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L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2021 

privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 104 din 22 septembrie 2021 privind înființarea Directoratului

Național de Securitate Cibernetică, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 918 din 24 septembrie 2021,

cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (6) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(6) DNSC are responsabilități privind securitatea cibernetică

a spațiului cibernetic național civil, componentă a securității

naționale.”

2. La articolul 5 litera b), punctul 5 se modifică și avea

următorul cuprins:

„5. îndeplinește atribuțiile de autoritate competentă de

securitate cibernetică la nivel național pentru furnizorii de servicii

de găzduire/hosting, de servicii tip cloud și furnizorii de rețele

de distribuție de conținut;”.

3. La articolul 20, după alineatul (8) se introduce un nou

alineat, alineatul (8

1

), cu următorul cuprins:

„(8

1

) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) din

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

personalul nominalizat în echipele proiectelor finanțate prin

programe, instrumente, mecanisme, fonduri europene sau

internaționale în care DNSC participă este plătit la tariful

orar/zilnic/lunar specificat prin contractul de finanțare. În cazul

în care contractul de finanțare nu specifică tariful

orar/zilnic/lunar, se utilizează plafoanele stabilite în Planul

național de cercetare-dezvoltare și inovare aflat în vigoare.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 7 ianuarie 2022.

Nr. 11.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2021 privind

înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate

Cibernetică și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 7 ianuarie 2022.

Nr. 27.

�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2020 

privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea

sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată

cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului 

în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW 

pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 159 din 3 septembrie 2020 privind finanțarea întreprinderilor

mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea

sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie

electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp

necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul

energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW

pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin

Programul de finanțare „ELECTRIC UP”, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 8 septembrie 2020,

cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea

următorul cuprins:

„O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă
privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii 

și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor 
de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie
electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp 
și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea
surplusului în Sistemul energetic național, precum 

și a stațiilor de reîncărcare de minimum 22 kW 
pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, 

prin Programul de finanțare «ELECTRIC UP»”

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 1. — (1) Se aprobă Programul «ELECTRIC UP» privind

finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor

economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor

de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică

cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară

consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic

național și a stațiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru

vehicule electrice și electrice hibrid plug-in pentru reducerea

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic.”

3. La articolul 1 alineatul (2), partea introductivă și litera e)

se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Programul se implementează printr-un ghid de finanțare,

respectiv Ghidul de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și

a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru

instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea

de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp

și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului

în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de

minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid

plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, care

cuprinde:

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

e) anexa nr. 1 privind indicatorul de performanță, criteriile

tehnice de eligibilitate a operatorilor economici și cuantumul

finanțării, care se adresează proiectelor pentru instalarea

sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie

electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp

necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul

energetic național și cel puțin a unei stații de reîncărcare de

minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid

plug-in, cu minimum două puncte de încărcare.”

4. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În scopul implementării Programului de finanțare

«ELECTRIC UP», în baza cerințelor operaționale furnizate de

Direcția eficiență energetică din cadrul Ministerului Energiei,

Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură securitatea

cibernetică și dezvoltă o nouă măsură în cadrul sistemului

informatic integrat — IMM RECOVER.”

5. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) Se desemnează Ministerul Energiei ca

autoritate competentă responsabilă pentru finanțarea proiectelor

de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată

cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu

și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor

de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice

și electrice hibrid plug-in, pentru perioada 2020—2027.

(2) Se desemnează Ministerul Energiei, prin Direcția eficiență

energetică, structură organizatorică competentă pentru

implementarea proiectelor de investiții pentru instalarea

sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie
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electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp

necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul

energetic național și a stațiilor de reîncărcare de minimum 22 kW

pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, în colaborare

cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Energiei,

pentru perioada 2020—2027.”

6. La articolul 3, alineatele (2), (4), (5) și (6) se modifică

și vor avea următorul cuprins:

„(2) Proiectul de investiții supus cererii de finanțare trebuie să

conțină o putere instalată minimă de 27 kWp și minimum o stație

de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și

electrice hibrid plug-in.

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

(4) Solicitanții pot beneficia de finanțare nerambursabilă

obținută în cadrul Programului de finanțare a întreprinderilor mici

și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA

pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru

producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă

între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea

surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de

reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și

electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislației

naționale și europene în vigoare privind schemele ajutorului

de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013

al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107

și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

ajutoarelor de minimis.

(5) Sumele necesare implementării Programului «ELECTRIC

UP» privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru

instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea

de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp

și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului

în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de

minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid

plug-in se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul

Ministerului Energiei, conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. d)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind

stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin

Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele

de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul

Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările

și completările ulterioare.

(6) Suma necesară implementării Programului «ELECTRIC

UP» prevăzută la alin. (5) este de maximum 626 milioane lei în

primul ciclu de finanțare.”

7. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. — Ghidul de finanțare a Programului «ELECTRIC

UP» pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru

producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă

între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea

surplusului în Sistemul energetic național și montarea stațiilor

de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și

electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu

efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii

pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de

vedere energetic, adresat întreprinderilor mici și mijlocii și

operatorilor economici din domeniul HORECA, se aprobă prin

ordin al ministrului energiei și se publică pe pagina electronică

a Ministerului Energiei.”

