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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 229
din 6 aprilie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8
și alin. (4) din Codul de procedură civilă
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Ionița Cochințu

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Loredana Brezeanu.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură
civilă, excepție ridicată de Ion Nicolăescu în Dosarul
nr. 2.502/1/2017/a1 al Înaltei Curți de Casație și Justiție —
Completul de 5 judecători și care formează obiectul Dosarului
Curții Constituționale nr. 265D/2018.
2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de
citare este legal îndeplinită.
3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că partea
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice — în prezent, Ministerul Muncii și Protecției Sociale —
a depus note scrise prin care solicită respingerea excepției de
neconstituționalitate ca neîntemeiată.
4. Curtea dispune să se facă apelul și în Dosarul
nr. 810D/2018, având ca obiect excepția de neconstituționalitate
a prevederilor art. 511 alin. (1) pct. 8 și alin. (4) din Codul de
procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Elita Simex —
S.R.L. din Sâncraiu de Mureș, județul Mureș, în Dosarul
nr. 4.302/2/2017 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția
de contencios administrativ și fiscal, precum și în Dosarul
nr. 1.364D/2018,
având
ca
obiect
excepția
de
neconstituționalitate a prevederilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din
Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Vlad Ioan
Cereșanu în Dosarul nr. 28.063/3/2017 al Tribunalului București —
Secția a V-a civilă.
5. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de
citare este legal îndeplinită.
6. Curtea, din oficiu, pune în discuție problema conexării
dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
conexare a cauzelor. Curtea, având în vedere obiectul cauzelor,
în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune
conexarea dosarelor nr. 810D/2018 și nr. 1.364D/2018 la
Dosarul nr. 265D/2018, care a fost primul înregistrat.
7. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca

neîntemeiată, menționând în acest sens jurisprudența în materie
a Curții Constituționale.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată
următoarele:
8. Prin Încheierea din 12 februarie 2018, pronunțată în
Dosarul nr. 2.502/1/2017/a1, Înalta Curte de Casație și Justiție —
Completul de 5 judecători a sesizat Curtea Constituțională
cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 511
alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată
de Ion Nicolăescu într-o cauză având ca obiect soluționarea
recursului declarat împotriva unei decizii prin care a fost
respinsă, ca tardiv formulată, cererea de revizuire.
9. Prin Decizia nr. 3.939 din 8 decembrie 2017, pronunțată în
Dosarul nr. 4.302/2/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție —
Secția de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 și alin. (4) din Codul de
procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Elita Simex —
S.R.L. din Sâncraiu de Mureș, județul Mureș, într-o cauză având
ca obiect soluționarea unei cereri de revizuire.
10. Prin Încheierea din 20 iunie 2018, pronunțată în Dosarul
nr. 28.063/3/2017, Tribunalul București — Secția a V-a civilă
a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8
din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Vlad Ioan
Cereșanu într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri
de revizuire.
11. În motivarea excepției de neconstituționalitate se
susține, în esență, că prevederile criticate sunt neconstituționale
deoarece nu se poate formula o cerere de revizuire dacă nu sunt
cunoscute motivele pentru care s-a respins apelul sau recursul,
după caz, din moment ce persoana interesată nu este informată
asupra conținutului motivelor care au stat la baza respingerii
cuprinse în hotărârile ce urmează a fi contestate. În acest
context, comparativ, se face trimitere la termenul de șase luni
de la rămânerea definitivă a hotărârilor naționale în care poate
fi sesizată Curtea Europeană a Drepturilor Omului și momentul
de la care curge acest termen, respectiv de la „data când s-a
comunicat hotărârea”.
12. Se mai susține că problema de constituționalitate a
prevederilor criticate are legătură directă și nemijlocită cu situația
în care încălcarea autorității de lucru judecat a unei hotărâri
judecătorești definitive intervine și poate fi efectiv sesizată după
comunicarea motivării celei de-a doua hotărâri, întrucât ea
rezultă în mod cert și nemijlocit numai din considerentele
hotărârii atacate, deoarece hotărârea judecătorească nu este
formată numai din dispozitiv, ci cuprinde preambulul,
considerentele și apoi dispozitivul. Or, chiar dacă acesta din
urmă este cea mai importantă parte a hotărârii, nu poate fi
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limitată la acest context, mai ales în condițiile prevederilor
Codului de procedură civilă, în virtutea cărora pot fi atacate în
căile de atac inclusiv considerentele unei hotărâri. Astfel, în
această situație, în care încălcarea autorității de lucru judecat
rezultă din considerentele celei de-a doua hotărâri ori din
compararea considerentelor celor două hotărâri succesive,
dreptul la apărare și, implicit, accesul liber la justiție sunt
încălcate în situația în care cea de-a doua hotărâre rămâne
definitivă din chiar momentul pronunțării ei. Totodată, și
prevederile art. 511 alin. (4) din Codul de procedură civilă
încalcă același principiu al accesului liber la justiție, din moment
ce impun obligativitatea motivării cererii de reexaminare în
termenul de exercitare a acestei căi de atac prevăzut în art. 511
alin. (1) pct. 8 din același cod, respectiv în termen de o lună de
la data rămânerii definitive a hotărârii, înainte de a cunoaște
motivarea ultimei hotărâri. Ca atare, deși legea impune o
motivare în fapt și în drept a cererii de revizuire, aceasta trebuie
efectuată fără a cunoaște motivele de fapt și temeiurile de drept
pe care se întemeiază hotărârea atacată, ceea ce împiedică în
mod vădit o argumentare temeinică a cererii și constituie,
implicit, o veritabilă împiedicare a accesului liber la justiție, a
unui proces echitabil, în care toate părțile să își poată expune
neîngrădit toate argumentele în sprijinul cererii formulate și
supuse dezbaterii instanței. În contextul criticilor de
neconstituționalitate este menționată jurisprudența Curții
Constituționale cu privire la accesul liber la justiție și la căile
extraordinare de atac.
13. De asemenea, se apreciază că este inechitabil ca, pentru
motivul de revizuire prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul
de procedură civilă, termenul pentru formularea cererii de
revizuire să curgă de la data comunicării, iar pentru cel prevăzut
la art. 509 alin. (1) pct. 8 din același cod, termenul să curgă de
la data pronunțării celei de-a doua hotărâri, fără a se cunoaște
motivarea celei de-a doua instanțe, mai ales că, potrivit art. 427
alin. (1) din Codul de procedură civilă, comunicarea hotărârilor
definitive este obligatorie. Prin urmare, se învederează că norma
legală criticată este contrară dispozițiilor constituționale cuprinse
în art. 16, art. 21 și art. 24 alin. (1), întrucât îngrădește
exercitarea dreptului la un proces echitabil atât timp cât
persoana interesată să formuleze cererea de revizuire nu
cunoaște conținutul motivelor hotărârii în discuție.
14. Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul de
5 judecători, în Dosarul nr. 265D/2018, opinează că excepția
de neconstituționalitate este neîntemeiată, având în vedere
jurisprudența Curții Constituționale în materie.
15. Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de
contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 810D/2018,
opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.
16. Tribunalul București — Secția a V-a civilă, în Dosarul
nr. 1.364D/2018, opinează că excepția de neconstituționalitate
este neîntemeiată.
17. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
actele 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.
18. Avocatul Poporului, în Dosarul nr. 265D/2018,
consideră că dispozițiile criticate sunt constituționale.
19. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la
excepția de neconstituționalitate.
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C U R T E A,

