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Art. I. — Ordonanța de urgență Guvernului nr. 30/2020

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum

și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea

coronavirusului SARS-CoV-2 , publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020, se modifică și se

completează, după cum urmează:

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

următorul cuprins:

„(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariații angajatorilor

care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca

urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe

perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe

propria răspundere a angajatorului.”

2. La articolul XI, alineatul (3) se abrogă.

3. La articolul XI, după alineatul (8) se introduc cinci noi

alineate, alineatele (9)—(13), cu următorul cuprins:

„(9) În situația în care un angajat are încheiate mai multe

contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu

normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență,

acesta nu beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1). 

(10) În situația în care un angajat are încheiate mai multe

contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca

urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de

indemnizația prevăzută la alin. (1) aferentă contractului

individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

(11) În situația în care bugetul angajatorului destinat plății

cheltuielilor de personal permite, indemnizația prevăzută la

alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume

reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de

bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate

cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată,

cu modificările și completările ulterioare.

(12) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariații ale

căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și

angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asigurătorie

pentru muncă conform prevederilor art. 220

5

din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în

sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și

indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind

concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu

modificările și completările ulterioare. Pentru stabilirea și calculul

indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările

și completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim

brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută

la alin. (1).

(13) În situația în care stagiul de cotizare realizat potrivit

alin. (12) este corespunzător unei fracțiuni de lună, se utilizează

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare

în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună.”

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

următorul cuprins:

„Art. XII. — (1) În vederea acordării sumelor necesare plății

indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1), angajatorii depun, prin

poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă

județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își

au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul

legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista

persoanelor care urmează să beneficieze de această

indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului,
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O R D O N A N Ț E  Ș I  H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea

coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

Având în vedere hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și instituirea stării de urgență

prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,

având în vedere ordonanțele militare nr. 1/2020 privind unele măsurile de primă urgență care privesc aglomerările de

persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare, nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

în contextul măsurilor adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor

acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,

luând act de evoluția situației unor categorii de persoane angajate sau care realizează venituri din activități independente

ori din proprietate intelectuală, a căror activitate nu mai poate fi realizată pe perioada instituirii stării de urgență, afectând drepturile

salariale și veniturile acestora,

ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce

grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaților și a beneficiarilor unor măsuri de asistență socială, 

aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare

pentru garantarea siguranței personale, sociale și economice a populației, precum și pentru reglementarea unor măsuri

suplimentare de protecție socială pe perioada stării de urgență decretate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului

muncii și protecției sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial

al României, Partea I.”

5. La articolul XII, după alineatul (1) se introduc două noi

alineate, alineatele (1

1

) și (1

2

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea

și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute

la alin. (1).

(1

2

) Plata indemnizației se va face către conturile deschise

de angajatori la băncile comerciale.”

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

următorul cuprins:

„(2) Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a

indemnizațiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se face în cel mult

15 zile de la depunerea documentelor.”

7. La articolul XIII, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Plata indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) se

efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare

de la primirea de către angajator a sumelor, în condițiile alin. (2).”

8. La articolul XIV, alineatul (2) se abrogă.

9. Articolul XV se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. XV. — (1) Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați

de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele

care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii

nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației,

republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea

ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada

stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind

instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază,

din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de

o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut

prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru

anul 2020 nr. 6/2020. 

(2) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul

nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul

României, pentru perioada suspendării temporare a contractului

de activitate sportivă, din inițiativa structurii sportive, ca urmare

a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele

prevăzute la art. 67

1

alin. (1) lit. a)—c) din Legea educației fizice

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

beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani

aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de

75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului

asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

Indemnizația se suportă din bugetul de stat.

(3) Suplimentar față de indemnizația prevăzută la alin. (2),

structura sportivă și persoanele prevăzute la art. 67

1

alin. (1)

lit. a)—c) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările

ulterioare, au posibilitatea de a negocia și stabili de comun acord

plata de alte indemnizații compensatorii acordate de structura

sportivă care să compenseze diminuarea contraprestației

financiare. 

(4) Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile

de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, care

întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului

SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe

teritoriul României, beneficiază din bugetul de stat prin agențiile

județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului

București de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial

mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de

stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate

de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

(5) Indemnizația prevăzută la alin. (1), (2) și (4) este supusă

impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de

asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare.

(6) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările și

completările ulterioare, obligațiile fiscale prevăzute la alin. (5)

privind calculul, declararea și plata acestora se stabilesc prin

ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al

ministrului finanțelor publice.”

10. După articolul XV se introduce un nou articol,

articolul XV

1

, cu următorul cuprins: 

„Art. XV

1

. — Pentru angajații încadrați cu contract individual

de muncă, angajatorul solicită indemnizația pe baza

documentelor prevăzute la art. XII alin. (1). În cazul în care

personalul este încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege,

acesta va beneficia de prevederile art. XV.”

11. Articolul XVIII se abrogă. 

12. Anexele nr. 1—3 se abrogă. 

Art. II. — Pentru categoriile de persoane prevăzute la art. XV

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru

modificarea și completarea unor acte normative, precum și

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea

coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările

prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, plata

indemnizației se realizează de la bugetul de stat alocat

Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională

pentru Plăți și Inspecție Socială și structurile sale subordonate.

Art. III. — (1) Plata indemnizației prevăzute la art. II alin. (1)

se realizează de către agențiile pentru plăți și inspecție socială

județene, respectiv a municipiului București, denumite, în

continuare agenții teritoriale, beneficiarilor indemnizației

prevăzute la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 30/2020.

(2) Plata se efectuează în conturile bancare deschise la

unitățile bancare de beneficiarii indemnizației prevăzute la

art. XV alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 30/2020.

Art. IV. — (1) Pentru a beneficia de indemnizația prevăzută

la art. XV alin. (1) și (4), persoanele îndreptățite depun, prin

poșta electronică, la agenția teritorială, o cerere însoțită de copia

actului de identitate și o declarație pe propria răspundere.