8. La articolul 6, alineatele (1) și (3) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„Art. 6. — (1) În scopul implementării Programului

de finanțare «ELECTRIC UP» pentru perioada 2020—2027

se constituie comisiile de analiză, implementare, monitorizare

și soluționare a contestațiilor, prin ordin al ministrului energiei.

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

(3) Atribuțiile specifice, activitățile desfășurate de către

comisii și alte reglementări administrative se aprobă prin ordin al

ministrului energiei.”

9. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou

alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului

Energiei, membri în cadrul comisiilor de analiză, implementare,

monitorizare și soluționare a contestațiilor, beneficiază

de majorarea salariilor de bază cu 30%, în perioada și conform

activității desfășurate în cadrul Programului de finanțare

«ELECTRIC UP», în temeiul alin. (1).”

Art. II. — În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și

domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri

fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere

instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară

consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic

național, precum și a stațiilor de reîncărcare de minimum 22 kW

pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin

Programul de finanțare „ELECTRIC UP”, sintagma „Ministerul

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri” se înlocuiește

cu sintagma „Ministerul Energiei”.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2)
din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

ANA-MARIA CĂTĂUȚĂ

PREȘEDINTELE SENATULUI

FLORIN-VASILE CÎȚU

București, 7 ianuarie 2022.

Nr. 12.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2020 

privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului

HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată

cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului

propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național,

precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW 

pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, 

prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și

domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru

producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și

100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic

național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și

electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”, și se dispune

publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 7 ianuarie 2022.

Nr. 28.

�

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2021 

pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 79 din 30 iunie 2021 pentru modificarea Legii

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646

din 30 iunie 2021, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, alineatele (9)—(11) ale

articolului 36 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(9) În vederea profesionalizării și asigurării structurilor de

specialitate necesare dezvoltării coerente și durabile,

municipiile, orașele și comunele care nu pot asigura organizarea

structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și

urbanismului în cadrul aparatului propriu pot constitui asociații

de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii,

împreună cu alte comune, orașe sau municipii, în vederea

asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind

planificarea urbană și teritorială, eliberarea certificatelor de

urbanism și a autorizațiilor de construire. Specialiștii din cadrul

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, care prestează

servicii în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului,

exercită prerogative de putere publică și pot semna

documentele emise sau întocmite în numele autorităților

administrației publice locale pentru care asigură serviciile

publice respective.

(10) Pentru comunele, orașele și municipiile care nu pot

asigura ocuparea funcției de arhitect-șef și nu aparțin unei

asociații de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile

legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice privind

planificarea urbană și teritorială, eliberarea certificatelor de

urbanism și a autorizațiilor de construire, atribuțiile

arhitectului-șef vor fi îndeplinite de către un funcționar public

definitiv din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al

cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în



PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea

teritoriului și urbanismul și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 7 ianuarie 2022.

Nr. 29.
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domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării

construcțiilor.

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (9) și (10), atribuțiile

pot fi îndeplinite și de către structura de specialitate de la nivel

județean, de la nivelul municipiilor, respectiv de la nivelul

municipiului București, pentru sectoarele acestuia, pe bază de

convenție.”

2. La articolul I punctul 2, alineatele (3), (5) și (6) ale

articolului 36

1

se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, în situația în care la

concursurile organizate pentru ocuparea funcției de arhitect-șef

de la nivelul municipiilor nu se prezintă persoane care să

îndeplinească condițiile de vechime în specialitatea studiilor

prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

se pot stabili condiții pentru a permite participarea la concurs și

a persoanelor care îndeplinesc condițiile de vechime în

specialitatea studiilor necesare ocupării funcției de arhitect-șef

de minimum 5 ani.

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

(5) Unitățile administrativ-teritoriale pot coopera, conform

art. 36 alin. (9)—(11), pentru organizarea și exercitarea unor

activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege

autorităților administrației publice locale în domeniile ce privesc

activitățile de control, inspecție, urbanism și amenajarea

teritoriului, pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate,

la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ale căror

membri sunt sau la nivelul structurilor județene cu personalitate

juridică ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor

asociative ale autorităților administrației publice locale sau prin

cooperare între unități administrativ-teritoriale.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 370 alin. (2) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările

și completările ulterioare, personalul de la nivelul asociațiilor de

dezvoltare intercomunitară sau de la nivelul structurilor județene

cu personalitate juridică ale structurilor asociative ori de la

nivelul structurilor asociative ale autorităților administrației

publice locale, respectiv prin cooperare între unități

administrativ-teritoriale, care realizează activitățile prevăzute la

alin. (5), exercită prerogative de putere publică și pot semna

documentațiile, procesele-verbale, avizele, certificatele și

autorizațiile emise sau întocmite în numele autorităților

administrației publice locale.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

ANA-MARIA CĂTĂUȚĂ

PREȘEDINTELE SENATULUI

FLORIN-VASILE CÎȚU

București, 7 ianuarie 2022.