examinând actele de sesizare, punctul de vedere al Avocatului
Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele
scrise depuse, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
20. 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 prezenta excepție.
21. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 511 alin. (1) pct. 8 și alin. (4) din Codul de
procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, care au următorul cuprins:
„(1) Termenul de revizuire este de o lună și se va socoti: [...]
8. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 8, de la data
rămânerii definitive a ultimei hotărâri.
[...]
(4) Revizuirea se motivează prin însăși cererea de declarare
a căii de atac sau înăuntrul termenului de exercitare a acesteia,
sub sancțiunea nulității.”
22. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale
sunt invocate prevederile constituționale ale art. 16 privind
egalitatea în drepturi, ale art. 20 privind prioritatea tratatelor
internaționale privind drepturile omului, ale art. 21 referitor la
accesul liber la justiție, ale art. 24 privind dreptul la apărare și ale
art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate
publică. De asemenea, este menționat art. 6 cu privire la dreptul
la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale.
23. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că art. 511 din Codul de procedură civilă instituie atât
termene pentru formularea revizuirii, cât și pentru motivarea
acesteia. Astfel, în funcție de motivele pe care se întemeiază
cererea, prevede termene diferite pentru formularea revizuirii,
stabilind și momentul de la care acestea încep să curgă. În ceea
ce privește termenul de revizuire prevăzut la art. 511 alin. (1)
pct. 8, cu trimitere la prevederile art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul
de procedură civilă, respectiv în cazul încălcării autorității de
lucru judecat prin pronunțarea unor hotărâri contrare, termenul
de revizuire este de o lună și se va socoti de la data rămânerii
definitive a ultimei hotărâri. Potrivit art. 634 din același cod, sunt
hotărâri definitive: 1. hotărârile care nu sunt supuse apelului și
nici recursului; 2. hotărârile date în primă instanță, fără drept de
apel, neatacate cu recurs; 3. hotărârile date în primă instanță,
care nu au fost atacate cu apel; 4. hotărârile date în apel, fără
drept de recurs, precum și cele neatacate cu recurs; 5. hotărârile
date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluționat fondul
pricinii; 6. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi
atacate cu recurs; aceste hotărâri devin definitive la data
expirării termenului de exercitare a apelului ori recursului sau,
după caz, la data pronunțării. Cu privire la termenul de motivare
a revizuirii, potrivit art. 511 alin. (4) din Codul de procedură civilă,
revizuirea se motivează prin însăși cererea de declarare a căii
de atac sau înăuntrul termenului de exercitare a acesteia, sub
sancțiunea nulității. Astfel, în virtutea acestor norme, motivarea
revizuirii este permisă și printr-un act separat, cu condiția ca
partea interesată să se încadreze în termenul de invocare a
motivului respectiv, iar sancțiunea aplicabilă în cazul nemotivării
cererii de revizuire este nulitatea acesteia.
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24. În ceea ce privește autoritatea de lucru judecat,
hotărârea judecătorească ce soluționează, în tot sau în parte,
fondul procesului sau statuează asupra unei excepții procesuale
ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunțare, autoritate de
lucru judecat cu privire la chestiunea tranșată; autoritatea de
lucru judecat privește dispozitivul, precum și considerentele pe
care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o
chestiune litigioasă; hotărârea judecătorească prin care se ia o
măsură provizorie nu are autoritate de lucru judecat asupra
fondului; când hotărârea este supusă apelului sau recursului,
autoritatea de lucru judecat este provizorie; hotărârea atacată
cu contestația în anulare sau revizuire își păstrează autoritatea
de lucru judecat până ce va fi înlocuită cu o altă hotărâre
(art. 430 din Codul de procedură civilă).
25. Față de această împrejurare, Curtea observă că prin
Decizia nr. 743 din 22 noiembrie 2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 16 mai 2019, paragraful 19,
a reținut că, pentru a beneficia de remediul prevăzut de calea
extraordinară de atac a revizuirii în situația în care se ajunge la
încălcarea autorității de lucru judecat prin pronunțarea a două
hotărâri potrivnice, este necesar ca această contrarietate să
rezulte din confruntarea dispozitivelor celor două hotărâri.
Soluția ce s-ar putea pronunța în urma revizuirii în acest context
este aceea a anulării celei de-a doua hotărâri, iar nu o
reanalizare a acestei din urmă hotărâri și, implicit, a
considerentelor ce au fundamentat cele două hotărâri în discuție
sau o schimbare în tot sau în parte a hotărârii atacate. Chiar
dacă prin prevederile art. 430 alin. (2) din Codul de procedură
civilă se statuează faptul că autoritatea de lucru judecat are
aplicabilitate și în ceea ce privește considerentele pe care
dispozitivul se sprijină, aceste din urmă prevederi se referă la
considerentele care au fundamentat și condus la soluțiile celor
două hotărâri contrare/potrivnice.
26. De asemenea, prin Decizia nr. 536 din 2 iulie 2020,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din
21 octombrie 2020, paragraful 17, Curtea a arătat că, potrivit
art. 513 alin. (4) teza a doua din Codul de procedură civilă, în
redactarea pe care textul o avea la data ridicării excepției de
neconstituționalitate, aspect valabil și în cauza de față (respectiv
înainte de modificările operate prin Legea nr. 310/2018 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea
altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.074 din 18 decembrie 2018), efectul admiterii
revizuirii îl constituie anularea celei din urmă hotărâri și
trimiterea cauzei spre rejudecare, întrucât revizuirea reprezintă
o cale de atac extraordinară, de retractare, nedevolutivă. De
aceea, în cadrul judecării acesteia nu este permisă și
soluționarea fondului pricinii. În ipoteza în care constată
existența motivului de revizuire prevăzut la art. 509 alin. (1)
pct. 8 din Codul de procedură civilă, instanța competentă să
soluționeze cererea de revizuire nu examinează temeinicia
hotărârii atacate și nu decide care dintre hotărârile în discuție
este cea judicioasă, ci se rezumă la a anula ultima hotărâre cu
privire la care constată că nesocotește autoritatea de lucru
judecat a hotărârii anterioare. Pentru a decide astfel, instanța
se pronunță asupra identității de părți, obiect și cauză în
procesele soluționate prin hotărârile comparate, care indică
încălcarea autorității de lucru judecat a celei mai întâi
pronunțate. Or, în verificarea existenței triplei identități
menționate, nu este necesar ca instanța care soluționează
cererea de revizuire să analizeze considerentele pe care

