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PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
DECRET
pentru numirea unui membru in Consiliul de conducere
al Institutului CulturalRomân
In temeiul pcovcdcrilor att. 94 lil c) şJ ale art 100 ahn. (1) din Constitupa
României. republicatâ. precum şi ale art 6 din Legea nr. 35612003 prMnd
infiintarea. orga niza rea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
,

Presedintele Romăniei
•

d ecr e t e a z. ă:

Artiool unic.
Doamna Andr�a Nanu se numeste in calitate de
Tn Consi liul do conducere al I nstitutului Cultural Român.

membru

•

PRESED
I I'ITEL.E ROMÂNIEI
•
KLAUS·WERNER IOHANNIS
Bucureşti. 26 nolembrlc 2021.
Nr. 1.239.

�

-

HOTARARI ALE

-

GUVERNULUI ROMANIEI
GUVERNUL ROMANIEI
HOTĂRÂRE

privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă
Tn temeiul art. 108 din Constitulia României. republicată,
Guvernul Român i ei adoptâ prezenta hotârarc.

Art. 1. - (1) Pentru personalul Institutiilor şi au toritătJior
publice. ziua de 29 noiembrie 2021 se stabileşte ca zi libera.
(2) Pentru recuperarea zilei de munca stabilite ca zi libera
potrivit alin (1 ), illStituţiile şi autorităţile publice işi vor prelungi
oorespunz.ător timpul de lucru până la data de 31 decembrie
?021 potrivit planifiCărilor stabilite.
(3) Pentru munca prostată potrivit ahn. (2) nu se OOOtda timp
liber corespunz.ător.
Art 2. -Prevederile art 1 nu se aplică in locurile de muncâ
in care activitatea nu poate n intrerupt:� datorită caracterului
proocsu lul de produebe sau specificului actlvltâ\11. precum şi la
solicitarea justifiCată a oonducâtorului institu\iei sau autorită\ii
.

publice.
Art. 3

Prevederile art. 1 nu se aplică magistratilor şi
celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor
judecătoreşti implicate in soluţionarea prooeseior cu termen in
ziua de 29 noiembrie 2021 şi nici participantilor in aceste

procese.
Art. 4.- (1) In ZJUa do 29 noiembrie 2021. prin centrala
Ministerului Finanţelor so cfoctuoaz.ă oporaVuni do încasări şi
pliliţi. operaţiuni do p lili1
\ privind scrvldul datoriei publlco. precum
şi eventualele operatiuni do debltaro dispuse de Com isia
Europeana din contul de resurse proprii In lei deschi s la
Trezororia Statutul.

(2) Opcra�unilo de tncasilirl prin vlrament transmise prfn
sistemul electronic de plăti unitatilor Trezoretiei Statului Tn data
de 26 noiembrie 2021 se lnregistreaza In contabilitatea acestor
unită� cu data de 29 noiembrie 2021.
(3) Operaţiunile de încasări prin virament transmise pri n
sistemul electronic de plâ\i unităţilor Trezoretiei Statului in data
de 29 n�mbrio 2021 so inreglstroaai in contabllitatca aoostor
un1tăti cu aceeasi dată.
(4) Eventualele retururlla incasare aferente opera�unllor
înregistrate la unită�i kl Trozoreriel Statului in data de
26 noiembrie 2021 se fntoanesc de acestea cu data de
29 noiembrie 2021.
(5) Eventualele retururi la Incasare aferente opera�unilor
înregistr a te la uni tăţile Trezoreriei Statului in data de
29 noiembrie 2021 se intoanesc de acestea cu data de
2 decembrie ?021
(6) Prin ordin al ministrului finantelor se poate stabili şi
005răşuraroa altor opcrapuni prin Tre.�:oreria StatuJui.
Art 5.- Unilătde/Subdlvlzlun&lo admlnlstrallv-teritorialc. eate
in data do 29 noiembrie 2021 au scadenţăla obligatiile do plaw
aferente convontulor de Tmprumutur1 dtn venituri din privatizare.
•

•

potrivit scadcn\3rolor do plata anexate acestora la conventiile
de Imprumut. VOf efectua plata sumelor scadente inaintea
acestei date.

PRI.t-+.UNISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemncală:
Ministrul muncii şi solidaritătll sociale.
Marius-Constan tin B udll

Bucureşti, 26 noiembrie 2021.
Nr. 1.237.

Ministrul finantelor.
Adrian Căc:iu