Nr. 13.
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 30 din 7 ianuarie 2022

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 1 din 7 ianuarie 2022

O R D I N

privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, 

a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor 

pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

Văzând Referatul de aprobare nr. AR 170/2022 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență

și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile:

— art. 5 alin. (2) lit. d), art. 13 și ale art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și

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

— pct. 5 și 6 din anexa la Hotărârea Comitetul Național pentru Situații de Urgență nr. 1/2022 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,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,

cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea

și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările

ulterioare,

ministrul sănătății și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

Art. 1. — (1) Începând cu data de 8.01.2022 se instituie

obligativitatea purtării măștii de protecție doar de tip medical

cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura și nasul,

în toate spațiile publice închise și deschise.

(2) În înțelesul prezentului ordin sunt considerate

neconforme măștile care sunt confecționate din material textil

și/sau plastic.

Art. 2. — (1) Se exceptează de la măsura prevăzută la art. 1

următoarele categorii de persoane:

a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;

b) persoanele care sunt singure în birou;

c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării

distanței de 3 metri între persoane;

d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor,

cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;

e) vorbitorii aflați în spații închise sau deschise cu condiția

respectării distanței de minimum 3 metri între aceștia și oricare

din celelalte persoane din public;

f) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau

în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate

crescută etc.) sau activități sportive;

g) persoanele cu dizabilități cognitive.

(2) Persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea

de oxigenare, după evaluarea riscului efectuată de medicul de

medicina muncii al unității, pot fi exceptate de la măsura

prevăzută la art. 1 la locul de muncă.

Art. 3. — Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea

instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și

profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se

asigure, la intrarea în sediu, efectuarea triajului epidemiologic și

dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea

Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în

anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. — Începând cu data de 8.01.2021 se abrogă Ordinul

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne

nr. 2.282/156/2021 privind instituirea obligativității purtării măștii

de protecție, a efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării

mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2

pe durata stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 1017 din 25 octombrie 2021.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

ANEXĂ

I N S T R U C Ț I U N I  G E N E R A L E

privind măsurile de igienă

I. Portul măștii

1. Obligații la nivelul angajatorului/conducătorului instituției:

a) angajatorul va lua măsuri pentru elaborarea propriilor

proceduri pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în

funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate,

structura organizatorică, structura incintei;

b) medicii de medicina muncii vor efectua evaluarea de risc

și vor stabili condițiile purtării măștii pentru angajații care suferă

de boli care afectează capacitatea de oxigenare, în vederea

exceptării acestora de la măsura purtării măștii de protecție de

tip medical sau FFP2 la locul de muncă;



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 25/7.I.2022

8

c) responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă va face

instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea

în muncă (SSM).

2. Utilizarea corectă a măștilor:

a) măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație

cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool

sau cu apă și săpun;

b) înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate

(cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). Masca

trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;

c) masca de tip medical trebuie schimbată o dată la 4 ore

și ori de câte ori aceasta s-a umezit ori s-a deteriorat;

d) masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii

măștii, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool

sau cu apă și săpun);

e) după folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș

de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor;

f) nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale;

g) în cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii

este recomandată în orice circumstanță (de exemplu, în spațiile

deschise, la domiciliu).

II. Triajul la intrarea într-o incintă a instituțiilor și

autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor

A. Pentru personalul angajat

1. La intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul

epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.

2. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu

caracter personal și constă în:

a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact

(temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3°C),

la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în

prospectul dispozitivului;

b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul:

tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);

c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește

37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o

perioadă de 2—5 minute de repaus;

d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C

sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este

trimisă pentru consult la medicul de familie; dacă persoana:

(i) se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19,

medicul de familie îi va recomanda testarea;

(ii) nu se încadrează în definiția de caz suspect

COVID-19, medicul de familie va orienta diagnosticul

către altă afecțiune.

3. Persoanele cu funcție de conducere din fiecare unitate

(șefii de structură) au responsabilitatea de a dispune triajul

observațional al angajaților din subordinea directă.

4. Medicul de medicina muncii:

a) are obligația monitorizării stării de sănătate a angajaților;

b) va face instruirea angajaților în ceea ce privește SSM

(securitatea și sănătatea în muncă);

c) va realiza o evaluare a riscului pentru a decide dacă sunt

și alte zone unde nu este obligatorie masca.

B. Pentru alte persoane decât personalul angajat

1. Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele

care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea

incintă.

2. În cazul în care este necesară doar predarea unor

documente, colete etc., aceasta se va realiza în afara incintei,

direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea

măsurilor de precauție.

3. Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii

triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.

4. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor

cu caracter personal și constă în:

a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact

(temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3°C);

b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul:

tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată).

În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C,

se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă

de 2—5 minute de repaus.

Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C

sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoanei nu i se

permite accesul în incintă.

Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3°C, iar

persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, i se permite

accesul doar însoțită de către o persoană din sediu și după

înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.

„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, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI  — CAMERA DEPUTAȚILOR

&JUYEJT|332251]
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25/7.I.2022 conține 8 pagini. Prețul: 2 lei ISSN 1453—4495


