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 √ Ordinul ministrului sănătății nr. 903 din 25 mai 2020 pentru aprobarea Normei privind 
stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada 
stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică, publicat în M.Of. nr. 450 din 28 mai 2020 

→Se aprobă Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului 
SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică, prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
→Operatorii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică, direcţiile de sănătate 
publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 
→Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin 
 

 √NORMA din 25 mai 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii 
virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică,   
publicată în M.Of. nr. 450 din 28 mai 2020 

→Prezenta normă stabileşte măsurile specifice care trebuie aplicate pe durata stării de alertă 
în unităţile de alimentaţie publică în legătură cu activităţile de manipulare, preparare, 
comercializare, livrare şi consum a produselor alimentare. 

→În înţelesul prezentei norme se aplică definiţiile prevăzute la art. 17 din Norma sanitară 
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară 
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă 
şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a 
activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor 
alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008,. 
→Pe durata stării de alertă sunt permise atât activităţile de preparare a hranei, cât şi 
activităţile de comercializare a produselor alimentare şi a băuturilor alcoolice şi nealcoolice, 
care nu presupun staţionarea consumatorilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele 
de tip "drive-in", "room-service", livrare la consumator, "take-away". 
→Cerinţele igienico-sanitare ce trebuie respectate la producţia, prelucrarea, depozitarea, 
păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor de către unităţile de alimentaţie publică sunt 
următoarele: 
a)utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor şi utilajelor în perfectă stare de curăţenie 
şi igienizare şi interzicerea utilizării acestora în cazul în care au fost folosite în alte scopuri 
decât contactul direct cu alimentele; 



b)personalul de întreţinere a curăţeniei din anexele sanitare şi gospodăreşti nu va fi implicat 
în manipularea, prelucrarea, depozitarea, transportul sau livrarea alimentelor; 
c)efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi/sau dezinfecţie cu produse 
biocide avizate a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafeţelor de lucru şi a 
ambalajelor, după caz; 
d)depozitarea, chiar şi provizorie, în condiţii corespunzătoare a ambalajelor de transport ale 
produselor alimentare astfel încât să nu determine contaminarea sau impurificarea acestora; 
e)asigurarea dotării cu ustensile şi utilaje a unităţilor de alimentaţie colectivă permanente în 
funcţie de natura şi volumul unităţii de alimentaţie; 
f)asigurarea şi/sau utilizarea echipamentului de protecţie curat şi complet pentru personalul 
care lucrează în sectoarele de producţie, prelucrare, depozitare, transport şi desfacere a 
alimentelor; 
g)verificarea zilnică de către angajator a stării de igienă individuală şi de sănătate a angajaţilor; 
consemnarea acestei verificări, precum şi interzicerea în unitate a angajaţilor bolnavi sau 
convalescenţi de boli transmisibile; 
h)respectarea regulilor de igienă individuală pe toată durata programului de lucru de către 
personalul din sectorul alimentar; 
i)organizarea procesului de producţie alimentară, realizându-se orientarea fluxului tehnologic 
într-un singur sens pentru evitarea încrucişărilor între fazele salubre şi cele insalubre; 
j)asigurarea în unităţile de alimentaţie publică a spaţiilor şi circuitelor funcţionale stabilite prin 
normele de igienă în vigoare, adaptate pentru prevenirea şi limitarea răspândirii virusului 
SARS-CoV-2. 
Măsuri specifice în unităţile de alimentaţie publică 
Cerinţe speciale privind circuitul funcţional de producţie şi livrare în unităţile de alimentaţie 
publică 
→Operatorii economici din sectorul alimentaţiei publice au următoarele obligaţii înainte de 
demararea activităţii de livrare şi consum al produselor alimentare: 
a)verificarea stării de întreţinere a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor, inclusiv a 
sistemelor de ventilaţie şi ustensilelor ce se utilizează pentru recepţia, depozitarea, 
prepararea, gătirea, ambalarea şi livrarea alimentelor, a sălilor/zonelor unde sunt livrate 
alimentele către consumatorul final, precum şi efectuarea periodică sau după necesitate a 
lucrărilor de igienizare şi de revizie a instalaţiilor şi utilajelor; 
b)revizuirea planurilor şi procedurilor de igienizare, dezinfecţie şi de autocontrol pentru 
creşterea frecvenţei acestor operaţiuni şi implementarea procedurilor de bune practici de 
igienă bazate pe principiile Sistemului de analiză a riscurilor în punctele critice de control 
(HACCP) şi, acolo unde este cazul, revizuirea planurilor HACCP; 
c)asigurarea de dispozitive şi produse biocide avizate de Ministerul Sănătăţii necesare 
dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi 
ustensilelor utilizate; 
d)verificarea stocurilor de alimente, materii prime existente în unitate şi eliminarea celor 
pentru care nu se poate garanta siguranţa alimentară, cum ar fi alimentele ce prezintă 
modificări organoleptice, care au fost păstrate în condiţii necorespunzătoare, cu data 
valabilităţii minimale/data-limită de consum depăşite sau pentru care nu se poate realiza 
trasabilitatea, astfel încât să fie preîntâmpinată apariţia unor cazuri de toxiinfecţii alimentare; 
e)igienizarea şi dezinfecţia cu substanţe biocide avizate, ce se regăsesc incluse în Registrul 
naţional al produselor biocide ce poate fi accesat la linkul http://www.ms.ro/2017/01/17/ 
registrul-national-al-produselor-biocide/, a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi 