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. XV alin. (2) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, în vederea

acordării sumelor necesare plății indemnizației, structurile

sportive cu care persoanele au încheiate contracte de activitate

sportivă depun, prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în

raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de

reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria

răspundere, la care se atașează lista cu participanții la

activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea.

(3) Plata indemnizației prevăzute la alin. (2) se realizează

către structurile sportive care vor face plata către beneficiarii

contractelor de activitate sportivă. 

(4) Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere

prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin ordin comun al

ministrului muncii și protecției sociale și al ministerelor de resort,

după caz.

Art. V. — (1) Cererea și documentele prevăzute la art. IV se

transmit la agențiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente

pentru plata indemnizației din luna anterioară.

(2) Plata indemnizației prevăzute la art. II alin. (1) se face în

cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada

aferentă stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României din luna

anterioară.
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Art. VI. — (1) În vederea aplicării art. II din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru plata stimulentului de

inserție prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru

creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și

pentru plata indemnizației prevăzute de art. 32 alin. (5) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și

completările ulterioare, persoanele îndreptățite transmit agenției

pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului

București în a căror rază teritorială își au domiciliul sau

reședința, prin poșta electronică, documentele doveditoare,

după cum urmează:

a) pentru persoanele aflate în plata drepturilor, copia

documentului care atestă că se află în una dintre situațiile

prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 30/2020; 

b) pentru persoanele care urmează să solicite drepturile,

documentele doveditoare prevăzute de art. 13 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări

prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările

ulterioare, precum și copia documentului care atestă că se află

în una dintre situațiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 30/2020.

(2) Documentul care atestă că se află în una sau mai multe

dintre situațiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanța de

urgență nr. 30/2020 poate fi, după caz, certificatul medical sau

adeverința de la angajator.

(3) Pentru situațiile prevăzute la art. II alin. (1) lit. c) și d) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, documentul

doveditor poate fi adeverința eliberată de angajator sau

declarația pe propria răspundere a persoanei că se află în una

dintre aceste situații. În cazul în care persoana depune

declarația pe propria răspundere, agenția pentru plăți și

inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București

verifică în registrul general de evidență a salariaților veridicitatea

celor declarate.

(4) Pentru persoanele beneficiare ale indemnizației pentru

creșterea copiilor prevăzute de art. 2 din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, care se

află în plata indemnizației pentru creșterea copilului la data

instituirii stării de urgență, plata acestei indemnizații se asigură

pe toată durata instituirii stării de urgență și în situația în care

copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului

cu handicap sau urmează să împlinească vârsta prevăzută de

lege, în această perioadă.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) pot opta între

acordarea stimulentului de inserție sau reîntoarcerea în

concediul pentru creșterea copiilor și acordarea indemnizației

aferente acestuia.

(6) În situația prevăzută la alin. (5) persoana îndreptățită

transmite, prin poșta electronică, la agenția pentru plăți și

inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București

numai cererea prevăzută la art. 13 alin. (2) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Pentru persoanele prevăzute la alin. (4) și (5), prin

excepție de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare,

acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii

cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe

venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani,

respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Art. VII. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 11 și 14

1

din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 15

și 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea

familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe

perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie

2020, efectuarea anchetei sociale se suspendă.

(2) În cazul în care, după încetarea stării de urgență, în urma

verificării ulterioare în condițiile art. 14

1 

din Legea nr. 416/2001,

cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 25 din Legea

nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, se constată că beneficiarul nu îndeplinește condițiile

de acordare, dreptul încetează, în condițiile legii.

Art. VIII. — (1) Pe perioada instituirii stării de urgență prin

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe

teritoriul României, efectuarea de acțiuni și lucrări de interes

local prevăzute la art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, se

suspendă.

(2) Pe perioada prevăzută la alin. (1) prevederile art. 15

și 15

1 

din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările și completările ulterioare, nu se aplică.

Art. IX. — (1) Pe perioada stării de urgență instituite prin

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe

teritoriul României, pregătirea teoretică a programelor de

formare profesională în condițiile Ordonanței Guvernului

nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția

programelor de nivel de calificare 1, se poate desfășura și în

sistem online, cu notificarea comisiei de autorizare, însoțită de

dovada accesului la internet și a deținerii de mijloace

electronice, pentru fiecare cursant în parte. 

(2) Notificarea comisiei de autorizare se face în condițiile

art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea

profesională a adulților, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, prin poșta electronică, iar dovada

prevăzută la alin. (1) se face cu următoarele documente, după

caz:

a) contracte de închiriere sau de punere la dispoziție de

mijloace electronice, încheiate de către furnizorul de formare

autorizat cu terți, și procesul-verbal de predare a acestora către

fiecare cursant în parte;

b) declarație pe propria răspundere a fiecărui cursant că are

acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii

pregătirii teoretice, semnată și datată.

(3) La încetarea stării de urgență furnizorul de formare

autorizat este obligat să testeze cursanții în vederea verificării

însușirii noțiunilor de teorie parcurse în sistem online.

Art. X. — (1) Pe perioada stării de urgență instituite prin

Decretul nr. 195/2020, următoarele documente se pot transmite

și în format electronic, după cum urmează:

a) cererile și dosarele de autorizare ca furnizor de formare

profesională;

b) notificarea modificărilor condițiilor de autorizare, însoțită

de declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al

furnizorului de formare profesională autorizat;

c) acordul comisiei de autorizare în cazul notificării

modificărilor condițiilor de autorizare;

d) notificarea și acordul pentru desfășurarea unor programe

de formare profesională în alt județ decât în cel în care furnizorul

este autorizat.

(2) Membrii comisiei de autorizare primesc documentația

electronic, iar după analizarea ei și a rapoartelor de evaluare

întocmite de specialiști, își exprimă acordarea sau neacordarea

autorizației prin e-mail, în cadrul unei ședințe lunare electronice. 
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(3) Pe durata instituirii stării de urgență activitatea de

monitorizare a furnizorilor de formare profesională autorizați și

activitatea de examinare a participanților la programele de

formare profesională se suspendă.

(4) În funcție de hotărârile comitetelor județene pentru situații

de urgență, comisiile de autorizare pot decide suspendarea

derulării programelor de formare profesională.

