mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele

sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care

au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de

vaccinare.”

6. La anexa nr. 3 articolul 9, punctul 14 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„14. activitatea operatorilor economici care administrează săli

de jocuri este permisă fără a depăși 70% din capacitatea

maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—2,00 în

județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai

mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de

locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva

virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la

finalizarea schemei complete de vaccinare;”.

7. La anexa nr. 3 articolul 9, după punctul 14 se introduce

un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:

„15. activitatea operatorilor economici care administrează săli

de jocuri este permisă până la capacitatea maximă a spațiului în

intervalul orar 5,00—2,00 în județele/localitățile unde incidența

cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de

locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva

virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la

finalizarea schemei complete de vaccinare.”

8. La anexa nr. 3 articolul 14, alineatele (3)—(8) și (16) se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 7—13 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. 14 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. 15

se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.

(6) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 16 și 17 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. 18—32 și 34 se urmărește de către Ministerul Afacerilor

Interne.

(8) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 33 se urmărește de către

Ministerul Afacerilor Interne.

..................................................................................................

(16) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9

pct. 1—4, 9 și 12—15 se urmărește de către Ministerul Muncii

și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.”

Art. II. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de

1 august 2021.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Raed Arafat,

secretar de stat

Ministrul sănătății,

Ioana Mihăilă

Ministrul tineretului și sportului,

Carol-Eduard Novák

Ministrul muncii și protecției sociale,

Raluca Turcan

Ministrul economiei, antreprenoriatului 

și turismului,

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

p. Ministrul culturii,

Camelia Veronica Marcu,

secretar general

București, 28 iulie 2021.

Nr. 795.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare

medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, 

pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, 

precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor 

care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru

aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale

corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații,

cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție

medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum

și denumirile comune internaționale corespunzătoare

medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale

de sănătate, republicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 479 din 5 iunie 2020, cu modificările și completările

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La sublista A „DCI-uri corespunzătoare

medicamentelor de care beneficiază asigurații în

tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din

prețul de referință”, poziția 33 se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„33. Pentoxifyllinum (concentrație >/ = 400 mg) C04AD03”

2. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare

medicamentelor de care beneficiază asigurații în

tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din

prețul de referință”, după poziția 224 se introduc două noi

poziții, pozițiile 225 și 226, cu următorul cuprins: 

„225. Dabigatranum etexilatum**

Ω #

B01AE07

226. Edoxabanum**

Ω #

B01AF03”

„46. Dasatinibum**

1

L01EA02

������������..��.��. ..��...........

57. Triptorelinum L02AE04”

„153. Olaparibum**

1Ω

L01XX46

154. Apalutamidum**

1Ω

L02BB05”

„12. Cladribinum**

1Ω

L04AA40”

„33. Dapagliflozinum** A10BK01”

„13. Nonacog alpha** B02BD04”

3. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor

de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%”,

secțiunea C1 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care

beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe

de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință”, la

punctul G22 „Boli endocrine și metabolice (gușă endemică,

insuficiență suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul

adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori

neuroendocrine și osteoporoză severă, hipercolesterolemie

heterozigotă familială și nonfamilială, hipofosfatemia X-linkata,

tulburări ale ciclului ureic)”, după poziția 18 se introduce o nouă

poziție, poziția 19, cu următorul cuprins: 

„19. Evolocumab**

Ω

C10AX13”

4. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare

medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de

compensare 100%”, secțiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare

medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în

programele naționale de sănătate cu scop curativ în

tratamentul ambulatoriu și spitalicesc” se modifică și se

completează după cum urmează: 

a) la punctul P3 „Programul național de oncologie”,

pozițiile 46 și 57 se modifică și vor avea următorul cuprins:

b) la punctul P3 „Programul național de oncologie”, poziția 84

se abrogă.

c) la punctul P3 „Programul național de oncologie”, după

poziția 152 se introduc două noi poziții, pozițiile 153 și 154, cu

următorul cuprins:

d) la punctul P4 „Programul național de boli neurologice”,

Subprogramul de tratament al sclerozei multiple, după poziția 11

se introduce o nouă poziție, poziția 12, cu următorul cuprins:

e) la punctul P5 „Programul național de diabet zaharat”,

poziția 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

f) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și

tratament pentru boli rare și sepsis sever”, la subpunctul P6.1

„Hemofilie și talasemie”, după poziția 12 se introduce o nouă

poziție, poziția 13, cu următorul cuprins:

g) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și

tratament pentru boli rare și sepsis sever”, subpunctul P6.5.3

„Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu polineuropatie

familială amiloidă cu transtiretină” se modifică și va avea

următorul cuprins:

„P6.5.3 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu

amiloidoză ereditară tip transtiretină”.