ustensilelor utilizate pentru recepţia, depozitarea, prepararea, gătirea şi livrarea alimentelor, 
precum şi a grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător; 
f)instruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de igienă ce 
trebuie respectate la nivelul unităţilor de alimentaţie publică necesare pentru obţinerea unor 
produse alimentare sigure consumului uman, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea 
ce priveşte prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2; 
g)asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fişelor de 
aptitudini pentru personalul lucrător şi interzicerea manipulării alimentelor de către persoane 
ce nu deţin aceste documente; 
h)revizuirea circuitelor funcţionale de producţie şi livrare, acolo unde este necesar, astfel 
încât să se respecte măsurile de protecţie sanitară pentru a împiedica posibila infecţie cu 
virusul SARS-CoV-2 a personalului lucrător, dar care să nu afecteze siguranţa alimentelor; 
i)asigurarea distanţării fizice în rândul angajaţilor, iar, în cazul în care spaţiile de preparare a 
alimentelor îngreunează menţinerea măsurilor de distanţare, trebuie să fie instituite măsuri 
alternative de protecţie a lucrătorilor (limitarea numărului de lucrători angajaţi în acelaşi timp 
la o zonă de preparare a alimentelor, distanţarea staţiilor de lucru, organizarea personalului 
în grupuri de lucru pentru a reduce interacţiunile dintre grupuri, asigurarea echipamentului 
de protecţie); 
j)asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile privind însuşirea noţiunilor 
fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului 
educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei 
pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea 
noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare. 
→La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activităţii de livrare şi consum, 
operatorii economici sunt obligaţi să păstreze la nivelul unităţii documente prin care să se 
demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute la alin. (1). Aceste documente vor 
fi puse la dispoziţia organelor de control, ori de câte ori se solicită. 
→În cazul în care operatorii economici din domeniul alimentaţiei publice optează şi pentru 
comercializarea produselor alimentare prin comerţul online sau cu servire la pachet ("take 
away"), aceştia trebuie să îşi revizuiască programele şi procedurile de siguranţa alimentelor, 
bazate pe principiile HACCP, astfel încât să ia în considerare activităţi noi, precum ambalarea 
produselor, servirea la ghişeu, transportul mâncărurilor şi informarea adecvată a 
consumatorilor asupra produselor comercializate. 
→În cazul în care măsurile preconizate pentru desfăşurarea activităţilor precizate mai sus 
indică necesitatea unor modificări în desfăşurarea activităţii este necesară notificarea 
direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 28 din Norma sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor 
alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, 
procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine 
nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008. 
Verificarea respectării măsurilor aplicate 



→Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul 
Sănătăţii adoptă planuri de verificare a modului în care sunt respectate şi aplicate măsurile 
prevăzute în prezenta normă, care ţin de domeniul specific de competenţă. 
→Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) şi e) se sancţionează în 
conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) pct. 5, 8, 9 şi 10, art. 4 lit. b) pct. 4, 5, 6, 10 şi 11, art. 
4 lit. c) pct. 1 şi 2, art. 4 lit. d) şi art. 7 lit. a) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. 
→Nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 4 se constată şi se sancţionează în 
conformitate cu prevederile art. 5, art. 30 lit. h), art. 41 lit. a), c), f) şi h), ale art. 42 lit. b), c) şi 
k), ale art. 43 lit. c), e) şi i), ale art. 44 lit. a) - k), ale art. 45 lit. a) şi ale art. 52 din Hotărârea 
Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din 
domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către personalul 
împuternicit din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al 
Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti. 
→Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul 
Sănătăţii se informează reciproc cu privire la orice informaţie deţinută ca urmare a 
controalelor oficiale, legată de existenţa unei neconformităţi faţă de prevederile prezentei 
norme care nu intră în domeniul propriu de competenţă. 
→Operatorii economici trebuie să urmărească şi să aplice în funcţie de specificul unităţii aflate 
sub control ghidurile şi recomandările Institutului Naţional de Sănătate Publică şi ale 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în legătură cu 
prevenirea şi combaterea răspândirii COVID-19. 
→Măsurile aplicate în conformitate cu prezenta normă nu exonerează operatorii economici 
de la respectarea celorlalte cerinţe privind siguranţa alimentelor sau de protecţie a sănătăţii 
publice prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a normelor generale în vigoare privind 
măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2. 
 

  √Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4316 din 21 mai 2020 privind organizarea şi 
desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de 
absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole în anul şcolar 2019-2020, publicat în M.Of. nr. 
450 din 28 mai 2020 

→În anul şcolar 2019-2020, probele specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve româno-
spaniole se organizează şi se desfăşoară prin derogare de la prevederile art. 3-6, 8-11 şi art. 
12 alin. (1) lit. b) din anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 5.756/2012 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din 
cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-
spaniole. 

→ (1)Proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba spaniolă care trebuia susţinută 
de elevii clasei a XII-a se echivalează cu nivelul unic de competenţă lingvistică în limba spaniolă 
studiată pe parcursul învăţământului liceal. 
(2)Echivalarea nivelurilor de competenţă din cadrul probei de evaluare a competenţelor 
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal 
se realizează conform unei metodologii realizate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în 
Educaţie şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 



→(1)Proba de cultură spaniolă care trebuia susţinută de elevii clasei a XII-a se echivalează cu 
media aritmetică a mediilor anuale obţinute la disciplinele: 
a)Geografia Spaniei (clasa a IX-a) - media 1; 
b)Istoria Spaniei (clasa a X-a) - media 2; 
c)Cultură şi civilizaţie spaniolă (media aritmetică a mediilor anuale pentru clasele a XI-a şi a 
XII-a) - media 3. 

(2)Media aritmetică prevăzută la alin. (1) se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, 
după formula: 
Media aritmetică = (Media 1 + Media 2 + Media 3)/3 
→Pentru candidaţii care solicită obţinerea diplomei spaniole de bacalaureat, certificatul care 
atestă evaluarea scrisă pozitivă (prevăzut în anexa II la Acordul dintre Ministerul Educaţiei şi 
Ştiinţei din Regatul Spaniei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România cu privire la 
înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România şi la 
organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee) se eliberează de către preşedintele 
Comisiei de bacalaureat din centrul de examen şi se contrasemnează de către reprezentantul 
desemnat de Ministerul Educaţiei şi Formării Profesionale din Regatul Spaniei. 
→Celelalte prevederi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
5.756/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice 
din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-
spaniole, rămân nemodificate. 
→Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală economică, Centrul Naţional 
de Politici şi Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de 
învăţământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 

  √Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4341 din 27 mai 2020 privind aprobarea 
Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul 
probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat 
naţional 2020, publicat în M.Of. nr. 450 din 28 mai 2020 

→Se aprobă Metodologia pentru echivalarea/ recunoaşterea nivelurilor de competenţă din 
cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat 
naţional 2020, prevăzută în anexa la prezentul ordin. 

 
→Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu 
Parlamentul, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare 
judeţene/al municipiului Bucureşti, comisiile de bacalaureat de evaluare a competenţelor 
lingvistice şi digitale şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin. 
 

 √METODOLOGIE din 27 mai 2020 pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de 
competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - 
examenul de bacalaureat naţional 2020, publicat în M.Of. nr. 450 din 28 mai 2020. 

→Prezenta metodologie reglementează echivalarea/ recunoaşterea nivelurilor de 
competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la 
examenul de bacalaureat naţional 2020. 