instanțele și-au fondat soluțiile pronunțate, ci soluția pronunțată
și impusă prin dispozitivul hotărârilor. Art. 461 alin. (1) din Codul
de procedură civilă clarifică obiectul asupra căruia poartă orice
cale de atac, stabilind că partea din hotărâre împotriva căreia
se îndreaptă aceasta este soluția cuprinsă în dispozitivul
hotărârii. Așadar, revizuirea, la fel ca orice altă cale de atac,
indiferent de caracterul acesteia — ordinară sau extraordinară,
de reformare sau de retractare, devolutivă sau nedevolutivă —,
se îndreaptă împotriva soluției cuprinse în dispozitivul hotărârii.
Chiar dacă, în concepția actuală a Codului de procedură civilă,
se bucură de autoritate de lucru judecat atât dispozitivul
hotărârii, cât și considerentele pe care acesta se sprijină, după
cum prevede art. 430 alin. (2), revizuirea întemeiată pe motivul
nesocotirii autorității de lucru judecat nu poate viza decât soluția
pronunțată, de vreme ce efectul admiterii cererii de revizuire
este anularea ultimei hotărâri, în întregul ei, fără analiza
eventualei contrarietăți existente între considerentele decisive
ale hotărârilor în discuție.
27. Curtea a mai reținut prin deciziile precitate că,
într-adevăr, art. 461 alin. (2) din Codul de procedură civilă
reglementează și problema considerentelor, în sensul că, potrivit
acestuia, calea de atac poate să vizeze anumite considerente
ale hotărârii, și anume cele prin care s-au dat dezlegări unor
probleme de drept ce nu au legătură cu judecata acelui proces
sau care sunt greșite ori cuprind constatări de fapt ce
prejudiciază partea. Într-o asemenea situație, instanța, admițând
calea de atac, va înlătura acele considerente și le va înlocui cu
propriile considerente, menținând soluția cuprinsă în dispozitivul
hotărârii atacate. Însă această ipoteză este valabilă numai în
ceea ce privește căile de atac de reformare, întrucât necesită
un control judiciar efectiv al hotărârii, iar nu și în ceea ce privește
căile de atac de retractare, așa cum este revizuirea. Astfel,
Curtea a observat că, în ceea ce privește considerentele
decizorii, prin care a fost soluționată pe cale incidentală o
chestiune litigioasă, acestea nu pot constitui motiv de revizuire
a celei de-a doua hotărâri ca urmare a faptului că ar contraveni
considerentelor decizorii cuprinse într-o altă hotărâre anterioară.
Aceasta deoarece o astfel de ipoteză este exclusă de existența
unei alte căi procedurale puse la îndemâna părții interesate încă
din timpul soluționării celui de-al doilea proces, și anume
posibilitatea acesteia de a invoca excepția autorității de lucru
judecat cu referire la soluția dată cu privire la aceeași chestiune
litigioasă rezolvată pe cale incidentală într-o cauză precedentă.
Prin urmare, în condiții de diligență procesuală, se poate preveni
apariția unor considerente decizorii contradictorii, astfel încât să
nu se mai pună problema unei eventuale revizuiri întemeiate pe
un asemenea motiv (a se vedea Decizia nr. 536 din 2 iulie 2020,
precitată, paragraful 18, și Decizia nr. 495 din 25 iunie 2020,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din
20 octombrie 2020, paragraful 21).
28. În acest context, Curtea observă că, prin Decizia nr. 524
din 5 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 922 din 16 noiembrie 2016, paragrafele 17 și 18,
instanța de contencios constituțional a reținut că obligația părților
de a-și exercita drepturile procesuale în cadrul termenelor
stabilite de lege reprezintă expresia aplicării principiului privind
dreptul persoanei la judecarea procesului său în mod echitabil
și într-un termen rezonabil, instituirea unor termene procesuale
servind unei mai bune administrări a justiției, precum și
necesității aplicării și respectării drepturilor și garanțiilor
procesuale ale părților; în toate cazurile în care legiuitorul a
condiționat valorificarea unui drept de exercitarea sa în interiorul
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unui anumit termen, nu a procedat cu intenția de a restrânge
accesul liber la justiție, ci exclusiv pentru a asigura cadrul legal
în vederea exercitării acestui drept constituțional.
29. De asemenea, Curtea constată că, în virtutea art. 186
din Codul de procedură civilă, și în materia revizuirii se poate
formula cerere de repunere în termen, respectiv partea care a
pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă
dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic
justificate.
30. Față de cele prezentate, excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 și alin. (4) din Codul de
procedură civilă, în raport cu prevederile constituționale și
convenționale privind accesul liber la justiție, dreptul la un
proces echitabil și dreptul la apărare, este neîntemeiată.
31. Referitor la invocarea în susținerea excepției de
neconstituționalitate a prevederilor art. 52 din Constituție, se
observă că autorul acesteia se limitează la a le menționa, fără
însă a motiva în ce constă contrarietatea textelor legale criticate
cu acestea, context în care Curtea nu poate formula propriile
critici, la care, ulterior, să și răspundă (a se vedea, în acest sens,
Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012).
32. În ceea ce privește trimiterea, comparativ, la termenul în
care poate fi sesizată Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
Curtea constată că, deosebit de cele susținute în motivarea
excepției de neconstituționalitate, potrivit art. 35 paragraful 1
referitor la condițiile de admisibilitate din Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,
instanța de la Strasbourg nu poate fi sesizată decât după
epuizarea căilor de recurs interne, așa cum se înțelege din
principiile de drept internațional general recunoscute, și într-un
termen de 6 luni începând cu data deciziei interne definitive.
Astfel cum reține și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în
jurisprudența sa, regulile enunțate la art. 35 paragraful 1 privind
epuizarea căilor de atac interne și termenul de 6 luni sunt strâns
legate, întrucât nu numai că figurează în același articol, dar, în
plus, sunt exprimate în aceeași teză, a cărei construcție
gramaticală implică o astfel de corelație. Astfel, în general,
termenul de 6 luni începe să curgă de la data deciziei definitive
pronunțate în cadrul procesului de epuizare a căilor de atac
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interne (a se vedea Hotărârea din 11 decembrie 2018,
pronunțată în Cauza Lekić împotriva Sloveniei, paragraful 65).
Reclamantul trebuie să fi exercitat în mod normal căile de atac
interne care sunt, după toate probabilitățile, efective și suficiente
(Hotărârea pronunțată în Cauza Călin și alții împotriva României,
paragrafele 59—60 și 62—69). În cazul în care un reclamant
exercită o cale de atac aparent disponibilă și nu observă decât
ulterior existența unor circumstanțe care o fac ineficientă, poate
fi indicat, în sensul art. 35 paragraful 1, să se considere că
termenul de 6 luni a început să curgă de la data la care
reclamantul a luat sau ar fi trebuit să ia cunoștință de această
situație pentru prima dată (Hotărârea din 17 septembrie 2014,
pronunțată în Cauza Mocanu și alții împotriva României,
paragraful 260).
33. În ceea ce privește compararea textului criticat, prin care
se prevede că termenul de revizuire este de o lună și se va
socoti de la data rămânerii definitive a ultimei hotărâri, cu o altă
normă din Codul de procedură civilă, prin care se dispune că
termenul de revizuire este de o lună și se va socoti de la
comunicarea hotărârii, din perspectiva unei pretinse discriminări,
Curtea observă că, potrivit jurisprudenței sale, spre exemplu,
Decizia nr. 343 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 31 octombrie 2013,
examinarea constituționalității unui text de lege are în vedere
conformitatea acestui text cu dispozițiile și principiile
constituționale, iar nu compararea unor prevederi legale dintr-o
lege ori a prevederilor mai multor legi între ele și raportarea
concluziei ce ar rezulta din această comparație la dispoziții ori
principii ale Constituției. De altfel, așa cum s-a arătat mai sus,
art. 511 din Codul de procedură civilă instituie termene total
diferite pentru formularea și motivarea revizuirii în funcție de
motivele pe care se întemeiază cererea. În acest context, Curtea
învederează faptul că, în virtutea dispozițiilor constituționale ale
art. 126 alin. (2), potrivit cărora „Competența instanțelor
judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai
prin lege”, precum și ale art. 129, care statuează că „împotriva
hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public
pot exercita căile de atac, în condițiile legii”, legiuitorul are
prerogativa stabilirii competenței și procedurii de judecată,
inclusiv cu privire la condițiile de exercitare a căilor de atac.

34. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Ion Nicolăescu în Dosarul nr. 2.502/1/2017/a1 al
Înaltei Curți de Casație și Justiție — Completul de 5 judecători, de Societatea Elita Simex — S.R.L. din Sâncraiu de Mureș, județul
Mureș, în Dosarul nr. 4.302/2/2017 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal și de Vlad
Ioan Cereșanu în Dosarul nr. 28.063/3/2017 al Tribunalului București — Secția a V-a civilă și constată că dispozițiile art. 511 alin. (1)
pct. 8 și alin. (4) din Codul de procedură civilă sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Înaltei Curți de Casație și Justiție — Completul de 5 judecători, Înaltei Curți de Casație și Justiție —
Secția de contencios administrativ și fiscal și Tribunalului București — Secția a V-a civilă și se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 6 aprilie 2021.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Ionița Cochințu
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 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. 32/2021 privind
propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea
Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din 14.05.2021,
având în vedere „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generate de virusul SARS-CoV-2 pe
teritoriul României la data de 24.05.2021”, 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. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 13 mai 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. 488 din 11 mai 2021,
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. În anexa nr. 2, articolul 31 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 31. — (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. 5, 6 și 12 numai a 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 nu mai
vechi de 72 de ore;
c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid nu mai vechi de 24 de ore;
d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-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. 7 numai
a 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 nu mai
vechi de 72 de ore;
c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid nu mai vechi de 24 de ore.
(3) 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. 6 pct. 2 și 4,
respectiv art. 10 pct. 4 numai a persoanelor care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare.
(4) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor
prevăzute la alin. (1)—(3) prin prezentarea documentelor pe
suport hârtie sau în format electronic.”
2. În 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 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. 3—27;
2. se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor
sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise,
publice și/sau private;
3. activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor
sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului
nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând
în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate
pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
4. competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul
României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
5. în spațiile deschise competițiile sportive se pot desfășura
pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 25%
din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai
vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară
confirmării infectării cu 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;
6. în spațiile închise competițiile sportive se pot desfășura pe
teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 25% din
capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai
vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară
confirmării infectării cu 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;
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7. competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul
României cu participarea spectatorilor peste 25% din
capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare sau persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de
ore, ori rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu
mai vechi de 24 de ore, numai dacă acestea se vaccinează la
intrarea în incintă, 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;
8. în condițiile pct. 3 se permite desfășurarea de către
sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a
activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în
aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt
permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între
participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană;
9. 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;
10. în condițiile pct. 9, 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 din 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;
11. în condițiile pct. 9, organizarea și desfășurarea activității
în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau
concerte se pot desfășura cu participarea publicului până la
capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, 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;
12. în condițiile pct. 9, 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, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a
altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a
cel mult 1.000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp
pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de
protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
90-a zi ulterioară confirmării infectării cu 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;
13. în condițiile pct. 9, la nivelul județelor/localităților unde
incidența cumulată la 14 zile este 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
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altor evenimente culturale sunt permise cu participarea unui
număr mai mare de 1.000 de spectatori, cu asigurarea unei
suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu
purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, 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;
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 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 cu participarea
a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin
ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul
tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
17. se permite organizarea de evenimente private (nunți,
botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fără a se limita la acestea,
în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele,
săli/corturi de evenimente, cu un număr de participanți de
maximum 70 de persoane în exterior și de maximum 50 de
persoane în interior în județele/localitățile unde incidența
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de
locuitori. 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;
18. în condițiile pct. 17 se permite organizarea de
evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.), 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 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate
persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare;
19. 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 70 de persoane în interior și
de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei
suprafețe de 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 3/1.000
de locuitori;
20. în condițiile pct. 19 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 70 de persoane în
interior și mai mare de 200 de persoane în exterior, cu
asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă
toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare;
21. se permite organizarea de conferințe cu un număr de
participanți de maximum 100 de persoane în interior cu
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asigurarea unei suprafețe de 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 3/1.000 de locuitori;
22. în condițiile pct. 21 se permite organizarea de conferințe
cu un număr de participanți mai mare de 100 de persoane în
interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare
persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;
23. se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile
cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței
publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea
unui medic epidemiolog;
24. 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;
25. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind
organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată,
organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de
participanți de maximum 100 de persoane și cu respectarea
următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul
și gura, de către toți participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate
persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul
sau demonstrația;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între
participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum
4 mp/persoană, acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie
eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a
demonstrației;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru
prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului
SARS-CoV-2;
26. se permite desfășurarea activităților de prevenire și
combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la
care pot participa cel mult 20 de persoane;
27. se permit festivitățile organizate în spații deschise,
prilejuite de terminarea anului școlar, cu participarea
personalului didactic, a elevilor, precum și a însoțitorilor
acestora. Participarea însoțitorilor este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore,
respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între
a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2,
în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educației și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.”
3. În anexa nr. 3, la articolul 2 alineatul (1), punctul 1 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„1. în interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în
grupuri pietonale mai mari de 8 persoane care nu aparțin
aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;”.
4. În anexa nr. 3, la articolul 2 alineatul (1), punctul 7 se
abrogă.
5. În anexa nr. 3, la articolul 2, alineatul (5) se abrogă.
6. În anexa nr. 3, articolul 6 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 6. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:
1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al

produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,
de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor,
precum și la terase este permisă fără a depăși 70% din
capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00,
în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la
depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;
2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,
de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor,
precum și la terase este permisă până la capacitatea maximă a
spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00, în județele/localitățile
unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori dacă toate persoanele sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare;
3. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la
terasele acestora este permisă fără a depăși 70% din
capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00,
în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru
persoanele cazate în cadrul acestor unități, în județele/localitățile
unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele
14 zile;
4. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la
terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a
spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00, în județele/localitățile
unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori dacă toate persoanele sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare;
5. măsurile prevăzute la pct. 1—4 se aplică și operatorilor
economici care desfășoară activități în spațiile publice închise
care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de
cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul
temporar sau permanent;
6. în situația în care activitatea operatorilor economici
prevăzuți la pct. 1 și 3 este restricționată sau închisă se permit
prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și
băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile
respective;
7. operatorii economici prevăzuți la pct. 1 și 3 vor respecta
obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al
ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
8. prepararea, comercializarea și consumul produselor
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în
spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer
liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 5, cu asigurarea unei
distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a
maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și
cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin
comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei,
antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
9. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără
a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul
orar 5,00—24,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată
la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă
toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare;
10. se limitează gradul de ocupare a structurilor de primire
turistice cu funcțiuni de cazare turistică, astfel cum sunt definite
la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind
organizarea și desfășurarea activității de turism în România,
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aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu
modificările și completările ulterioare, la cel mult 85% din
capacitatea maximă a acestora, în următoarele localități:
a) zona Mamaia Nord, județul Constanța;
b) Năvodari, județul Constanța;
c) Mamaia și Mamaia-Sat, județul Constanța;
d) Constanța, județul Constanța;
e) Agigea, județul Constanța;
f) Eforie Nord, județul Constanța;
g) Eforie Sud, județul Constanța;
h) Techirghiol, județul Constanța;
i) Tuzla, județul Constanța;
j) Costinești, județul Constanța;
k) Neptun-Olimp, județul Constanța;
l) Jupiter, județul Constanța;
m) Cap Aurora, județul Constanța;
n) Venus, județul Constanța;
o) Saturn, județul Constanța;
p) Mangalia, județul Constanța;
q) 2 Mai, județul Constanța;
r) Vama Veche, județul Constanța;
11. în localitățile prevăzute la pct. 10, ocuparea spațiilor din
structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, astfel
cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului
nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, este permisă
până la capacitatea maximă a acestora, dacă toate persoanele
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.”
7. În anexa nr. 3, articolul 8 se abrogă.
8. În anexa nr. 3, articolul 10 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 10. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:
1. se suspendă activitatea operatorilor economici
desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau
fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
mare de 4/1.000 de locuitori;
2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de
sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori cu asigurarea unei
suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de
sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 70% din
capacitatea maximă a spațiului 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 7 mp
pentru fiecare persoană;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de
sport și/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a
spațiului 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 4 mp pentru fiecare persoană, dacă
toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare;
5. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 70% din
capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000
de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de
locuitori;
6. se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice,
operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza
activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod
obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a
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mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;
7. se instituie obligația desfășurării activității la nivelul
cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, în
condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
8. se instituie obligația operatorilor economici care
desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală,
primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de
lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
economiei, antreprenoriatului și turismului și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare, în baza căruia își pot
desfășura activitatea;
9. operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de
noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și
restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru
Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnicoștiințific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul
României sau a comitetului județean/al municipiului București
pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile
administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire
comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2;
10. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este
permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului
în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la
depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;
11. se instituie obligația operatorilor economici care
desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a
piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/fitness de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
12. se instituie obligația operatorilor economici care
desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele
de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
13. activitatea operatorilor economici care administrează
locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără a
depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul
orar 5,00—24,00, cu condiția ca însoțitorii copiilor să fie
vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
14. activitatea operatorilor economici care administrează săli
de jocuri este permisă fără a depăși 50% din capacitatea
maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00 în
județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.”
9. În anexa nr. 3, la articolul 13, după alineatul (2) se
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul
cuprins:
„(3) Organizarea activității la locul de muncă se va realiza cu
respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente în
ceea ce privește prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2
și pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a
lucrătorilor, ținând cont și de gradul de vaccinare a angajaților de
la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare
împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații pentru
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care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, precum și de numărul de angajați care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care dețin și
prezintă angajatorului adeverință eliberată de medicul de
familie.”
10. În anexa nr. 3, articolul 15 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 15. — (1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
art. 1 pct. 1 și 2 se urmărește de către Ministerul Afacerilor
Interne.
(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 3—8 se pun în aplicare
de către Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 9—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 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. 17—24
și 26 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(8) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 25 se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(9) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 27 se pune în aplicare de
către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Respectarea
aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul
Afacerilor Interne.
(10) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se
urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(11) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 3 se
urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor
Interne.
(12) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 4 se
urmărește de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și
Ministerul Afacerilor Interne.

