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ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

27 mai 2020 

√ Ordonanţă de urgenţă nr. 82 din 21 mai 2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent 
de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor 
vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru 
alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă, 
publicată în M.Of. nr. 447 din 27 mai 2020 

→Se aprobă acordarea unui s mulent de risc în suma fixă de 1.150 lei brut pentru angajaţii 
centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale 
pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru angajaţii centrelor rezidenţiale 
destinate altor categorii vulnerabile, publice şi private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor 
sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, care au fost izolaţi preventiv la locul 
de muncă pe perioada stării de urgenţă. 

→Stimulentul de risc se acordă o singură dată şi nu poate fi fracţionat, nu se cuprinde în baza 
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorie pentru muncă, reglementată la titlul V 
"Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
 
→Furnizorii de servicii sociale au obligaţia de a fi acreditaţi, iar serviciile sociale precitate din 
subordinea lor să fie licenţiate sau, după caz, să deţină aviz de înfiinţare sau reorganizare sau 
plan de restructurare avizat. 
 
→Stimulentul de risc se plăteşte din fondul de salarii al furnizorului de servicii sociale. Sumele 
necesare plăţii stimulentului de risc se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale, de la poziţii distincte de cheltuieli, respectiv transferuri către 
bugetele locale pentru furnizorii de servicii sociale publice şi transferuri către furnizorii de 
servicii sociale private. 
 
→Pentru a beneficia de sumele de la bugetul de stat prevăzute mai sus, furnizorul de servicii 
sociale transmite agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în format electronic, direct sau prin 
punctul de contact unic electronic, conform Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, o solicitare de alocare a 
fondurilor însoţită de lista nominală a personalului precitat şi numărul de zile de izolare la 
locul de muncă efectuate. 
 
→Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială centralizează de la nivelul agenţiilor 
pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti solicitările primite 
de la furnizorii de servicii sociale şi le transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor. 



→Plata se efectuează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la primirea centralizatoarelor de la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială. 
 
→ Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional "Capital 
uman", conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului şi, respectiv, al 
ghidurilor solicitantului, a stimulentului de risc. Decontarea  se face în limita sumelor alocate 
în acest scop în cadrul Programului operaţional "Capital uman".Autoritatea de management 
virează sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarului, aferente cheltuielilor cu acordarea 
stimulentului de risc, efectuate de la alte poziţii ale clasificaţiei bugetare decât titlul 58 
"Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-
2020", în contul de venituri 46.00.04 "Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană, 
pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020", corespunzător 
bugetului din care s-a asigurat iniţial finanţarea cheltuielilor respective. 
 
→Sumele acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă nu reprezintă 
venituri în sensul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nu sunt supuse executării silite 
 

  √ Ordinul ministrului sănătăţii nr. 911 din 26 mai 2020 pentru aplicarea art. 11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, publicat în M.Of. nr. 447 din 27 mai 
2020 

→Se prelungeşte până la data de 30 septembrie 2020 termenul de valabilitate pentru 
următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată: 

a)biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică 
şi de reabilitare; 
b)biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice; 
c)recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive - ce 
se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate; 
d)deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii şi dispozitive 
asistive. În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru 
dispozitivele de protezare stomii şi pentru dispozitivele pentru incontinenţă urinară, al căror 
termen de valabilitate a fost prelungit, se emit o nouă decizie de aprobare, cu precizarea 
duratei pentru care se prelungeşte decizia iniţială, precum şi taloanele aferente perioadei 
pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât şi noile taloane se transmit 
persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare; 
e)deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigaţiei PET-CT. 
 

  √ Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 86 din 26 mai 2020 privind stabilirea unor 
măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 



55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicat în M.Of. nr. 447 din 27 mai 2020 

→În funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat 
starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, unităţile Ministerului Afacerilor 
Interne pot angaja personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

→Angajarea de personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, se 
aprobă de către ministrul afacerilor interne, la propunerea inspectoratului general/similar. 

→Procedura privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului 
Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe 
teritoriul României, aprobată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 46/2020, se aplică 
în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte angajarea de personal fără concurs în condiţiile 
art. 1. 

 →Comisiile desemnate în vederea fundamentării deciziei privind încadrarea postului se 
stabilesc de către şefii unităţilor Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de ordonator 
de credite.Pentru unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi subordonate 
acestora ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, comisiile se stabilesc 
de ministrul afacerilor interne. 

 
√ Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile 
publice în contextul pandemiei de COVID-19, publicat în M.Of. nr. 448 din 27 mai 2020 

→Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

1.La articolul 32 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de 
frontieră, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării 
Naţionale, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, unităţilor 
speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi 
autovehiculele de serviciu ale unităţilor de parchet din Ministerul Public, atunci când se 
deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă;" 

2.La articolul 61, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 
"(4) În situaţia încălcării regimului legal de viteză sau a altor reguli de circulaţie, în condiţiile 
alin. (2), confirmarea deplasării conducătorului autovehiculului în acţiunea de intervenţie sau 
în misiunea care a avut caracter de urgenţă se face în scris de către instituţiile prevăzute la 
art. 32 alin. (2) lit. a) şi b), în termen de cel mult 30 de zile, la solicitarea poliţiei rutiere." 