→În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează: 



a)probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - una dintre probele de evaluare a 
competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), de evaluare a 
competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - pentru elevii care au urmat 
studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale (proba B), proba de evaluare a 
competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 
învăţământului liceal (proba C), proba de evaluare a competenţelor digitale (proba D); 
b)nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/limba maternă - 
gradul de utilizare a limbii române/limbii materne; nivelurile de competenţă lingvistică de 
comunicare orală în limba română/limba maternă sunt, în ordine: utilizator mediu, utilizator 
avansat şi utilizator experimentat; 
c)nivel unic de competenţă - ansamblul competenţelor de înţelegere a textului audiat, 
înţelegere a textului citit, interacţiune orală, producere de mesaje orale şi producere de 
mesaje scrise, prevăzute în Cadrul european comun de referinţă pentru limbi, pentru care se 
acordă acelaşi nivel de competenţă lingvistică; 
d)nivel de competenţă digitală - gradul de formare/dezvoltare a competenţelor digitale 
acordat în baza unui anumit punctaj. 
→(1)Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă 
la examenul de bacalaureat naţional 2020 se stabileşte în urma echivalării cu media 
aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului 
liceal, la disciplina limba şi literatura română/limba şi literatura maternă. 

(2)Prin recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la disciplina limba şi literatura 
română/limba şi literatura maternă, în clasele IX-XII, candidaţilor la examenul de bacalaureat 
naţional 2020 li se acordă următoarele niveluri de competenţă lingvistică de comunicare orală 
în limba română/în limba maternă: 
- nivelul "utilizator mediu" pentru media cuprinsă între 5 şi 6,99; 
- nivelul "utilizator avansat" pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49; 
- nivelul "utilizator experimentat" pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10. 
→(1)Nivelul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională din cadrul 
probei C la examenul de bacalaureat naţional 2020 se stabileşte prin echivalarea nivelului de 
competenţă lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de 
candidat pe parcursul învăţământului liceal, la limba modernă de circulaţie internaţională 
aleasă pentru susţinerea probei. 
(2)Media aritmetică a mediilor anuale obţinute de candidat se calculează pe baza mediilor 
anuale la limba modernă de circulaţie internaţională din anii şcolari în care candidatul a 
studiat această disciplină, pe parcursul învăţământului liceal. 
(3)Nivelul unic de competenţă se identifică, în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi. 

(4)Nivelul unic de competenţă se acordă conform următoarei grile: 
- calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99; 
- calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99; 
- calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49; 
- calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 şi 10. 
(5)Nivelul unic de competenţă lingvistică într-o limbă modernă de circulaţie internaţională 
studiată pe parcursul învăţământului liceal este înscris în certificatul de competenţă lingvistică 
într-o limbă de circulaţie internaţională. 
→(1)Candidaţii la examenul de bacalaureat naţional 2020 care au promovat, pe parcursul 
învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 



competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea 
rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-
o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - proba C din 
cadrul examenului de bacalaureat, conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 
4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
(2)În cazul candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) se aplică prevederile Ordinului ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi 
echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru 
certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere 
europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a 
competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 
învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului 
de bacalaureat, cu modificările ulterioare. 
→ (1)Nivelul de competenţă digitală din cadrul probei D la examenul de bacalaureat naţional 
2020 se stabileşte calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, 
a mediilor anuale obţinute de acesta la disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în 
clasele a IX-a, respectiv a X-a. 

(2)Nivelul de competenţă digitală se acordă conform următoarei grile: 
- nivelul "utilizator începător" pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99; 
- nivelul "utilizator de nivel mediu" pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99; 
- nivelul "utilizator avansat" pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49; 
- nivelul "utilizator experimentat" pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10. 
(3)În certificatul de atestare a competenţelor digitale este înscris nivelul de competenţă 
digitală, iar la rubrica "punctaj" este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat 
nivelul de competenţă. 
(4)Candidaţii la examenul de bacalaureat naţional 2020 care nu au studiat disciplina 
tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sau echivalente susţin proba de evaluare a 
competenţelor digitale (proba D) în baza Procedurii Centrului Naţional de Examinare şi 
Evaluare nr. 177/2019 pentru organizarea şi desfăşurarea probei de evaluare a competenţelor 
digitale (proba D) - examenul de bacalaureat naţional 2019. 
→ (1)Candidaţii la examenul de bacalaureat naţional 2020 care au promovat, pe parcursul 
învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea 
competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la 
aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul 
examenului de bacalaureat. 
(2)În cazul candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) se aplică prevederile Ordinului ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi 
echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru 
certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere 
europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a 
competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 
învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului 
de bacalaureat, cu modificările ulterioare. 
→ (1)Calcularea mediilor şi echivalarea/ recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul 
probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la examenul de bacalaureat 