(13) Măsura prevăzută la art. 5 se pune în aplicare de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(14) Măsura prevăzută la art. 6 pct. 8 se pune în aplicare de
către
Ministerul
Sănătății,
Ministerul
Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului și Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Respectarea aplicării
măsurilor prevăzute la art. 6 se urmărește de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(15) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 7 se
urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
(16) Măsurile prevăzute la art. 9 se pun în aplicare de către
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor
Interne și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor
măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(17) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 10
pct. 1—5, 10, 13 și 14 se urmărește de către Ministerul Muncii
și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(18) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 6 se pun în aplicare de
către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor
Interne.
(19) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 7 și 12 se pun în
aplicare de către Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării
acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(20) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 8 se pun în aplicare de
către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și
Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
art. 10 pct. 8 și 9 se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(21) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 11 se pun în aplicare
de către Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor
Interne.
(22) Măsurile prevăzute la art. 11 se pun în aplicare de către
Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării
acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(23) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 12 se
urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și
Ministerul Afacerilor Interne.
(24) Măsurile prevăzute la art. 13 se pun în aplicare de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale.”
Art. II. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie
2021.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
Ministrul sănătății,
Ioana Mihăilă
Ministrul tineretului și sportului,
Carol-Eduard Novák
Ministrul culturii,
Bogdan Gheorghiu
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Mihnea-Claudiu Drumea,
secretar de stat

București, 27 mai 2021.
Nr. 580.

Ministrul economiei, antreprenoriatului
și turismului,
Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
p. Ministrul energiei,
Ákos Derzsi,
secretar de stat
Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu
Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Cătălin Drulă

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 555/28.V.2021
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit,
pentru Republica Moldova, în conformitate cu prevederile
art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 41 alin. (4)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru
Agenția Națională pentru Sănătate Publică din Republica Moldova în vederea
gestionării epidemiei împotriva COVID-19.
(2) Ajutorul umanitar, cu titlu gratuit, prevăzut la alin. (1) se acordă din rezerva
Ministerului Sănătății și constă în acordarea a 100.800 de doze vaccin împotriva
COVID-19 din numărul de doze achiziționate de Ministerul Sănătății și livrate de
către Compania AstraZeneca, prin acordurile-cadru încheiate de către Ministerul
Sănătății cu Comisia Europeană.
Art. 2. — (1) Dozele de vaccin prevăzute la art. 1 alin. (2) se transportă în
cutii frigorifice puse la dispoziție de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militară „Cantacuzino” din București, care asigură respectarea lanțului
frigorific până la destinație.
(2) Transportul se asigură cu mijloace de transport aparținând structurilor de
specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv prin Departamentul pentru
Situații de Urgență — Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
(3) Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență, va întreprinde demersurile necesare pentru
rambursarea cheltuielilor eligibile ocazionate de transport, din bugetul
Mecanismului de protecție civilă al Uniunii, după caz, conform prevederilor legale.
PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Ilie-Dan Barna
Ministrul sănătății,
Ioana Mihăilă
p. Ministrul afacerilor externe,
Daniela Anda Grigore Gîtman,
secretar de stat
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode

București, 27 mai 2021.
Nr. 581.

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 555/28.V.2021

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
pentru numirea domnului Adrian-Cristian Bratu
în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat,
al Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență
Având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe formulată prin
Memorandumul nr. A/5.196 din 25 mai 2021, înregistrat la Cabinetul
prim-ministrului cu nr. 5/3.664 din 26 mai 2021,
în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
și al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 565/2021 privind organizarea
și funcționarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, precum și pentru
completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Afacerilor Externe,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Adrian-Cristian Bratu se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar
de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență.
PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun
București, 28 mai 2021.
Nr. 341.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN
privind aprobarea planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant
provenit din traficul feroviar, aferente hărților strategice de zgomot, elaborate pentru căile ferate,
aflate în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A.
În temeiul prevederilor art. 66 lit. b) din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, precum
și ale art. 3 pct. 24 și art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii,
ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă planurile de acțiune pentru prevenirea și
reducerea zgomotului ambiant provenit din traficul feroviar,
aferente hărților strategice de zgomot, elaborate pentru căile
ferate aflate în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate

„C.F.R.” — S.A., conform prevederilor legale în vigoare, prevăzute
în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Cătălin Drulă
București, 24 mai 2021.
Nr. 411.
*) Anexa nu poate fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive de natură tehnico-redacțională, respectiv din cauza complexității
documentației, fiind disponibilă în format electronic pe pagina de internet a Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., http://www.cfr.ro, secțiunea Protecția
mediului/planuri acțiune.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020
privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2021
Având în vedere:
— prevederile art. 77 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;
— prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 109/2021;
— prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar
2020—2021, cu modificările și completările ulterioare;
— Referatul de aprobare nr. 3.168 din 19.05.2021 referitor la proiectul de ordin privind modificarea și completarea Ordinului
ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2021,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. I. — Ordinul ministrului educației și cercetării
nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului
național de bacalaureat — 2021, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 837 din 11 septembrie 2020, cu modificările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) În conformitate cu Regulamentul-cadru pentru
organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul
de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului
educației și cercetării nr. 4.812/2020, absolvenții specializării
educator-puericultor din cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic,
susțin probele scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele:
Limba și literatura română, Istorie și discipline la alegere, comune
profilului uman din filiera teoretică.”
2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc zece noi
alineate, alineatele (5)—(14), cu următorul cuprins:
„(5) Pentru examenul de bacalaureat 2021 se consideră
centru de examen unitatea de învățământ la care s-au înscris cel
puțin 30 de candidați și maximum 450 de candidați, proveniți din
seria curentă și/sau din seriile anterioare. Sunt centre de
examen, cu prioritate, unitățile de învățământ care asigură
următoarele condiții:
a) sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea
comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași
clădire;
b) sălile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audiovideo;
c) îndeplinesc condițiile prevăzute în Procedura privind
transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul
național de bacalaureat nr. 709 din 9.03.2021.
(6) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului
București nominalizează, până la data de 4 iunie 2021, centrele
de examen dintre unitățile de învățământ care îndeplinesc
condițiile prevăzute la alin. (5) și centrele zonale de evaluare,
precum și unitățile de învățământ arondate acestora și
transmite, spre aprobare, lista acestora în format electronic,
scanată și ștampilată, până la aceeași dată, Comisiei Naționale
de Bacalaureat și Centrului Național de Politici și Evaluare în
Educație.
(7) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului
București stabilește prin decizia inspectorului școlar general,
până la data de 7 iunie 2021, componența nominală a Comisiei
de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor
lingvistice și digitale din fiecare unitate de învățământ liceal care
are clase de final de ciclu de învățământ, pe baza propunerilor
transmise de consiliul de administrație al unității de învățământ.

(8) Persoanele de contact/Informaticienii/Cadrele didactice
cu abilități de operare pe calculator, care fac parte din comisiile
de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale
de evaluare în calitate de secretari sau de membri și care
administrează baza de date, sunt desemnați de către Comisia
de bacalaureat județeană/a municipiului București, cel mai târziu
până la data de 10 iunie 2021.
(9) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului
București stabilește în ședință publică organizată în cadrul unei
videoconferințe, prin tragere la sorți, componența comisiilor din
centrele de examen și din centrele zonale de evaluare, cu
excepția președinților și a persoanelor de contact.
(10) Tragerea la sorți a cadrelor didactice care fac parte din
comisiile din centrele de examen și din centrele zonale de
evaluare se realizează din lista aprobată de Comisia de
bacalaureat județeană/a municipiului București. Lista se
alcătuiește la nivel județean/al municipiului București din listele
transmise inspectoratelor școlare de către unitățile de
învățământ până la data de 7 iunie 2021. Listele cuprind numele
cadrelor didactice care doresc să participe la examenul de
bacalaureat național și care nu sunt în situație de
incompatibilitate prevăzută de metodologia de organizare și
desfășurare a examenului național de bacalaureat și nici nu au
fost sancționate disciplinar pentru fapte săvârșite în sesiunile
anterioare de examen.
(11) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de
bacalaureat a municipiului București aprobă lista cadrelor
didactice care vor participa la tragerea la sorți, cu cel mult șapte
zile înainte de începerea examenului.
(12) Componența comisiilor se consemnează într-un
proces-verbal în care se menționează și reprezentanți ai societății
civile, respectiv ai Consiliului județean/al municipiului București al
elevilor, ai asociațiilor reprezentative ale elevilor, ai organizațiilor
reprezentative la nivel național ale părinților și reprezentanți ai
sindicatelor afiliate la federațiile sindicale reprezentative din
învățământ, ai presei scrise și audiovizuale care au participat la
tragerea la sorți organizată în cadrul videoconferinței.
(13) Numărul candidaților înscriși într-o comisie de examen
reprezintă numărul candidaților din seria curentă și/sau din
seriile anterioare din unitatea de învățământ, la care se adaugă
cei din seriile anterioare repartizați de comisia județeană/a
municipiului București de bacalaureat — 2021, cu respectarea
condițiilor prevăzute la alin. (5).
(14) Pentru unitățile de învățământ — centre de examen care
au un număr de candidați mai mare decât numărul de locuri din
sălile de examen proprii, conform prevederilor de la alin. (5)
lit. a), Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului
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București poate decide arondarea acestora la cea mai apropiată
comisie de examen dintr-o unitate de învățământ care dispune
de spații suplimentare. Decizia se transmite Comisiei Naționale
de Bacalaureat.”
3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Programele pentru susținerea probelor scrise
ale examenului național de bacalaureat — 2021 sunt cele
aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.237/2021 privind
aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale
pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale
examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020—2021.
(2) Recunoașterea și echivalarea competențelor lingvistice
și digitale se realizează conform Metodologiei pentru
echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul
probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale —
examenul național de bacalaureat 2021, aprobată prin Ordinul
ministrului educației nr. 3.842/2021.”
4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Probele specifice susținute de elevii claselor
a XII-a din secțiile speciale din România, care funcționează în
baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii
Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar,
aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/1999,
aprobată prin Legea nr. 205/1999, se desfășoară în conformitate
cu Regulamentul de desfășurare a examenului în vederea obținerii
Diplomei de acces general în învățământul superior german și a
Diplomei de bacalaureat de către absolvenții secțiilor/școlilor
speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului
educației, cercetării și inovării nr. 5.262/2009 privind secțiile/școlile
speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces
general în învățământul superior german și Diplomă de
bacalaureat, și cu Instrucțiunile referitoare la organizarea și
desfășurarea probelor examenului de bacalaureat susținut de
absolvenții secțiilor speciale germane din România, în anul școlar
2020—2021*, aprobate cu nr. 28.262 din 27.04.2021.
(2) Pentru elevii secțiilor bilingve francofone care fac parte
din proiectul bilateral franco-român. «De la învățământul bilingv
către filierele universitare francofone», echivalarea probei scrise
la una dintre disciplinele nonlingvistice (DNL) susținute în limba
franceză, din cadrul examenului de bacalaureat bilingv
francofon, se realizează de către Comisia de bacalaureat de
echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale,
constituită la nivelul unității de învățământ liceal.
(3) Pentru elevii secțiilor bilingve româno-spaniole,
echivalarea probei scrise de cultură spaniolă, din cadrul
examenului de bacalaureat bilingv româno-spaniol, se
realizează de către Comisia de bacalaureat de echivalare și
recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, constituită la
nivelul unității de învățământ liceal.”
5. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Pentru candidații care provin de la specializările/calificările
autorizate provizoriu, echivalarea și recunoașterea competențelor
lingvistice și digitale se fac în cadrul comisiei de bacalaureat
pentru recunoașterea și echivalarea competențelor lingvistice și
digitale de la nivelul unității de învățământ la care sunt arondați
candidații, de către o subcomisie care își va desfășura activitatea
în unitatea de învățământ de unde provin acești candidați, în care
vor fi incluși obligatoriu profesori din această unitate.”
6. La articolul 9, alineatele (2) și (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(2) Comisia județeană/a municipiului București stabilește
componența comisiilor din centrele de examen cu cel mult