Art. XI. — Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile

libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația

închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 14 martie

2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după

cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (2) și (5) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este supusă

impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări

sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii

pentru muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu

modificările și completările ulterioare.

��.................................................................................��

(5) Impozitele și contribuțiile de asigurări sociale, de asigurări

sociale de sănătate, precum și plata contribuției asiguratorii

pentru muncă aferente indemnizației prevăzute la alin. (1) se

suportă de angajator în condițiile prevăzute de Legea

nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.” 

2. La articolul 3

1

, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Pentru personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa

nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență

pe teritoriul României, majorarea prevăzută la alin. (1) se

suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de

bază.”

3. La articolul 3

1

, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat alineatul (2

1

), cu următorul cuprins:

„(2

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru

personalul din unitățile sanitare publice majorarea prevăzută la

alin. (1) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului național

unic de sănătate, de la titlul VI — Transferuri între unități ale

administrației publice.”

Art. XII. — (1) Pe perioada stării de urgență instituite prin

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe

teritoriul României, obligația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a)

din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj

și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și

completările ulterioare, nu se aplică.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (2) din Legea

nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul

neîncadrării în muncă, reînnoirea de către șomerii care nu

beneficiază de indemnizații de șomaj, în condițiile prevăzute de

această lege, a cererii pentru a fi luați în evidență în vederea

medierii se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data

încetării stării de urgență. 

Art. XIII. — Pe perioada situației de urgență instituite prin

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe

teritoriul României, cererile și documentele doveditoare pentru

solicitarea drepturilor de asigurări sociale și de șomaj se

realizează prin poșta electronică. 

Art. XIV. — (1) Pe perioada stării de urgență instituite prin

Decretul nr. 195/2020, verificarea acordării serviciilor de

asistență socială, precum și verificarea utilizării subvenției,

prevăzute de art. 18 alin. (1) din Normele metodologice de

aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor

subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate

juridică, care înființează și administrează unități de asistență

socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu

modificările și completările ulterioare, se suspendă.

(2) La sfârșitul stării de urgență, agențiile județene pentru

plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau,

după caz, autoritățile administrației publice locale realizează

verificarea în teren, inclusiv pentru această perioadă.

(3) Pe perioada prevăzută la alin. (1), subvenția se va acorda

lunar în baza documentelor prevăzute de lege, precum și a unei

declarații pe propria răspundere, din care să rezulte asumarea

acordării serviciilor de asistență socială potrivit fișelor tehnice

ale unităților de asistență socială și utilizării subvenției în

exclusivitate pentru serviciile de asistență socială acordate

categoriilor de persoane asistate pentru care subvenția a fost

aprobată.

Art. XV. — (1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) lit. d)

din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe

teritoriul României și a prevederilor art. 28, 58 și art. 112 alin. (3)

lit. c) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și

completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale

pot dispune următoarele măsuri:

a) contractarea sau angajarea unor specialiști definiți de

art. 121 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările

ulterioare, pentru acordarea serviciilor de asistență socială,

consiliere psihologică, consiliere juridică, acordate prin telefon

sau prin alte mijloace electronice;

b) identificarea de spații pentru izolarea persoanelor fără

adăpost, în situația în care în adăposturile existente nu pot fi

implementate regulile de prevenire a infecției cu coronavirusul

SARS-CoV-2, în special cele referitoare la păstrarea distanței

sociale minime prevăzute;

c) încheierea de contracte de voluntariat pentru

implementarea serviciilor de sprijin acordate persoanelor izolate

la domiciliu sau celor care au restricții de deplasare.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se finanțează din bugetele

locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și de

la bugetul de stat.

Art. XVI. — (1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) lit. d)

din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe

teritoriul României, în situația centrelor de servicii sociale care

au convenții de acordare a subvenției în condițiile Legii

nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și

fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și

administrează unități de asistență socială, cu modificările și

completările ulterioare, și care și-au închis activitatea ca urmare

a măsurilor de combatere a răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2, pot beneficia în continuare de subvenția acordată de la

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției

Sociale, dacă realizează activități de sprijin pentru autoritățile

administrației publice locale în implementarea măsurilor

prevăzute la art. 29 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul

nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul

României, precum și a măsurilor de informare și consiliere

acordate acestor persoane.

(2) Subvenția prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata

salariilor personalului centrelor de servicii sociale.

(3) Pentru implementarea prevederilor alin. (1)

asociațiile/fundațiile/cultele care administrează centrele de

servicii sociale pot încheia acte adiționale la convenții pentru

acordarea serviciilor de asistență socială pe baza convențiilor

de parteneriat cu autoritățile administrației publice locale.

Art. XVII. — (1) Pe perioada instituirii stării de urgență prin

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe

teritoriul României, prin efectul legii, se suspendă sau nu încep

procedurile de recuperare a debitelor și de executare silită,

pentru toate drepturile de asistență socială.

(2) Măsurile de suspendare prevăzute la alin. (1) încetează

în termen de 60 de zile de la data încetării situației de urgență.

Art. XVIII. — (1) Se suspendă sau nu încep măsurile de

executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale și



comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin

casele teritoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării

silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale de

pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără

alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi.

(2) Măsurile de suspendare prevăzute la alin. (1) încetează

în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

(3) Sumele reținute în luna aprilie 2020 se restituie odată cu

plata drepturilor aferente lunii mai 2020, urmând a fi recuperate

după termenul prevăzut la alin. (2).

Art. XIX. — (1) Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe

baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile poștale,

fie în format electronic:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit

modelului prevăzut în anexa nr. 11 la Normele de aplicare a

prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii

publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu

completările ulterioare;

b) copia certificatului de deces;

c) copia actului de identitate al solicitantului;

d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să

rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului

care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;

e) copia dovezii/declarației pe propria răspundere că

solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al

asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt

și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste

18 ani;

g) copia adeverinței care să certifice că, la data decesului,

membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma

o formă de învățământ organizată potrivit legii.

(2) Prevederile alin. (1) încetează în termen de 60 de zile de

la data încetării stării de urgență.