Art. II. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de

1 august 2021.

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ilie-Dan Barna

Ministrul sănătății,

Ioana Mihăilă

Ministrul finanțelor, interimar,

Florin-Vasile Cîțu

București, 28 iulie 2021.

Nr. 796.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, 

prevăzute în bugetul Ministerului Educației pentru finanțarea în anul 2021 a lucrărilor de investiții

pentru refacerea și punerea în siguranță a infrastructurii unor unități de învățământ preuniversitar

de stat afectate ca urmare a calamităților naturale produse de fenomenele meteorologice 

și hidrologice înregistrate în luna iulie 2021

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 și

al art. 111 alin. (1) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă repartizarea sumei de 1.551 mii lei din

transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în

bugetul Ministerului Educației pe anul 2021, pentru executarea

lucrărilor de investiții pentru refacerea și punerea în siguranță a

infrastructurii unor unități de învățământ preuniversitar de stat

afectate ca urmare a calamităților naturale produse de

fenomenele meteorologice și hidrologice înregistrate în

luna iulie 2021.

Art. 2. — (1) Sumele prevăzute la art. 1 se transferă către

bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale cuprinse în

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin

intermediul inspectoratelor școlare județene.

(2) Autoritățile administrației publice locale răspund, în

condițiile legii, de utilizarea sumelor repartizate.

(3) La sfârșitul anului 2021 sumele rămase neutilizate se

virează la bugetul de stat.

(4) Sumele transferate potrivit prevederilor alin. (1) se

reflectă în bugetele locale, la partea de venituri, cu ajutorul

indicatorului 42.02.14 „Finanțarea unor cheltuieli de capital ale

unităților de învățământ preuniversitar”.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul finanțelor, interimar,

Florin-Vasile Cîțu

București, 28 iulie 2021.

Nr. 797.

ANEXĂ 

R E P A R T I Z A R E A  S U M E L O R

în vederea realizării lucrărilor de investiții pentru refacerea și punerea în siguranță a infrastructurii 

unor unități de învățământ preuniversitar de stat afectate ca urmare a calamităților naturale 

produse de fenomenele meteorologice și hidrologice înregistrate în luna iulie 2021

Nr.

crt.

Nr.

crt./județ

Denumirea unității

administrativ-teritoriale

Denumirea unității de învățământ beneficiară

Suma

(mii lei)

TOTAL GENERAL 1.551

TOTAL ALBA 749

1 1 Comuna Ocoliș Școala Gimnazială și Grădinița cu Program Normal, satul Ocoliș 45

2 2 Comuna Roșia Montană Școala Gimnazială „Cloșca”, satul Cărpiniș 244

3 3 Comuna Roșia Montană Școala Gimnazială Gura Roșiei și Grădinița cu Program Normal, satul Gura Roșiei 285

4 4 Comuna Sohodol Școala Gimnazială cu clasele I—VIII Sohodol 171

5 5 Orașul Câmpeni Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni — imobil Atelier — școală 4

TOTAL CLUJ 802

6 1 Municipiul Cluj-Napoca Grădinița cu Program Prelungit „Mămăruța” Cluj-Napoca 4

7 2 Municipiul Cluj-Napoca Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca 37

8 3 Municipiul Cluj-Napoca Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca 34

9 4 Municipiul Cluj-Napoca Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Cluj-Napoca 60

10 5 Municipiul Cluj-Napoca Școala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-Napoca 75

11 6 Municipiul Cluj-Napoca Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca 187

12 7 Municipiul Cluj-Napoca Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca 405
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL

ECONOMIEI,

ANTREPRENORIATULUI

ȘI TURISMULUI

Nr. 948 din 4 iunie 2021

MINISTERUL

FINANȚELOR

Nr. 865 din 22 iulie 2021

MINISTERUL MUNCII 

ȘI PROTECȚIEI

SOCIALE

Nr. 591 din 5 iulie 2021

O R D I N

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2021 pentru Societatea Șantierul Naval Mangalia — S.A.,

aflată sub autoritatea Ministerului Economiei,

Antreprenoriatului și Turismului

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului

nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari

sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin

Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021

privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și

Turismului, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările

ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările

ulterioare,

ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, ministrul finanțelor,

interimar și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru

Societatea Șantierul Naval Mangalia — S.A., prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei,

antreprenoriatului 

și turismului,

Claudiu-Iulius-Gavril

Năsui

p. Ministrul finanțelor,

interimar,

Lucian Ovidiu Heiuș,

secretar de stat

Ministrul muncii 

și protecției sociale,

Raluca Turcan
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ANEXĂ*)
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

SOCIETATEA ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA — S.A.