naţional 2020 se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a 
competenţelor lingvistice şi digitale, în perioada 11-17 iunie 2020, astfel: 
a)pentru candidaţii din seria curentă: după întocmirea tabelelor de înscriere, în conformitate 
cu evidenţele din licee, se întocmesc tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale 
mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal la disciplinele limba 
şi literatura română/limba şi literatura maternă studiate pe parcursul învăţământului liceal, 
limba modernă de circulaţie internaţională aleasă pentru susţinerea probei din anii şcolari în 
care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învăţământului liceal, respectiv la 
disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a; 
b)pentru candidaţii din anii precedenţi: după întocmirea tabelelor de înscriere, se întocmesc 
tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale mediilor anuale obţinute de candidat 
pe parcursul învăţământului liceal, pentru echivalarea nivelurilor de competenţă din cadrul 
probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la examenul de bacalaureat 
naţional 2020, conform prezentei metodologii; aceste tabele sunt întocmite pe baza foii 
matricole a candidaţilor; 
c)echivalarea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor 
lingvistice şi digitale, la examenul de bacalaureat 2020, se realizează pe baza tabelelor 
întocmite conform prevederilor lit. a) şi b). 
(2)Echivalarea/Recunoaşterea nivelurilor de competenţă pentru candidaţii prevăzuţi la art. 5 
şi 7 se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a 
competenţelor lingvistice şi digitale, în perioada 11-17 iunie 2020. 
→Comisiile de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi 
digitale au următoarea componenţă: 
a)preşedinte: director sau director adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar; 
b)secretar: cadru didactic cu abilităţi de operare pe calculator; 
c)membri: 2-4 profesori evaluatori pentru fiecare specialitate şi 1-2 secretari ai unităţii de 
învăţământ. 
 

√ Hotârârea Guvernului nr. 421 din 27 mai 2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele 
de stat a unor produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu 
titlu gratuit, Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-
Rusescu" şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Arad pentru protecţia populaţiei afectate de 
epidemia determinată de coronavirusul SARS-CoV-2, publicat în M.Of. nr. 451 din 28 mai 
2020 

→Se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unei construcţii uşoare din elemente modulate, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre la pct. A, în valoare de 
19.183 lei, exclusiv transportul, şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de 
urgenţă, cu titlu gratuit, Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului 
"Alessandrescu-Rusescu", unitate sanitară aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, în 
vederea asigurării nevoilor de izolare sau de triere a pacienţilor suspecţi de infecţie cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2. 

→Se aprobă scoaterea din rezervele de stat a produselor prevăzute în anexă la pct. B, în 
valoare de 100.853 lei, exclusiv transportul, şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare 
interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad pentru amenajarea 
unui spital de campanie. 



Transportul produselor prevăzute la alin. (1) şi (2) până la locul de destinaţie indicat de 
instituţiile beneficiare se efectuează cu mijloace de transport ale Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. 
→Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la 
preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 689 01 00 "Cheltuieli privind rezerva de stat", 
cantităţile de produse prevăzute în anexă, pe baza avizelor de expediţie şi a proceselor-
verbale de predare-primire semnate de împuterniciţii desemnaţi de instituţiile beneficiare. 
→Cheltuielile pentru realizarea operaţiunilor de transport prevăzute la art. 1 alin. (3) se 
asigură din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea 
stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din 
Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activităţi 
finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare. 
→ Preluarea construcţiei uşoare din elemente modulate de către Institutul Naţional pentru 
Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" se face pe bază de proces-verbal de 
predare-primire, cu constatarea stării constructiv-funcţionale şi aplicarea măsurilor, după caz. 
→Preluarea produselor prevăzute la art. 1 alin. (2) de către Instituţia Prefectului - Judeţul Arad 
se face pe bază de proces-verbal de predare-primire. 
→După încetarea efectelor epidemiei determinate de coronavirusul SARS-CoV-2, cantităţile 
de produse preluate potrivit art. 4 alin. (2), în măsura în care nu trebuie supuse dezinfectării 
sau decontaminării, rămân la dispoziţia Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad şi urmează a fi 
folosite pentru protecţia populaţiei afectate, în cazul apariţiei altor situaţii de urgenţă pe raza 
judeţului, cu menţinerea destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar intern de 
urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat. 
→Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Arad, în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate. 
→Finanţarea reîntregirii stocului rezervă de stat se efectuează din veniturile proprii ale 
Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate 
teritorială, conform art. 1 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014. 
 