Art. XX. — Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a

Constructorilor, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 372 din 22 decembrie 1997, se modifică după cum

urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Casa Socială a Constructorilor are ca obiect

de activitate următoarele activități:

a) asigurarea protecției salariaților din activitatea de

construcții și de producere a materialelor de construcții în

perioada întreruperii activității din cauza condițiilor

meteorologice nefavorabile;

b) asigurarea protecției salariaților din activitatea de

construcții și de producere a materialelor de construcții în

perioada întreruperii activității datorită stării de urgență decretate

la nivel național;

c) formarea profesională continuă a salariaților din activitatea

de construcții și de producere a materialelor de construcții.

(2) În sensul prezentei legi, prin activități de producere a
materialelor de construcții se înțeleg activitățile din poligoanele

de prefabricate în aer liber, din cariere și balastiere, precum și

din alte activități stabilite prin statutul Casei Sociale a

Constructorilor, unde nu se poate lucra datorită condițiilor

meteorologice nefavorabile sau din cauza stării de urgență

decretate la nivel național.”

2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — (1) Casa Socială a Constructorilor funcționează pe

baza statutului aprobat de adunarea generală a reprezentanților

și are, în principal, următoarele atribuții:

a) constituie, gestionează și administrează fondul pentru

protecția salariaților din activitatea de construcții și de producere

a materialelor de construcții;

b) stabilește condițiile de acordare a drepturilor salariaților

prevăzute de prezenta lege și garantează aceste drepturi;

c) constituie, gestionează și administrează fondul pentru

formarea profesională a salariaților din activitatea de construcții

și de producere a materialelor de construcții și stabilește

condițiile în care are loc formarea profesională a salariaților

membrilor Casei Sociale a Constructorilor.”

3. La articolul 12, alineatele (2) și (3) vor avea următorul

cuprins:

„(2) Perioada de acordare a indemnizației nu poate fi mai

mare de 120 de zile calendaristice în intervalul 1 noiembrie al

anului de întrerupere a activității până la data de 31 martie a

anului următor.

(3) Perioada de acordare a indemnizației de protecție socială

se extinde de drept cu durata aplicării măsurilor dispuse prin

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe

teritoriul României.”

Art. XXI. — (1) În unitățile de educație antepreșcolară,

similar cu unitățile de învățământ, activitatea se suspendă pe

perioada instituirii stării de urgentă prin Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

(2) Părinții ai căror copii sunt înscriși în unitățile de educație

antepreșcolară prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile

prevăzute de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile

libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația

închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și

completările ulterioare.
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Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Raluca Turcan

Ministrul muncii și protecției sociale,

Victoria Violeta Alexandru

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,

Ion Ștefan

Ministrul tineretului și sportului,

Marian Ionuț Stroe

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

Ministrul educației și cercetării,

Cristina Monica Anisie

Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,

Virgil-Daniel Popescu

București, 26 martie 2020.

Nr. 32.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 260/30.III.2020

7

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă  

privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

În contextul actual creat de răspândirea coronavirusului COVID-19, precum și al prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, prin care se instituie măsuri procedural-fiscale de

susținere a contribuabililor plătitori de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor,

în vederea stimulării plății obligațiilor fiscale scadente, având în vedere necesitățile de finanțare a cheltuielilor bugetare,

se impune acordarea unor reduceri de la plata impozitului pe profit datorat, sub formă de bonificații, pentru contribuabilii cu

capacitate financiară de plată,

având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului COVID-19 la

nivelul statelor europene, declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020,

ținând cont de faptul că, precum întreaga Europă, România se confruntă cu o urgență majoră cauzată de pandemia

COVID-19,

luând în considerare răspândirea coronavirusului COVID-19, care reprezintă o urgență severă de sănătate publică și faptul

că există o lipsă acută de mijloace pentru prevenirea răspândirii pandemiei și tratarea persoanelor afectate de virus,

având în vedere necesitatea asigurării medicamentelor, echipamentelor de protecție, altor dispozitive sau echipamente

medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19,

în considerarea faptului că România trebuie să dispună în regim de urgență de materialele necesare destinate tratării

persoanelor afectate și a celor care prezintă risc de infectare, precum și persoanelor implicate în activitățile de prevenție și

combatere a pandemiei COVID-19,

în vederea asigurării, în cel mai scurt timp posibil, a necesarului de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive

sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19 și

pentru sprijinirea operatorilor economici care importă astfel de bunuri, se propune amânarea de la plata în vamă a TVA pentru

importurile efectuate în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență conform Decretului nr. 195/2020 și în următoarele 30 de

zile calendaristice de la data încetării stării de urgență,

întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice a cetățenilor și întrucât elementele

mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate

fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — (1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit,

indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut de art. 41

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, care plătesc impozitul datorat pentru

trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată

aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de

25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată

asupra impozitului pe profit datorat, astfel:

a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului

președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a

marilor contribuabili;

b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului

președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a

contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare;

c) 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la

lit. a) și b).

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și

pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16

alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările

ulterioare. Acești contribuabili beneficiază de bonificația

prevăzută de alin. (1) dacă plătesc impozitul datorat pentru

trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent

cuprins în perioada 25 aprilie—25 iunie 2020.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și de

către contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016

privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit

aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile

desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN

prevăzute de lege.

(4) Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie

2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10%

calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

(5) Contribuabilii care aplică prevederile alin. (1)—(4)

determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile

microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat

a bonificației calculate potrivit prezentului articol.

(6) Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația calculată

potrivit prezentului articol se înscrie în mod distinct în declarația

anuală de impozit pe profit.

Art. 2. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3)

și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie

2015, cu modificările și completările ulterioare, nu se face plata

efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile

înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea

nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care

importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență

conform Decretului nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, și în următoarele

30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență,

medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau

echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate

în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19,

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta

ordonanță de urgență.



(2) Organele vamale nu solicită plata taxei pe valoarea

adăugată pentru importurile prevăzute la alin. (1).

(3) Taxa aferentă importurilor prevăzute la alin. (1) realizate

în cursul perioadei fiscale se evidențiază de către importatori în

decontul prevăzut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, cu

modificările și completările ulterioare, atât ca taxă colectată, cât

și ca taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite la

art. 297—301 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 3. — Prin certificatul pentru situații de urgență, emis

potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului

economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza

declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau

a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin

raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau

întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor

emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de

urgență decretate.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

București, 26 martie 2020.