3.La articolul 118, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Dovada înregistrării plângerii contravenţionale se realizează printr-un document emis de 
către instanţa de judecată sau printr-un extras din portalul instanţelor de judecată 
www.portal.just.ro şi se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la 
distanţă ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia, de către 



contravenient sau de către reprezentantul convenţional al acestuia, la unitatea de poliţie din 
care face parte agentul constatator, care efectuează menţiunile corespunzătoare în evidenţe. 
Permisul de conducere reţinut se restituie personal titularului sau reprezentantului 
convenţional al acestuia. În situaţia transmiterii dovezii înregistrării plângerii 
contravenţionale prin mijloace de comunicare la distanţă, la cererea scrisă a titularului sau a 
reprezentantului convenţional al acestuia, unitatea de poliţie din care face parte agentul 
constatator poate restitui permisul de conducere reţinut la adresa de corespondenţă indicată 
în cuprinsul cererii." 
→Prin derogare de la prevederile art. 103 alin. (6) şi alin. (8) teza finală din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în 
vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, predarea permisului de 
conducere se poate face de către titularul acestuia şi prin poştă şi servicii de curierat, cu aviz 
de primire, către unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa sau, după caz, 
locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la 
comunicarea ordinului. 
→Pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii 
efectelor pandemiei de COVID-19, cererile de restituire a documentelor reţinute/plăcuţelor 
de înregistrare ori înmatriculare reţinute de către poliţia rutieră se pot transmite şi prin orice 
mijloace care asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia, precum fax, e-
mail, poştă, curier rapid, iar restituirea acestora se realizează în condiţiile art. 112 alin. (4) şi 
(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, la adresa de corespondenţă precizată de către 
proprietar sau utilizatorul vehiculului, după caz, în cuprinsul cererii. 
→În situaţiile în care, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea 
prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, se impune deplasarea organizată a 
vehiculelor cu care se asigură transportul persoanelor la locurile de carantină/izolare la 
domiciliu, acestea sunt însoţite pe drumurile publice de unul sau mai multe autovehicule ale 
Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române. 
→Deplasarea la locurile de carantină/izolare la domiciliu se realizează în coloană, iar, în 
cazurile în care se impune, autovehiculele Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române pot 
avea în funcţiune semnalele speciale de avertizare sonoră şi luminoasă. 
→Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002, pe timpul deplasării la locurile de carantină/izolare la domiciliu, coloana de 
vehicule are regim de circulaţie prioritară dacă sunt în funcţiune semnalele speciale de 
avertizare sonoră şi luminoasă. 
→Circulaţia în regim prioritar se realizează cu respectarea prevederilor art. 61 şi 62 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. 
→Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care, pentru realizarea 
măsurilor dispuse pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii 
şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, se impune organizarea altor transporturi de 
bunuri ori persoane pe drumurile publice. 
 

  √ Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 86 din 27 mai 2020 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi 
desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea COVID-19, publicat în M.Of. nr. 448 din 27 mai 2020. 



→Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1.La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 1 
(1) Guvernul difuzează contra cost, prin intermediul serviciilor de programe de televiziune şi 
radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicaţiilor periodice, al furnizorilor de servicii 
media on-line şi furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localităţi, 
înregistrate în România, campanii de informare publică privind măsurile de prevenire şi 
limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi campanii de informare publică 
privind modul de reluare a activităţilor economice şi sociale după încetarea stării de urgenţă 
şi alertă, pentru o perioadă de 120 de zile de la data încheierii în acest sens a contractelor de 
prestări servicii, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2020." 
2.La articolul 7, alineatul (6) se abrogă. 

3.După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins: 
"Art. 71 
(1) În cazul solicitanţilor care au transmis, prin orice mijloc, în termenul prevăzut la art. 7 alin. 
(4), o cerere de participare incompletă, Autoritatea pentru Digitalizarea României cere 
completarea cu informaţiile şi, după caz, cu documentele corespunzătoare, inclusiv 
retransmiterea, prin orice mijloace, a cererilor de participare la campaniile de informare 
publică. 
(2) Informaţiile şi documentele solicitate în conformitate cu prevederile alin. (1) se transmit, 
prin mijloacele de comunicare indicate de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. 
(3) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (2) atrage nevalidarea cererilor de participare a 
solicitanţilor în cauză la campaniile de informare publică realizate de Guvern. 
(4) În vederea validării cererii sau stabilirii eligibilităţii, Autoritatea pentru Digitalizarea 
României poate solicita, în scris, prin orice mijloc de comunicare, persoanei sau persoanelor 
juridice care au dreptul legal de a certifica aceste date, după caz, documente şi informaţii 
suplimentare. 
(5) În urma analizei solicitărilor transmise, Autoritatea pentru Digitalizarea României 
întocmeşte un raport zilnic privind solicitanţii care au transmis o cerere de participare validă, 
în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) şi, după caz, ale alin. (2) din prezentul articol. 
Raportul se transmite la Secretariatul General al Guvernului care procedează la încheierea 
contractelor de prestări servicii. 
(6) Contractul se semnează de către furnizorul de servicii media prin semnătură electronică, 
caz în care se transmite Secretariatului General al Guvernului prin mijloace electronice de 
comunicare, sau în formă olografă, caz în care se transmite prin intermediul serviciilor 
poştale." 

4.La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 8 
(1) Rapoartele de activitate se verifică de către Secretariatul General al Guvernului, prin 
Autoritatea pentru Digitalizarea României, înainte de efectuarea plăţii fiecărei tranşe lunare. 
În cazul în care se constată că prestatorul a furnizat date nereale privind serviciile prestate, 
Secretariatul General al Guvernului dispune rezilierea de îndată a contractului, sesizarea 
organelor competente şi procedează la recuperarea sumelor acordate în legătură cu 
derularea contractului." 
 



 

 

 

 