  √ Hotârârea Guvernului nr. 423 din 27 mai 2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând 
urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care 
asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără 
îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, publicat în M.Of. nr. 451 din 28 mai 2020. 

→ Se aprobă Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile 
infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru 
incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
ANEXĂ: LISTA cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile 
infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru 
incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare 

I.Urgenţe medico-chirurgicale: 



1.arsurile; 
2.anemiile severe, cu complicaţii cardiovasculare; 
3.accidentele tromboembolice la pacienţii cu tromboflebită ereditară; 
4.accidente toxice hematologice şi viscerale, secundare tratamentelor cu citostatice; 
5.accidentele survenite după terapia de substituţie cu produse sanguine; 
6.accidente cardiace sau vasculare după cateterism cardiac; 
7.angioaccesul pentru dializa extrarenală; 
8.artrita gutoasă acută; 
9.angiocolecistita acută; 
10.artritele reactive în puseu acut; 
11.artritele septice; 
12.abdomenul acut medico-chirurgical; 
13.abcesul pulmonar; 
14.anuria; 
15.astmul bronşic în criză; 
16.accidentele vasculare cerebrale în infarctul cerebral, hemoragia cerebrală, hemoragia 
subarahnoidiană, atacul ischemic tranzitoriu; 
17.atacul migrenos; 
18.atacul cerebral; 
19.avortul complicat septic sau cu şoc hemoragic; 
20.atacul acut de glaucom; 
21.apoplexia utero-placentară; 
22.abcesul sau flegmonul cu stare septică; 
23.bolile cardiace congenitale ale nou-născutului şi copilului mic; 
24.bronhopneumonia, pneumonii acute virale şi bacteriene; 
25.BPOC cu insuficienţă respiratorie severă; 
26.blocurile atrio-ventriculare simptomatice neonatale; 
27.bolile medico-chirurgicale specifice perinatale; 
28.criza epileptică şi starea de rău epileptic; 
29.criza miastenică; 
30.cetoacidoză la pacienţii cu diabet zaharat tip 1, tip 2 şi în diabetul gestaţional; 
31.chistul hidatic evacuat; 
32.corpii străini nazali, faringieni, laringieni, traheo-bronhici, esofagieni, auriculari cu lezarea 
părţilor conductului auditiv extern sau a timpanului; 
33.conjunctivita acută virală sau microbiană şi fungică; 
34.corpii străini penetranţi sau nepenetranţi în globul ocular; 
35.colica renală, biliară, abdominală; 
36.colecistita acută şi angiocolita acută; 
37.colita ischemică; 
38.complicaţiile sarcinii; 
39.complicaţiile litiazei reno-ureterale şi vezicale; 
40.criza de lumbago; 
41.coma hipofizară; 
42.criza tireotoxică; 
43.coma mixedematoasă; 
44.coma hiperglicemică; 
45.comele diabetice cetoacidozice, heperosmolare şi lactice; 



46.come de alte etiologii; 
47.criza addisoniană; 
48.criza de hemoliză acută extra- şi intravasculară; 
49.complicaţiile hemoragice după intervenţii cardiovasculare; 
50.complicaţiile septice după intervenţiile cardiovasculare; 
51.complicaţiile postvaccinale; 
52.carditele acute de tip endocardite, miocardite şi pericardite; 
53.crizele severe de cianoză, hipoxie, acidoze în cardio-vascular; 
54.convulsiile, starea de rău convulsiv; 
55.disgravidia precoce - formă severă; 
56.disgravidia tardivă; 
57.dermatomizitele active; 
58.diabetul zaharat tip 1 nou-depistat; 
59.diabetul gestaţional nou-depistat; 
60.delirium; 
61.decolarea de retină; 
62.dispneea faringiană, laringiană, traheală înaltă; 
63.disfagia totală de cauză bucofaringiană sau esofagiană; 
64.disecţia de aortă, anevrismul disecant al aortei şi alte leziuni parietale cu manifestări acute; 
65.disfuncţiile acute de proteze cardiace; 
66.edemul pulmonar acut; 
67.edemul pulmonar acut de cauză cardiovasculară; 
68.encefalopatia hepatică; 
69.eritrocitoze asociate cu fenomene de sludge; 
70.embolia pulmonară; 
71.eclampsia şi preeclampsia; 
72.flebita şi tromboflebita profundă, extensivă; 
73.gamapatiile monoclonale cu sindrom de hiperviscozitate; 
74.hemoptizia; 
75.hematuria; 
76.hemoragiile: nazale din epistaxisul major, epistaxisul minor, repetat cu anemie secundară; 
faringiene; laringiene; traheale posttraumatice şi tumorale; hemoragii exteriorizate prin 
conductul auditiv extern; 
77.hemoragia digestivă superioară de tip hematemeză; 
78.hemoragia digestivă inferioară; 
79.hemoragiile genitale; 
80.hemoragia în vitros şi retinopatia diabetică preproliferativă şi proliferativă (cazuri noi); 
81.hipertrigliceridemiile severe peste 1.000 mg/l; 
82.hepatita acută toxică/medicamentoasă; 
83.hipercalcemia; 
84.hipertensiunea arterială paroxistică; 
85.insuficienţele cardiorespiratorii acute; 
86.insuficienţa respiratorie la obezitate cu risc crescut prin IMC > 40; 
87.infecţiile acute ale căilor respiratorii superioare, cu alterarea stării generale; 
88.infecţiile acute ale mâinii; 
89.infecţiile acute rinosinusale, otice, faringiene, perifaringiene şi cervicomediastinale; 
90.infecţiile şi inflamaţiile acute ale anexelor globului ocular; 



