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√ Ordinul ministrul finanțelor nr. 1926/2020 pentru punerea în aplicare 

a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe 

la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile 

necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 

2020, publicat în M.Of. nr. 376 din 11 mai 2020 

→ Se aprobă Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de 
taxe la import și TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 
2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, 
acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de 
COVID-19 în cursul anului 2020, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

→ Prin organizații aprobate de autoritățile competente din statele 
membre, în sensul art. 1 alin. (1) lit. c) din Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 
3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la 
importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor 
epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 (Decizia 2020/491), se înțelege 
organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală prin unitățile sale subordonate să beneficieze de o astfel 
de scutire. 

  →În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la 
plata taxelor la import și a TVA, organizațiile prevăzute la alin. (1) depun o cerere 
în acest sens la: 

a) direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, pentru contribuabilii care 
au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepția contribuabililor 
mijlocii și a contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Direcției 
Generale Regionale a Finanțelor Publice București; 



b) administrațiile finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii, pentru 
contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora; 

c) administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, 
pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu 
excepția contribuabililor mijlocii; 

d) Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, pentru 
contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Ilfov. 

→Cererile se analizează de comisiile instituite în temeiul art. 1 din 
Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe 
vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 
57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al 
Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri 
de taxe vamale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 2.554/2016. 

 

√ Ordinul ministrului sănătății nr. 767/2020 privind aprobarea 

condițiilor de funcționare a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea 

intervențiilor stomatologice de urgență, precum și măsurile de prevenție 

necesare în perioada stării de urgență determinate de epidemia de COVID-19 

publicat în M.Of. nr. 376 din 11 mai 2020 

→ Se aprobă condițiile de funcționare a cabinetelor stomatologice pentru 
efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență în perioada stării de urgență 
determinate de epidemia de COVID-19. 

→Intervențiile stomatologice de urgență care se efectuează în perioada 
stării de urgență sunt cele în care pacientul are nevoie de asistență 
stomatologică imediată pentru tratamentul durerii, infecției sau sângerării. 

→Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, 
cabinetele stomatologice publice și private, colegiile teritoriale ale medicilor 
stomatologi, precum și personalul medical implicat în furnizarea de servicii 
medicale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 



√Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2020 privind modificarea și 

completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru 

aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare 

a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, 

publicată în M.Of. nr. 377 din 11 mai 2020 
→Articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

1. Alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 8. - 

(1) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe 
lună, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, 
prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între 
unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume 
cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, pentru următoarele 
categorii: 

a) personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv 
personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și 
personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, 
diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19; 

b) personalul care furnizează servicii de asistență medicală comunitară, 
respectiv servicii de îngrijire medicală, activități de izolare și monitorizare a 
persoanelor diagnosticate pozitiv aflate în carantină; 

c) personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică implicat în activități de 
recoltare pentru testare SARS-CoV-2, verificare, evaluare medicală a 
persoanelor care traversează punctele de frontieră și care asigură tratamentul 
persoanelor care prezintă risc de infectare SARS-CoV-2, respectiv pacienți 
diagnosticați cu COVID-19, precum și cel care desfășoară activități specifice de 
inspecție sanitară, în spațiile în care a existat cel puțin un caz confirmat cu 
infecție SARS-CoV-2; 

d) personalul din rețeaua de medicină legală implicat în manipularea și 
efectuarea necropsiilor pacienților decedați diagnosticați cu COVID -19, inclusiv 
personalul din laboratoarele de toxicologie și histopatologie care efectuează 
analiza probelor aparținând pacienților decedați diagnosticați cu COVID-19; 



e) personalul din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare direct implicate în activități 
de testare și diagnosticare a SARS-CoV-2 prin metode PCR în cadrul 
laboratoarelor de toxicologie proprii; 

f) personalul militar și civil din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naționale 
care execută activități similare celor prevăzute la lit. a)-e); 

g) personalul de la lit. a)-f) care în urma desfășurării activității a fost diagnosticat 
cu COVID-19. 

. . . . . . . . . . 

(5) Lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) care 
beneficiază de stimulent de risc se stabilește prin decizie a conducătorului 
unității angajatoare, pentru activitatea desfășurată în cadrul unității, inclusiv 
pentru activitatea desfășurată în condițiile legii într-un alt loc de muncă decât 
cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unității 
angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în 
activitățile prevăzute la alin. (1)." 

2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul 
cuprins: 

(51) Categoriile de persoane menționate la alin. (1) beneficiază de un singur 
stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgență, chiar dacă acestea își 
desfășoară activitatea în una sau mai multe unități angajatoare, conform legii." 

 

√ Hotărârea Guvernului nr. 370/2020 privind aprobarea Programului 

național "Școala de acasă" și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 

pentru Ministerul Educației și Cercetării publicată în M.Of. nr. 377 din 11 mai 

2020 
 →Se aprobă Programul național "Școala de acasă" în vederea 

achiziționării de dispozitive electronice cu conexiune la internet, necesare 
dotării unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea facilitării 
activităților didactice la distanță pentru elevii din medii defavorizate, 
înmatriculați în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi derulat 
de către Ministerul Educației și Cercetării în anul 2020. 

→Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării 
pe anul 2020 cu suma de 150.000 mii lei, la capitolul 65.01 "Învățământ", la titlul 



20 "Bunuri și servicii" din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020. 

→Achiziția bunurilor menționate se realizează de Oficiul Național pentru 
Achiziții Centralizate. Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția 
Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate necesitățile, valoarea estimată 
pentru fiecare produs în parte, caietul de sarcini și specialiștii care vor acorda 
suport tehnic pe toată perioada de organizare și derulare a procedurilor de 
atribuire, precum și persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare, în 
termen de maximum 3 zile de la solicitarea Oficiului Național pentru Achiziții 
Centralizate. 

√ Ordonanța militară nr. 11/2020 privind măsuri de prevenire a 

răspândirii COVID-19 publicată în M.Of. nr. 377 din 11 mai 2020 
 Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea acestor 
prevederi:  Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Poliția de Frontieră Română și direcțiile 
de sănătate publică. 

→ Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori 
economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate 
aeroporturile din România, începând cu data de 12 mai 2020 până la data de 14 
mai 2020 inclusiv. Această măsura  nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave 
de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care 
asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor 
tehnice necomerciale. 

→Se exceptează de la măsura de izolare la domiciliu personalul navigant 
român, maritim și fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, dacă 
la intrarea în țară nu prezintă simptomele asociate COVID-19 și sunt respectate 
condițiile stabilite la art. 3 din Ordonanța militară nr. 9/2020 privind măsuri de 
prevenire a răspândirii COVID-19. 

→Se ridică măsura de carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița. 

 

 
 

 
 



 

 

 
 