Nr. 33.

ANEXĂ

L I S T A

bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale

Categoria Numele produsului Scurtă descriere Clasificare tarifară

I. Kituri de testare pentru

COVID-19/Instrumente 

și aparate utilizate pentru

testele de diagnostic

Kituri de testare pentru COVID-19

Reactivi de diagnosticare pentru testul

de reacție polimerază în lanț (PCR) cu

acid nucleic

3822.00

Kituri de testare pentru COVID-19

Reactivi de diagnosticare pe bază de

reacții imunologice

3002.15

Instrumente și aparate pentru

testarea diagnosticului pentru

COVID-19

Instrumente utilizate în laboratoarele

clinice pentru diagnosticul in vitro

9027.80

II. Veșminte de protecție

și alte produse similare

Protecție pentru față și ochi

Mască de față textilă, fără filtru înlocuibil sau părți mecanice, incluzând măști

chirurgicale și măști de față confecționate din materiale textile nețesute

6307.90

Măști de gaz cu piese mecanice sau filtre înlocuibile pentru protecție împotriva

agenților biologici. Include, de asemenea, măști care încorporează protecție

pentru ochi sau scuturi faciale.

9020.00

Ochelari de protecție 9004.90

Scuturi din plastic pentru față (acoperind mai mult decât zona ochilor) 3926.20

Mănuși

Mănuși din plastic 3926.20

Mănuși chirurgicale din cauciuc 4015.11

Alte mănuși de cauciuc 4015.19

Mănuși tricotate sau croșetate care au fost impregnate sau acoperite cu

materiale plastice sau cauciuc

6116.10

Mănuși din material textil care nu sunt tricotate sau croșetate 6216.00

Altele

Plase de păr de unică folosință 6505.00

Îmbrăcăminte de protecție pentru uz chirurgical/medical din pâslă sau nețesute,

impregnate sau nu, acoperite, acoperite sau laminate (țesături de la pozițiile

56.02 sau 56.03). Aceasta include articole de îmbrăcăminte lipite.

6210.10

Alte articole de îmbrăcăminte de protecție din materiale textile țesături sau

țesături care sunt impregnate, acoperite, țesături acoperite sau laminate (de la

pozițiile 59.03, 59.06 sau 59.07) Clasificarea finală va depinde de tipul de

îmbrăcăminte și dacă sunt pentru bărbați sau femei. Exemplu: unisex ar fi un

costum complet țesut impregnat cu materiale plastice clasificat la 6210.50 —

Altă îmbrăcăminte pentru femei sau fete.

6210.20

6210.30

6210.40

6210.50

Îmbrăcăminte de protecție din folie de plastic 3926.20
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Categoria Numele produsului Scurtă descriere Clasificare tarifară

III. Termometre

Termometre cu lichid pentru citire

directă

Include termometru clinic standard

„Mercur în sticlă”

9025.11

Alte termometre

De exemplu, termometre digitale sau

termometre cu infraroșu pentru

amplasare pe frunte

9025.19

IV. Dezinfectanți/

Produse pentru sterilizare

Soluție de alcool

Nedenaturat, care conține în volum

80% sau mai mult alcool etilic

2207.10

Soluție de alcool Nedenaturat, alcool etilic 75% 2208.90

Dezinfectant pentru mâini

Un lichid sau gel folosit în general

pentru a reduce agenții infecțioși pe

mâini, de tip alcoolic

3808.94

Alte preparate dezinfectante

Prezentate în ambalaje pentru vânzare

cu amănuntul, cum ar fi soluțiile pentru

fricționare și șervețele impregnate cu

alcool sau alte dezinfectante

3808.94

Sterilizatoare medicale, chirurgicale

sau de laborator

Funcționează cu abur sau apă clocotită 8419.20

Apă oxigenată vrac

H

2O2

, indiferent dacă este sau nu

solidificată cu uree

2847.00

Apă oxigenată prezentată ca un

medicament

H

2O2

pentru uz intern sau extern ca

medicament, inclusiv ca antiseptic

pentru piele. Se regăsește aici numai

dacă este în doze măsurate sau sub

formă sau ambalaje pentru vânzare cu

amănuntul pentru o astfel de utilizare

(inclusiv pentru utilizare în spitale).

3004.90

Apă oxigenată pusă în dezinfectanți

preparați pentru curățarea

suprafețelor

H

2O2

ca soluție de curățare pentru

suprafețe sau aparate

3808.94

Alte substanțe chimice dezinfectante

Prezentate în forme sau ambalaje

pentru vânzare cu amănuntul ca

dezinfectanți sau ca dezinfectanți

preparați, care conțin alcool, soluție de

clorură de benzalconiu sau peroxiacizi

sau alți dezinfectanți

3808.94

V. Alte dispozitive

medicale

Scaner computerizat tomograf (CT)

Utilizează o mașină rotativă cu raze X

pentru a scana felii subțiri ale corpului

uman pentru diagnosticarea bolilor

precum pneumonia.

9022.12

Oxigenarea cu membrană

extracorporală (ECMO)

Oferă suport cardiac și respirator

prelungit prin eliminarea sângelui din

corpul persoanei și, în mod artificial,

eliminarea dioxidului de carbon și

oxigenarea globulelor roșii.

9018.90

Consola ECMO/ECLS (Oxigenarea

membranei extracorporale/Sistem

extracorporal de susținere a vieții) 

9018.90

Ventilatoare medicale    

(aparate pentru respirație artificială)

Asigură ventilație mecanică prin

mutarea aerului respirabil în și în afara

plămânilor.

9019.20

Alte aparate de oxigenoterapie,

inclusiv corturi de oxigen

Pe lângă aparatele complete de

oxigenoterapie, această subpoziție

acoperă, de asemenea, părți

recunoscute ale unor astfel de sisteme.

9019.20

Dispozitive de monitorizare a

pacienților — Aparate de

electrodiagnostic

Echipamente electrice sau electronice

pentru observarea unei boli, afecțiuni

sau a unuia sau mai multor parametri

medicali în timp. Aceasta include

dispozitive, cum ar fi oximetrele sau

stațiile de monitorizare a nopții utilizate

9018.19

9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 260/30.III.2020



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 260/30.III.2020

10

Categoria Numele produsului Scurtă descriere Clasificare tarifară

pentru monitorizarea continuă a

diverselor semne vitale.    

