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ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

03  august 2020 

 
√ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 31 iulie 2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea 
unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată in Monitorul Oficial 
695/3.08.2020 
 
→Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
"Art. 9 
(1) Persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru 
incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, în cazul urgenţelor 
medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, neoplaziilor, SIDA, precum şi în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura 
izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic." 

2.Articolul 12 va avea următorul cuprins: 
"Art. 12 
Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează: 
A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă, cu excepţia 
indemnizaţiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost 
instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020; 
B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu: 
a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării incapacităţii 
temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia; 
b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) 
lit. B şi C şi alin. (2); 
c) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituită 
măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020." 

3.La articolul 13, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 
"(4) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1, concediile şi indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de 
muncă determinată de bolile infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, potrivit legii, se 
acordă până la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice şi paraclinice sau a 
recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există." 

4.Articolul 20 va avea următorul cuprins: 
"Art. 20 
(1) Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă persoanelor asigurate în condiţiile art. 20 din Legea 
nr. 136/2020. 
(2) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condiţiile Legii nr. 136/2020, 
certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii curanţi care au luat în evidenţă aceste 
persoane. În aceste cazuri, durata concediilor medicale este stabilită de către medicii curanţi, în funcţie de 
evoluţia bolii. 
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(3) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină sau izolare reprezintă 100% din baza de calcul 
stabilită conform art. 10 şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate, potrivit art. 20 alin. (7) din Legea nr. 136/2020." 

5.Articolul 34 va avea următorul cuprins: 
"Art. 34 
Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină şi 
lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină sau izolare, precum 
şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru 
celelalte afecţiuni." 
→Prin derogare de la prevederile art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,  începând cu veniturile aferente lunii iulie 2020, 

instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice,şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri 

proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, suportă integral indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare de care beneficiază 

personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare/infectare cu COVID-19, acordate potrivit 

dispoziţiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 

epidemiologic şi biologic şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

4 august 2020 

√LEGE nr. 162 din 3 august 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind 
dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată in 
Monitorul Oficial 698/3.08.2020 

→Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 
octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 9 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"c) organele judiciare, pentru persoanele faţă de care s-a dispus interzicerea exercitării drepturilor 
electorale, interzicerea prezenţei în anumite localităţi, interzicerea părăsirii teritoriului României, măsura 
dării în urmărire, măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe cauţiune ori a 
arestului la domiciliu, pentru persoanele căutate pentru participare la proceduri judiciare, pentru persoanele 
care fac obiectul unei măsuri de protecţie dispuse printr-un ordin de protecţie, precum şi pentru persoanele 
puse sub interdicţie;" 

2.La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea 
de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de 
identitate, aflate în termen de valabilitate." 

3.După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins: 
"Art. 121 
Opţional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea 
vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinţi, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul 
serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat 
temporar sau definitiv de părinţi, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament 
copilul." 
4.La articolul 13, alineatul (21) se abrogă. 

file:///C:/Users/mihaelatilea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199792/00211019.htm
file:///C:/Users/mihaelatilea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199792/00087775.htm
file:///C:/Users/mihaelatilea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199792/00057056.htm
file:///C:/Users/mihaelatilea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199792/00094597.htm
file:///C:/Users/mihaelatilea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199792/00211019.htm
file:///C:/Users/mihaelatilea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199792/00087775.htm
file:///C:/Users/mihaelatilea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199792/00097300.htm
file:///C:/Users/mihaelatilea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp786914/00143247.htm
file:///C:/Users/mihaelatilea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199792/00211439.HTM
file:///C:/Users/mihaelatilea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp786914/00211458.HTM
file:///C:/Users/mihaelatilea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp786914/00211458.HTM
file:///C:/Users/mihaelatilea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp786914/00211458.HTM


5.La articolul 13, alineatele (3) şi (31) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului 
Afacerilor Interne şi în sisteme informatice ale altor instituţii publice sau private, precum şi utilizarea 
semnăturii electronice, în condiţiile legii. 
(31) Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă legal un anumit 
set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în interes propriu sau în relaţia sa 
cu persoane juridice de drept public ori de drept privat." 

6.La articolul 14 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"a) la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, în cazul în care, din motive 
obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu 
sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii în condiţiile art. 20 alin. 
(1) lit. b) - d); 
b) la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială 
autentificată la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara respectivă." 

7.La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) În cazul minorului care se află, în condiţiile legii, într-un serviciu social public sau al unui organism privat 
acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, actul de identitate 
se eliberează, prin grija acestui serviciu, de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor din 
raza teritorială de competenţă." 

8.La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(2) De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de 
identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează: 
a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani; 
b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani; 
c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani; 
d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă. 
(3) De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cetăţenii români 
pot opta pentru eliberarea: 
a) unei cărţi electronice de identitate în una dintre variantele prevăzute la art. 17 alin. (6); 
b) unei cărţi de identitate simple." 

9.La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 
"(4) Până la împlinirea vârstei de 12 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în condiţiile art. 121, se 
eliberează fără imaginile impresiunilor papilare." 

10.La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 17 
(1) Cartea de identitate simplă conţine date în format tipărit şi în format inscripţionat prin tehnici speciale, 
precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă." 
11.La articolul 17, alineatele (11) - (13) se abrogă. 

