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Ordonanta MILITARĂ nr. 10/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19 

 

 Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara 

locuinţei/gospodăriei, este permisă numai în situaţiile prevăzute mai jos: 

a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile 

de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi, precum şi în condiţiile art. 1 alin. (1), (2) 

şi (5) din Ordonanţa militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-

19, cu modificările ulterioare; 

b)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 

distanţă, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele de 

transport în comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susţinătorilor sau, după 

caz, mijloacele de transport sanitar special destinat; 

c)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; 

d)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse 

agroalimentare. 

 În intervalele orare 7,00-11,00 şi 19,00-22,00 circulaţia persoanelor care au împlinit 

vârsta de 65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei, este permisă strict pentru 

următoarele motive: 

a)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale 

persoanelor şi animalelor de companie/domestice, inclusiv deplasarea în condiţiile art. 1 

alin. (3) şi (5) din Ordonanţa militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19, cu modificările ulterioare; 

b)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea unui minor, asistenţa 

altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, ori în cazul decesului unui membru de 

familie; 



c)deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică 

individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi fizice colective), precum şi 

pentru nevoile animalelor de companie/domestice. 

 Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici 

aerieni spre Spania şi din Spania către România, pentru toate aeroporturile din 

România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28 aprilie 2020 până la 

data de 11 mai 2020 inclusiv. 

 Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederaţia 

Elveţiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de 

Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Turcia şi Iran şi din aceste ţări către România, pentru 

toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 13 zile, începând cu data de 2 

mai 2020 până la data de 14 mai 2020 inclusiv. 

 Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor spre Italia şi din această ţară către 

România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 12 zile, 

începând cu data de 3 mai 2020 până la data de 14 mai 2020 inclusiv. 

 Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor spre Franţa şi Germania şi din aceste 

ţări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 10 

zile, începând cu data de 5 mai 2020 până la data de 14 mai 2020 inclusiv. 

 Măsurile prevăzute la alin. (1) -(4) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de 

stat, zborurilor de transport marfă şi corespondenţă, umanitare sau care asigură 

servicii medicale de urgenţă, servicii tehnice, precum şi aterizărilor tehnice 

necomerciale. 

 

Legea 51/2020 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 Legea-cadru nr. 153/2017 se modifică şi se completează după cum urmează: 

La articolul 38, după alineatul (42) se introduce un nou alineat, alineatul (43), cu următorul 

cuprins: "(43) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), personalul din sistemul sanitar care 

ocupă funcţiile de farmacist, biolog, biochimist, chimist, fizician şi psiholog, potrivit anexei 

nr. II, beneficiază, începând cu data de 1 iulie 2020, de salariile de bază prevăzute de lege 

pentru anul 2022." 



Ordonanta urgenta a Guvernului nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de 

protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 

 În cazul persoanelor decedate în perioada instituirii stării de urgenţă instituite prin 

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prelungite 

prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi 

care, la data decesului, nu mai aveau calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, 

ajutorul de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

cu modificările şi completările ulterioare, se acordă dacă în ultima lună calendaristică, 

anterioară stării de urgenţă, persoana a avut calitatea de asigurat obligatoriu în sistemul 

public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în respectiva lună. 

 Ajutorul de deces se acordă şi în cazul decesului, pe perioada instituirii stării de 

urgenţă persoanei aflate în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 

2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, acordat în baza Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi în condiţiile art. VI alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru 

stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau al unui membru de familie al acesteia, aşa cum este definit în art. 126 alin. 

(2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, dacă, anterior intrării 

în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu şi raportul de muncă cu entitatea 

angajatoare a fost suspendat. 

 În vederea stabilirii pensiilor de urmaş şi acordării ajutorului de deces, ca urmare a 

deceselor înregistrate în perioada stării de urgenţă, serviciile publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor sau ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor sau primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu 

funcţionează astfel de servicii sunt obligate ca, în ziua înregistrării actului de deces, să 

transmită casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliul persoanei decedate, 



extras pentru uz oficial de pe actul de deces prin poşta electronică. Această obligaţie 

încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă. 