[Notă: Aceasta nu include dispozitivele

acoperite în altă parte, de exemplu,

electrocardiografele (9018.11) sau

termometrele electronice (9025.19).]

9018.19

Ecografe 9018.12

VI. Consumabile medicale

Vată, tifon, bandaje, bețișoare cu

bumbac și articole similare

Impregnate sau acoperite cu substanțe

farmaceutice sau prezentate în forme

sau ambalaje pentru vânzare cu

amănuntul, pentru uz medical

3005.90

Seringi, cu sau fără ace 9018.31

Ace metalice tubulare și ace pentru

suturi

9018.32

Ace, catetere, canule și altele

asemenea

9018.39

Truse de intubare 9018.90

Cearceafuri de hârtie 4818.90

VII. Medicamente    

Paracetamol    

Hidroxiclorochină 

Lopinavir/Ritonavir

Remdesivir 

Tocilizumab 

29242970

29334990

Hidroxiclorochină

(derivat de 4-

aminochinolină) 

2933499,

30036000,

30046000

(funcție de

condiționare

produs)

29335995

29349990

30021300

Tocilizumab

(anticorp

monoclonal)

30021300,

30021400,

30021500

(funcție de

condiționare

produs)

Produsele:

Paracetamol,

Hidroxiclorochină,

Lopinavir/

Ritonavir

(inhibitori de

protează),

Remdesivir    

se pot clasifica

dacă sunt

condiționate ca

medicamente (în

doze sau nu) și

la 30039000 sau

30049000.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității

voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice

determinate de răspândirea COVID-19

Având în vedere evoluția situației epidemiologice naționale și internaționale

determinată de răspândirea COVID-19, efectele acesteia asupra economiei

românești și în special asupra turismului,

luând în considerare Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale

de Urgență nr. 10 din 14 martie 2020 pentru propunerea instituirii stării de urgență

pe teritoriul României și aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării

epidemiei de COVID-19, instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

având în vedere prevederile art. 8 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

întrucât au fost emise ordonanțele militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de

primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră

a unor bunuri, cu completările ulterioare, și nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire

a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter

excepțional, în domeniul social ar putea aduce prejudicii beneficiarilor voucherelor

de vacanță,

dat fiind că aspectele indicate vizează interesul public și constituie o situație

extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, care impune adoptarea

de măsuri imediate prin ordonanță de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — Voucherele de vacanță aferente anului 2020 se emit doar pe suport

electronic.

Art. 2. — Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din Ordonanța de

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

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

completările ulterioare, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță, emise

în perioada martie 2019—decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungește

până la data de 31 mai 2021.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Ministrul economiei, energiei 

și mediului de afaceri,

Virgil-Daniel Popescu

Ministrul muncii și protecției sociale,

Victoria Violeta Alexandru

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

București, 26 martie 2020.

Nr. 35.



GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, 

de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. a terenului forestier 

în suprafață de 19,9842 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și utilitate publică

„Drum expres Craiova—Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, 

aflat pe raza localităților Slătioara, Balș, Milcov și Slatina din județul Olt

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), art. 38 și 44 din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), art. 9 și 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de

utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

ale art. 1 alin. (2), art. 18 și 20 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de

utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 53/2011, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul

forestier național, fără compensare, de către Compania

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. a

terenului forestier în suprafață de 19,9842 ha, aflat în

proprietatea publică a statului, în vederea realizării obiectivului

de interes național și utilitate publică „Drum expres Craiova—

Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflat pe

raza localităților Slătioara, Balș, Milcov și Slatina din județul Olt.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier

național, se află în proprietatea publică a statului și se compune

din:

a) terenul în suprafață de 7,5761 ha, aflat în administrarea

Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, prin Ocolul Silvic

Amaradia din cadrul Direcției Silvice Dolj și prin Ocolul Silvic

Slatina și Ocolul Silvic Balș din cadrul Direcției Silvice Olt;

b) terenul în suprafață de 12,4081 ha, aflat în administrarea

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,

dobândit în condițiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea

pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor

obiective de interes național, județean și local, cu modificările și

completările ulterioare, pentru care serviciile silvice sunt

asigurate de către Ocolul Silvic Amaradia din cadrul Direcției

Silvice Dolj și de către Ocolul Silvic Slatina și Ocolul Silvic Balș

din cadrul Direcției Silvice Olt.

(3) Terenul prevăzut la alin. (2) lit. a) este localizat după cum

urmează:

a) 0,9464 ha pe raza Ocolului Silvic Amaradia, în U.P. IV

Viișoara, u.a. 75% = 0,9464 ha;

b) 1,6600 ha pe raza Ocolului Silvic Slatina, în U.P. IV

Oporelu, u.a. 420N% = 0,2500 ha, u.a. 464 A% = 0,7000 ha,

u.a. 464N% = 0,3500 ha, u.a. 465N% = 0,3600 ha;

c) 4,9697 ha pe raza Ocolului Silvic Balș, în U.P. III Călui,

u.a. 250 B% = 0,1291 ha, u.a. 250 J% = 2,3274 ha, u.a. 250 L% =

0,0658 ha, u.a. 250M% = 0,4576 ha, u.a. 250N1% = 0,3076 ha,

u.a. 250N2% = 0,8688 ha, u.a. 251 B% = 0,0556 ha și

u.a. 251N% = 0,7578 ha.

(4) Terenul prevăzut la alin. (2) lit. b) este localizat după cum

urmează:

a) 4,1764 ha pe raza Ocolului Silvic Amaradia, în U.P. IV

Viișoara, u.a. 74 A% = 3,3710 ha, u.a. 74 C% = 0,0963 ha,

u.a. 74 E% = 0,7091 ha;

b) 6,4121 ha pe raza Ocolului Silvic Slatina, în U.P. IV Oporelu,

u.a. 420 A% = 1,4900 ha, u.a. 467M = 0,1135 ha, 477 = 4,8086 ha;

c) 1,8196 ha pe raza Ocolului Silvic Balș, în U.P. III Călui,

u.a. 228 E = 0,2325 ha, u.a. 228 F = 1,5439 ha și u.a. 228 D =

0,0432 ha.