Strada Intrarea Portului nr. 1, Mangalia, județul Constanța

Cod unic de înregistrare: RO 14325290

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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ACTE ALE CASEI  NAȚIONALE DE ASIGURĂRI  DE SĂNĂTATE

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

O R D I N

pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale 

de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea

respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele 

notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale

corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală,

pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, 

precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă 

în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, 

cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora 

în platforma informatică din asigurările de sănătate 

Având în vedere:

— Referatul de aprobare nr. D.G. 2.120 din 22.07.2021 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

— art. 241 și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

— art. 5 alin. (1) pct. 27, art. 8, art. 18 pct. 17 și art. 37 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;

— Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale

corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală,

în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care

se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru

aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în

Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără

contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune

internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea

Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor:

— art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

— art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale

de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea

formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de

eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru

medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista

cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare

medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără

contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în

sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile

comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care

se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată

prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și

completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a

acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 și 151 bis

din 28 februarie 2017, cu modificările și completările ulterioare,

se modifică și se completează după cum urmează:

1. În tabel, pozițiile 12, 53, 58, 122 și 133 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Cod formular specific DCI/afecțiune

„12 L008C.3 IMATINIBUM — tumori stromale gastro-intestinale (GIST)

.................................................................................................................................................................................................

53 L040M ARTROPATIE PSORIAZICĂ — AGENȚI BIOLOGICI ȘI REMISIVE SINTETICE ȚINTITE

.................................................................................................................................................................................................

58 L044L PSORIAZIS — AGENȚI BIOLOGICI ȘI TERAPII CU MOLECULE MICI CU ACȚIUNE INTRACELULARĂ 

.................................................................................................................................................................................................

122 L01XC02 VASCULITELE ANCA POZITIVE — AGENȚI BIOLOGICI — RITUXIMAB 

.................................................................................................................................................................................................

133 L01XC32 ATEZOLIZUMAB — carcinom urotelial”
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2. În tabel, poziția 163 se abrogă.

3. În tabel, după poziția 163 se introduc trei noi poziții, pozițiile 164—166, cu următorul cuprins:

Nr. 

crt.

Cod formular specific DCI/afecțiune

„164 A16AA04 CISTEAMINĂ (MERCAPTAMINĂ BITARTRAT) — cistinoză nefropatică confirmată

165 L01XC32.2 ATEZOLIZUMAB — cancer bronhopulmonar cu celule mici în stadiu extins ES-SCLC

166 L02BX03.3 ABIRATERONUM — neoplasm de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală, cu risc crescut”

4. Formularele specifice corespunzătoare pozițiilor nr. 4,

12, 53, 58, 94, 122, 133, 136, 137, 159 și 160 se modifică și se

înlocuiesc cu anexele nr. 1—11 la prezentul ordin.

5. Formularul specific corespunzător poziției 163 se abrogă.

6. După formularul specific corespunzător poziției 163

se introduc trei noi formulare specifice corespunzătoare

pozițiilor 164—166, prevăzute în anexele nr. 12—14 la

prezentul ordin.

Art. II. — Anexele nr. 1—14*) fac parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și pe pagina web a Casei Naționale de

Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Adrian Gheorghe

București, 22 iulie 2021.

Nr. 710.

*) Anexele nr. 1—14 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este: 

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.

Tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72, 

e-mail: pierderiacte@ramo.ro, concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
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R E C T I F I C Ă R I

În cuprinsul Legii nr. 204/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2021 pentru

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului

populației și locuințelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din

20 iulie 2021, se face următoarea rectificare:

— la articolul unic pct. 2 partea dispozitivă, în loc de: „Articolul I se modifică și va avea următorul cuprins:”
se va citi: „La articolul I, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:”.