48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la
sorți în ședință publică organizată în cadrul unei videoconferințe,
care poate fi înregistrată. La ședința publică sunt invitați, în scris,
și reprezentanți ai societății civile.
(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de
examen, inclusiv persoanele de contact și informaticienii, sunt
selectate din alte unități de învățământ decât cele din care provin
candidații arondați centrelor. Pentru examenul național de
bacalaureat — 2021, supravegherea probelor scrise este
asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un asistent.”
7. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Înregistrarea videoconferinței menționate la alin. (2) se
păstrează la nivelul inspectoratelor școlare județene/al
Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în condiții de
maximă siguranță, pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data
efectuării acesteia, și se transmite doar la solicitarea instanțelor
de judecată sau a organelor de control, fiind exceptată de la
comunicare către alte persoane fizice sau juridice.”
8. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 13. — (1) Candidații care depun/transmit prin mijloace
electronice contestații completează, semnează și depun/ transmit
prin mijloace electronice o declarație-tip în care se menționează
faptul că au luat cunoștință că nota acordată, ca urmare a
soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială,
prin creștere sau descreștere, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.”
9. La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Ștergerea de pe paginile de internet ale Ministerului
Educației, ale inspectoratelor școlare și ale unităților de
învățământ a informațiilor menționate la alin. (2) se realizează
după împlinirea termenului de 2 (doi) ani de la data afișării.
Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ—
centre de examen a acestor informații se realizează pentru o
perioadă de o lună de la data publicării.”
10. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1
care face parte integrantă din prezentul ordin.
11. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce
o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în
anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de
bacalaureat a municipiului București, comisiile de bacalaureat
din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele
zonale de evaluare, Comisia județeană/a municipiului București
de contestații au obligația aplicării prevederilor Ordinului
ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021
privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.
Art. III. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
pentru examenul național de bacalaureat — 2021, orice alte
prevederi contrare se abrogă.
Art. IV. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului
Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului
București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. V. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 27 mai 2021.
3.852.
* Instrucțiunile referitoare la organizarea și desfășurarea probelor examenului de bacalaureat susținut de absolvenții secțiilor speciale germane din
România, în anul școlar 2020—2021, nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 555/28.V.2021

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 5.453/2020)

CALENDARUL

examenului național de bacalaureat — 2021
Sesiunea iunie—iulie 2021

31 mai—4 iunie 2021
4 iunie 2021
14—25 iunie 2021
28 iunie 2021
29 iunie 2021
30 iunie 2021
1 iulie 2021
5 iulie 2021
6—9 iulie 2021
9 iulie 2021

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor
în intervalul orar 12,00—18,00
Rezolvarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august—septembrie 2021

19—26 iulie 2021
16 august 2021
17 august 2021
18 august 2021
19 august 2021
23—31 august 2021
31 august 2021
1—3 septembrie 2021
3 septembrie 2021

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat
examenele de corigențe
Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor
(orele 12,00—18,00)
Rezolvarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale

N O T Ă:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă,
Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare a lucrărilor
scrise ori de afișare a rezultatelor.
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.453/2020)

Nr. .........../.......... .2021
Domnule președinte,
Subsemnatul/Subsemnata, ................................................, vă rog să dispuneți recorectarea lucrării mele la
proba* ......................, disciplina** ............................................ și tipul de subiect*** ................................................, din cadrul
examenului național de bacalaureat — 2021, sesiunea .................................
Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020
privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2021, cu modificările și completările ulterioare, conform
cărora nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere,
și reprezintă nota finală obținută la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.
Data
................................
Domnului președinte al Centrului de examen din ........................................

* Proba: E.a); E.b); E.c); E.d).
** Disciplina: Matematică, Biologie, ................ .
*** Subiect: M_mate-info, M_șt-nat., Chimie, ................ .

Semnătura
................................

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2021 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

Denumirea publicației
12 luni

3 luni

1 lună

1.

Monitorul Oficial, Partea I

1.310

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

1.640

150

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

2.460

220

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

470

50

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

1.880

170

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

1.750

160

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

600

8.

Colecția Legislația României

500

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

800

360

131

55
130
75

NOTĂ:

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

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

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

550

1.380

3.450

8.280

18.220

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

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

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

70

180

450

1.080

2.380

650

1.630

4.080

9.790

21.540

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia

100 lei/an

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