(5) Scoaterea definitivă din fondul forestier național a

terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrișarea vegetației

forestiere, pe suprafața de 16,9765 ha, conform Acordului de

mediu nr. RO—ANPM nr. 1 din 18.01.2010 emis de Agenția

Națională pentru Protecția Mediului, după cum urmează: în

U.P. IV Viișoara, u.a. 75% = 0,9464 ha, u.a. 74 A% = 3,3710 ha,

u.a. 74 C% = 0,0963 ha, u.a. 74 E% = 0,7091 ha, în U.P. IV

Oporelu, 464 A% = 0,7000 ha, u.a. 420 A% = 1,4900 ha, 477 =

4,8086 ha, în U.P. III Călui, u.a. 250 B% = 0,1291 ha, u.a.

250 J% = 2,3274 ha, u.a. 250 L% = 0,0658 ha, u.a. 250M% =

0,4576 ha, u.a. 251 B% = 0,0556 ha, u.a. 228 E = 0,2325 ha,

u.a. 228 F = 1,5439 ha și u.a. 228 D = 0,0432 ha.

(6) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier

național a terenului prevăzut la alin. (1) este statul român.

Art. 2. — Masa lemnoasă de pe terenul prevăzut la art. 1

alin. (1) se va precompta și se va exploata conform prevederilor

legale în vigoare.

Art. 3. — (1) Regia Națională a Pădurilor — Romsilva, prin

Direcția Silvică Dolj, Ocolul Silvic Amaradia, prin Direcția Silvică

Olt, Ocolul Silvic Slatina și Ocolul Silvic Balș și Ministerul

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A., vor

încheia procesele-verbale de predare-primire a terenurilor

prevăzute la art. 1, în prezența reprezentantului Gărzii

Forestiere Râmnicu Vâlcea.

(2) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii

Rutiere — S.A. are obligația de a opera modificările intervenite în

cartea funciară, ca urmare a schimbării destinației terenurilor



prevăzute la art. 1 și a proceselor-verbale încheiate între părți,

potrivit prevederilor art. 37 alin. (9) din Legea nr. 46/2008 —

Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — Este interzisă schimbarea destinației obiectivului

„Drum expres Craiova—Pitești și legăturile la drumurile

existente”, tronsonul 2, aflat pe raza localităților Slătioara, Balș,

Milcov și Slatina din județul Olt, mai devreme de 5 ani de la data

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 38

alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 5. — Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea, Regia Națională

a Pădurilor — Romsilva, Direcția Silvică Dolj, Ocolul Silvic

Amaradia, Direcția Silvică Olt, Ocolul Silvic Slatina, Ocolul Silvic

Balș și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii

Rutiere — S.A. răspund de aplicarea prevederilor prezentei

hotărâri.
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PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Costel Alexe

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

București, 18 martie 2020.

Nr. 220.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 

componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind

constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare

a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările

și completările ulterioare, se modifică și se completează după

cum urmează:

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

următorul cuprins:

„(2) Președintele Comisiei este secretarul de stat cu atribuții

de coordonare a datoriei publice din Ministerul Finanțelor

Publice. În situația în care nu este desemnat un secretar de stat

cu atribuții de coordonare a datoriei publice, ministrul finanțelor

publice va desemna un secretar de stat care să exercite atribuția

de președinte al Comisiei.”

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Comisia se întrunește lunar și ori de câte ori

este nevoie pentru analizarea cererilor și a documentațiilor

aferente, primite de la unitățile administrativ-teritoriale, prin care

se solicită autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi

interne ori externe, inclusiv prin videoconferință sau

teleconferință, după caz.”

3. La anexa nr. 1 articolul 1 alineatul (5), după litera k) se

introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

„l) declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal

de credite, întocmită conform anexei nr. 1.9, având în vedere

prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea

și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

cu modificările și completările ulterioare.”

4. La anexa nr. 1 articolul 1, alineatul (5

3

) se modifică și

va avea următorul cuprins:

„(5

3

) Sunt exceptate de la prevederile alin. (5) lit. j) și k)

unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care se află în

procedură de criză financiară sau insolvență și care solicită

împrumuturi ori garanții pentru refinanțarea datoriei publice

locale, potrivit planului de redresare a crizei financiare sau a

insolvenței, după caz, precum și cele care contractează/

garantează finanțări rambursabile pentru asigurarea prefinanțării

și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe

nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea

Europeană.”



ANEXĂ
(Anexa nr. 1.9 la norme și proceduri)

D E C L A R A Ț I E

Subsemnatul(a), .................................., reprezentant legal al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ..............................,

în calitate de ordonator principal de credite, având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018

privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte

normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că

unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială ....................................:

� nu este beneficiar de finanțări acordate din Fondul de Dezvoltare și Investiții;

� a semnat contractul de finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții nr. ............... din data ................ pentru alte

obiective de investiții, care nu sunt cuprinse în destinația finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizarea;

� a semnat contractul de finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții nr. ............... din data ................ pentru obiectivul

de investiții cuprins în destinația finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizarea, dar nu există finanțare dublă

concomitentă pentru aceleași lucrări; 

� a restituit integral finanțarea acordată din Fondul de Dezvoltare și Investiții.

Prezenta declarație face parte din documentația pentru autorizarea contractării (garantării) finanțării rambursabile, în

valoare de ..................... lei*), și răspund, conform dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările

și completările ulterioare, pentru fals în declarații.

Data: .......................... Ordonator principal de credite,

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

(prenumele și numele)

N O T Ă:

Se bifează cu „x” căsuța aferentă situației declarate.

Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative.

*) În cazul în care finanțarea rambursabilă se face într-o altă unitate monetară decât moneda națională a României, se menționează unitatea monetară respectivă.

L.S.
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5. La anexa nr. 1 articolul 3, alineatele (5) și (6) se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) Anexele nr. 1.1—1.9 fac parte integrantă din prezentele

norme și proceduri.