91.infecţiile acute osoase; 
92.infecţiile acute urinare; 
93.insuficienţa renală acută; 
94.insuficienţa corticosuprarenală acută iatrogenă sau de alte cauze; 
95.ischemia viscerală: renală, enteromezenterică, hepatică şi splenică; 
96.intoxicaţiile acute voluntare şi involuntare; 
97.keratita virală sau microbiană; 
98.lovirea sau alte acte de violenţă ce au avut ca rezultat vătămarea corporală, potrivit 
prevederilor art. 193, 194, 196 şi 233 din Legea nr. 286/2009, 99.lombosciatica; 
100.lupusul eritematos sistemic activ, cu manifestări renale miocardice seroase, vasculitice; 
101.leucemia acută în faza de evoluţie iniţială sau de recădere; 
102.leucemiile cronice cu hiperleucocitoză şi sindrom de leucostază; 
103.limfoame maligne cu mase ganglionare compresive; 
104.megacolon toxic; 
105.meningite acute şi meningoencefalite; 
106.nevralgia cervicobrahială; 
107.ocluziile intestinale; 
108.ocluziile vasculare retiniene; 
109.pusee acute de scleroză în plăci; 
110.paraliziile periodice diskaliemice; 
111.pleureziile acute virale şi bacteriene; 
112.pneumotoraxul neterapeutic; 
113.polimiozite acute; 
114.pneumopatia de aspiraţie; 
115.plăgi şi traumatisme cardiopericardice şi vasculare; 
116.plăgi complicate; 
117.plăgi ale globului ocular şi organelor anexe; 
118.parodontita apicală acută; 
119.pulpita acută; 
120.poliradiculonevrita acută; 
121.paralizia periferică de nerv facial; 
122.penetraţia şi perforaţia ulcerelor; 
123.pancreatitele acute; 
124.peritonita; 
125.patologia inflamatorie acută a uterului şi anexelor; 
126.periartrita scapulolumelară - umărul acut hiperalgic; 
127.poliartrita reumatoidă activă în puseu acut; 
128.politraumatisme cu leziuni importante; 
129.reumatismul articular acut; 
130.rectocolita hemoragică - puseu acut; 
131.reacţiile alergice; 
132.reacţiile alergice oculare; 
133.reacţiile adverse, severe cutanate şi digestive la terapia hipoglicemiantă orală; 
134.retenţia acută de urină; 
135.stările comatoase de cauză neurologică; 
136.stările confuzionale acute în afecţiunile sistemice, inclusiv în bolile nutriţionale şi 
metabolice ale sistemului nervos; 