 De aceste prevederi beneficiază şi militarii, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare care 

la data decesului nu mai aveau această calitate, indiferent de vechimea în serviciu realizată 

în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgenţă. Ajutorul de deces se achită de către 

fostul angajator, conform art. 83 lit. a) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de 

stat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Pe perioada stării de urgenţă se suspendă termenele şi procedurile pentru revizuirea 

medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie 

de urmaş, stabilite în condiţiile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a fi reluate în termen 

de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă. 

 Deciziile asupra capacităţii de muncă emise de medicul expert al asigurărilor sociale, 

precum şi de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de 

apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională rămase definitive şi documentele 

doveditoare ale calităţii de reprezentant legal ori mandatar, al persoanelor pentru care s-au 

emis deciziile de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada tării de urgență, îşi 

prelungesc valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de 

urgenţă. 

 Plata pensiilor de invaliditate stabilite în baza deciziilor medicale asupra capacităţii 

de muncă se suspendă începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile 

de la data încetării stării de urgenţă, în situaţia neprezentării noului document, prevăzut de 

lege, după caz. 

 Plata pensiei de urmaş se efectuează, fără dovada continuării studiilor într-o formă de 

învăţământ organizată potrivit legii, în situaţia copiilor urmaşi dacă se află în continuarea 

studiilor. Dovada continuării studiilor se prezintă casei teritoriale de pensii/casei de pensii 

sectoriale în termen de 30 zile de la data încetării stării de urgenţă. 

 Pe perioada stării de urgenţă asiguraţii care solicită dispozitive medicale în vederea 

corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, ca urmare a unui 

accident de muncă sau boală profesională, şi pentru care nu se eliberează în perioada stării 

de urgenţă o recomandare medicală pot transmite prin poştă sau în format electronic caselor 

teritoriale de pensii recomandarea medicului curant eliberată anterior instituirii stării de 

urgenţă. 



 Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgenţă aferente 

cazurilor de accident de muncă sau boală profesională se transmit caselor teritoriale de pensii 

prin poştă sau mijloace electronice de transmitere la distanţă de către beneficiarii de 

indemnizaţii sau de către persoanele juridice care au calitatea de angajatori. 

 În vederea recuperării indemnizaţiilor reglementate de Legea nr. 346/2002 privind 

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în perioada stării de urgenţă se suspendă vizarea certificatelor de 

concediu medical de către direcţiile de sănătate publică pentru cazurile de boli profesionale, 

de casele teritoriale de pensii pentru cazurile de accident de muncă sau de medicii de 

medicina muncii pentru certificatele de concediu medical pentru trecere temporară în alt loc 

de muncă sau reducerea timpului de muncă. 

 În perioada stării de urgenţă despăgubirea în caz de deces reglementată de art. 45 din 

Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă la 

cererea solicitantului, persoană fizică sau juridică, în baza documentelor transmise casei 

teritoriale de pensii, prin poştă sau mijloace electronice de transmitere la distanţă. Persoana 

îndreptăţită transmite casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a persoanei asigurate 

decedate sau din raza administrativ-teritorială de care aparţine următoarele documente: 

a) cerere privind acordarea despăgubirii în caz de deces; 

b) copia actului de identitate al solicitantului; 

c) copia documentelor justificative/declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte 

că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz; 

d) copia certificatului medical constatator al decesului în caz de boală profesională; 

e) dovada contului bancar, conform extrasului de cont anexat de solicitant. 

 Plata despăgubirii în caz de deces se face prin mandat poştal - la domiciliul 

solicitantului sau în cont bancar, după caz, conform extrasului de cont comunicat de 

solicitant, în termen de 5 zile de la depunerea documentelor. 

 

 

 

 