(6) Anexele nr. 1.1—1.9 pot fi descărcate prin accesarea

adreselor de internet ale următoarelor ministere:

a) www.mfinante.ro, în cazul Ministerului Finanțelor Publice;

b) www.mlpda.ro, în cazul Ministerului Lucrărilor Publice,

Dezvoltării și Administrației.”

6. După anexa nr. 1.8 la norme și proceduri se introduce

o nouă anexă, anexa nr. 1.9, având cuprinsul prevăzut în

anexa la prezenta hotărâre.

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

următorul cuprins:

„Art. 1. — Comisia constituită conform prezentei hotărâri își

desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Finanțelor Publice,

inclusiv prin videoconferință sau teleconferință, după caz.”

Art. II. — Prevederile art. I se aplică inclusiv cererilor

adresate Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale și aflate

în curs de soluționare.

Art. III. — Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind

constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare

a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările

și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta

hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,

dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, 

Ion Ștefan

București, 26 martie 2020.

Nr. 247.
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

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

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

O R D I N

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare 

în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul 

rezerviștilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.25/2017

Pentru aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (3) și art. 41 din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor

voluntari,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării

Naționale, republicată, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. — Normele metodologice de aplicare în Ministerul

Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind

Statutul rezerviștilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului

apărării naționale nr. M.25/2017, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 259 din 13 aprilie 2017, se modifică și

se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2),

cu următorul cuprins:

„(2) Structurile specializate ale Ministerului Apărării Naționale

responsabile cu organizarea și executarea selecției candidaților

pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist

voluntar sunt centrele zonale de selecție și orientare.”

2. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13. — Recrutarea candidaților, cu excepția celor

prevăzuți la art. 7, se realizează de către personalul birourilor

informare-recrutare din cadrul centrelor militare.”

3. La articolul 16 alineatul (1), litera d) se abrogă.

4. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Modelul formularului prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. c) este

cel prevăzut în Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea

sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea

admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în

activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat

profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale,

aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale

nr. M.217/2019.”

5. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 24. — (1) Rezultatele obținute în urma desfășurării

procesului de selecție se afișează la sediul centrului zonal de

selecție și orientare, pentru fiecare serie de candidați, în ziua

susținerii probelor.

(2) În baza procesului-verbal prevăzut la art. 23 alin. (2),

centrul zonal de selecție și orientare emite, pentru fiecare

candidat, o adeverință în care se consemnează rezultatul

selecției și care se introduce în dosarul de candidat.”

6. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 28. — Documentele rezultate în urma finalizării

examinărilor/probelor/testelor efectuate în cadrul procesului de

selecție, cele eliberate în urma examinării medicale și, după caz,

a examinării medicale și/sau psihologice speciale se adaugă în

dosarul de candidat, pe măsura obținerii/eliberării lor sau, după

caz, la expirarea termenului legal de rezolvare a contestațiilor

depuse.”

7. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 29. — (1) Candidații declarați «Admis» la selecție și

«Apt» în urma examinării medicale în condițiile art. 26 sau ale

art. 27, după caz, sunt repartizați pe funcții/structuri militare, pe

baza opțiunilor exprimate și a criteriilor de departajare a

candidaților prevăzute în anexa nr. 4

1

.”

8. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 88. — Anexele nr. 1—4, 4

1

, 5—7b fac parte integrantă

din prezentele norme metodologice.”

9. După anexa nr. 4 la normele metodologice se

introduce o nouă anexă, anexa nr. 4

1

, având cuprinsul

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul

ordin.

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

României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,

Nicolae-Ionel Ciucă

București, 20 martie 2020.

Nr. M.57.



ANEXĂ
(Anexa nr. 41 la normele metodologice)

C R I T E R I I  D E  D E P A R T A J A R E

a candidaților selecționați pentru a ocupa posturile de rezervist voluntar

În cazul în care doi sau mai mulți candidați au punctaje finale egale, aceștia sunt departajați prin valorificarea, în ordine,

a următoarelor punctaje, astfel:

a) punctajul obținut la criteriul „nivelul pregătirii militare”;

b) punctajul obținut la criteriul „nivelul studiilor”;

c) punctajul obținut la criteriul „nivelul capacității motrice”;

d) punctajul obținut la criteriul „psihoaptitudinal”.

1. Criteriul „nivelul pregătirii militare”

Punctajul se stabilește conform tabelului:

Corpul de

personal pentru

care optează

Arma/Serviciul și specialitatea militară 

în care este confirmat

Punctaj acordat candidaților

Fără pregătire

militară

Soldat-

gradat

Maistru

militar

Subofițer Ofițer

Ofițeri

În altă/alt armă/serviciu — — — — 80

În aceeași/același

armă/serviciu

În altă specialitate militară — — — — 90

În aceeași specialitate militară — — — — 100

Maiștri militari

În altă/alt armă/serviciu — — 50 — —

În aceeași/același

armă/serviciu

În altă specialitate militară — — 60 — —

În aceeași specialitate militară — — 70 — —

Subofițeri 

În altă/alt armă/serviciu — — — 30 —

În aceeași/același

armă/serviciu

În altă specialitate militară — — — 40 —

În aceeași specialitate militară — — — 50 —

Soldați-

gradați

În altă/alt armă/serviciu — 10 — — —

În aceeași/același

armă/serviciu

În altă specialitate militară — 20 — — —

În aceeași specialitate militară — 30 — — —

2. Criteriul „nivelul studiilor”

Punctajul se stabilește conform tabelului:

Corpul de personal/gradul funcției

pentru care candidează

Studii

Liceale cu diplomă

de bacalaureat

Postliceale

Universitare 

de licență

Universitare 

de masterat

Universitare 

de doctorat

Soldat-gradat 10 15 20 25 30

Subofițer 0 15 20 25 30

Maistru militar 0 0 20 25 30

Ofițer Slt.-Cpt. 0 0 0 25 30

Mr.-Lt. col. 0 0 0 0 30

3. Criteriul „nivelul capacității motrice”

Punctajul se stabilește conform algoritmului de calcul prevăzut la nota nr. 7 din anexa nr. 4 la normele metodologice.

4. Criteriul „psihoaptitudinal”

Punctajul se stabilește potrivit art. 21 alin. (1) la normele metodologice.
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