137.sindroamele cefalgice acute; 
138.sindroamele septice; 
139.sindromul de agitaţie psihomotorie; 
140.sindromul psihopatic acut; 
141.sindromul catatonic; 
142.sindromul discomportamental violent; 
143.sarcina extrauterină; 
144.sincopa; 
145.sindromul de ischemie periferică acută; 
146.supuraţiile acute şi cele cronice, reactualizate; 
147.sindroamele vestibulare în criză; 
148.surditatea brusc instalată sau brusc agravată; 
149.sângerările uterine disfuncţionale; 
150.sindromul de debit cardiac scăzut prin colmatarea valvulelor; 
151.şocul cardiogen şi alte stări de debit cardiac scăzut; 
152.sindroamele coronariene acute din infarctul acut de miocard, şi angina instabilă; 
153.stările de instabilitate hemodinamică sau aritmia acută survenită la bolnavii cu cardiopatii 
cronice, care le pot pune în pericol viaţa; 
154.sindroame hemoragice cu manifestări clinice ce pun în pericol viaţa; 
155.sindromul febril prelungit; 
156.sindromul de hiperuricemie; 
157.traumatismele musculare neurovasculare, osteoarticulare, tegumentare şi viscerale 
recente; 
158.traumatismele craniene şi ale măduvei spinării; 
159.traumatismele toracice cu insuficienţă respiratorie; 
160.tulburarea depresivă cu risc suicidar; 
161.tulburarea anxioasă paroxistică în atacul de panică; 
162.tulburarea acută de stres; 
163.traumatismele aparatului urinar; 
164.traumatismele aparatului locomotor: fracturi, luxaţii, entorse, rupturi de tendoane, 
rupturi musculare, cu excepţia celor determinate de alcoolism; 
165.tumorile maligne sângerânde; 
166.tromboflebita orbito-cavernoasă; 
167.traumatismele orbito-oculare cu complicaţii; 
168.traumatismele abdominale; 
169.tumorile neuroendocrine cu eliberări paroxistice de insulină, VIP, serotonină, glucagon; 
170.trombembolismul pulmonar acut; 
171.tulburările acute paroxistice de ritm supraventriculare; 
172.tahicardiile ventriculare; 
173.tromboflebita acută proximală severă; 
174.trombocitozele complicate cu eritromelalgie şi cu alte fenomene de constricţie a 
microcirculaţiei; 
175.urgenţele hipertensive din encefalopatia hipertensivă, criza hipertensivă, hemoragia 
cerebromeningee, eclamsie; 
176.uveita optică, cu excepţia celei alcoolo-tabagice; 
177.ulcerul gastroduodenal în puseu acut. 

II.Boli infectocontagioase din grupa A: 



1.amibiaza (dizenterie amibiană); 
2.antraxul; 
3.bruceloza; 
4.difteria; 
5.febra butonoasă; 
6.febra galbenă; 
7.febrele paratifoide A, B, C; 
8.febra Q; 
9.febra recurentă; 
10.febra tifoidă; 
11.filarioza, dracunculoza; 
12.hepatita virală acută; 
13.holera; 
14.infecţia gonococică; 
15.infecţia HIV; 
16.leishmaniozele; 
17.lepra; 
18.leptospiroza; 
19.limfogranulomatoza inghinală benignă; 
20.malaria; 
21.meningita meningococică şi meningococemia; 
22.morva, melioidoza; 
23.ciuma; 
24.poliomielita şi alte neuroviroze paralitice; 
25.psitacoza-ornitoza; 
26.rabia; 
27.scarlatina; 
28.sifilisul; 
29.şancrul moale; 
30.tetanosul; 
31.tifosul exantematic; 
32.tuberculoza (toate formele şi localizările); 
33.tularemia; 
34.tusea convulsivă; 
35.COVID-19. 
 

√ Hotărârea Guvernului nr. 424 din 27 mai 2020 pentru completarea Regulamentului de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicat în M.Of. nr. 451 din 28 
mai 2020. 

→După articolul 36 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice se introduce un nou articol, articolul 361, cu 
următorul cuprins: 

"- Art. 361 
(1)Valabilitatea cursului de pregătire teoretică şi practică prevăzută la art. 36 se prelungeşte 
cu echivalentul duratei stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare, de alertă sau de război, 



care a avut ca efect suspendarea activităţii de examinare în vederea obţinerii permisului de 
conducere. 
(2)Atunci când valabilitatea cursului de pregătire teoretică şi practică prevăzută la art. 36 
expiră pe durata stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare, de alertă sau de război, care a 
avut ca efect suspendarea activităţii de examinare în vederea obţinerii permisului de 
conducere, la încetarea stării respective se acordă o nouă valabilitate cursului, echivalentă cu 
durata suspendării respectivei activităţi." 
→Pentru cursurile de pregătire teoretică şi practică prevăzute la art. 36 din Regulamentul de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, a căror valabilitate a expirat în perioada stării de urgenţă stabilite prin Decretul nr. 
195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prin Decretul nr. 
240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, care a avut ca efect 
suspendarea activităţii de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri se acordă o nouă valabilitate cursului, echivalentă cu 
durata suspendării respectivei activităţi. 
 