12.La articolul 17 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Datele cu caracter personal înscrise pe cartea de identitate simplă sunt:" 

13.La articolul 17, alineatele (3) - (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(3) În cazul incapabililor şi al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi 
din conţinutul cărţii de identitate simple. 
(4) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit şi în format inscripţionat prin tehnici 
speciale, date în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă. 
(5) Datele cu caracter personal care se înscriu pe cartea electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin. 
(2), cu aplicarea, după caz, a prevederilor alin. (3). În format electronic se înscriu: 
a) datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului; 
b) prenumele părinţilor titularului; 
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c) un certificat pentru semnătură electronică şi, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, 
astfel cum acestea sunt definite în legislaţia din domeniu; 
d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, după caz, imaginile impresiunilor papilare 
a două degete." 
14.La articolul 17, alineatul (51) se abrogă. 

15.La articolul 171, alineatele (1), (11) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 171 
(1) Certificatul pentru semnătură electronică şi certificatele calificate pentru semnătură electronică se emit 
şi se înscriu, după cum urmează: 
a) certificatul pentru semnătură electronică avansată, de către Ministerul Afacerilor Interne; 
b) certificatele calificate pentru semnătură electronică, de către un prestator calificat de servicii de 
încredere, în condiţiile legii. 
(11) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru autentificare şi semnare în raport cu sistemele 
informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sistemele informatice ale altor instituţii publice sau 
private. În relaţiile cu instituţiile publice, documentele semnate cu certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) au 
aceeaşi valoare ca documentele semnate olograf. 
(2) Cerinţele de utilizare a certificatului prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului 
afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I." 

16.La articolul 172, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) După personalizarea şi transmiterea cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate simple la 
autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie se şterg imediat 
prin procedură automată şi ireversibilă." 

17.La articolul 19 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile." 

18.La articolul 20 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"a) când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, a cărţii 
de identitate simple sau a cărţii electronice de identitate; 
................................................................................................ 
d) când se solicită eliberarea unei cărţi electronice de identitate, a unei cărţi de identitate simple sau a unei 
cărţi de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b) şi e) - j), la cererea cetăţeanului." 

19.La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorii este de: 
a) un an, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c); 
b) 45 de zile, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d)." 

20.Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 33 
(1) Menţiunea privind reşedinţa se înscrie pe un document, denumit dovada de reşedinţă, care va însoţi 
cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate şi cartea de identitate provizorie. 
(2) Dispoziţiile art. 14 alin. (6) sunt aplicabile şi în cazul eliberării dovezilor de reşedinţă." 
→Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic 
de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
"(2) De la data emiterii documentelor prevăzute la alin. (1), se eliberează cărţi de identitate simple şi cărţi de 
rezidenţă, identice ca format cu cartea electronică de identitate şi cartea electronică de rezidenţă." 
2.La articolul 4, alineatul (2) se abrogă. 

3.Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
"Art. 8 
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(1) Producerea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor de identitate 
provizorii, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se realizează, 
centralizat, de către Imprimeria Naţională. 
(2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepţia cărţii de identitate provizorii şi a dovezii 
de reşedinţă, se realizează, centralizat, în Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, 
denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcţiei generale de paşapoarte din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne. 
(3) Personalizarea cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă se realizează de către serviciile 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D. 
(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.E.P.A.B.D. şi Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în 
continuare I.G.I., asigură coordonarea din punct de vedere tehnic şi metodologic a structurilor aflate în 
subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activităţile referitoare la punerea în circulaţie a cărţii 
electronice de identitate, a cărţii de identitate simple, a cărţii de identitate provizorii, a dovezii de reşedinţă, 
a cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă. 
(5) Imprimeria Naţională asigură distribuirea la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
respectiv la structurile teritoriale pentru imigrări, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate 
simple, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, în vederea eliberării către solicitanţi, în 
condiţiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D. şi I.G.I." 

4.La articolul 81, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
"Art. 81 
(1) Imprimeria Naţională este abilitată să achiziţioneze şi să pună la dispoziţia D.E.P.A.B.D., a I.G.I., a 
structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne 
responsabile, precum şi a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele şi produsele software necesare 
pentru punerea în circulaţie şi personalizarea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate 
simple, a cărţilor de identitate provizorii, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a 
cărţilor de rezidenţă." 

5.Articolul 82 va avea următorul cuprins: 
"Art. 82 
Imprimeria Naţională asigură comunicaţiile şi serviciile necesare funcţionării neîntrerupte a echipamentelor 
şi produselor software prevăzute la art. 81 alin. (1), precum şi materialele consumabile necesare pentru 
eliberarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1)." 

6.La articolul 9, alineatele (1) - (5) vor avea următorul cuprins: 
"Art. 9 
(1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac de către Imprimeria 
Naţională, cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 
(2) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii electronice de 
identitate, iar contravaloarea cărţii de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii de identitate simple. 
(3) Contravaloarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) poate fi încasată prin unităţile Trezoreriei 
Statului sau prin alte unităţi bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare, prin autorităţile administraţiei publice locale cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în 
acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, componentă 
a Sistemului electronic naţional, utilizând cardul bancar. 
(4) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă poate fi încasată prin unităţile 
Trezoreriei Statului, prin alte unităţi bancare cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, 
precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, componentă a Sistemului 
electronic naţional, utilizând cardul bancar. 
(5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilităţi şi consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor în procesul culegerii datelor şi eliberării cărţilor electronice de 
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identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor provizorii de identitate şi dovezilor de reşedinţă, respectiv 
de I.G.I. şi structurile teritoriale pentru imigrări în procesul eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a 
cărţilor de rezidenţă, se virează acestora de către Imprimeria Naţională, în condiţii stabilite prin protocol 
încheiat între Imprimeria Naţională şi D.E.P.A.B.D., respectiv I.G.I." 

7.La articolul 10, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins: 
"Art. 10 
(1) În situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, contravaloarea cărţii electronice de identitate şi a cărţilor de identitate simple se 
suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective. 
............................................................................ 
(3) Prevederile referitoare la scutirea sau exceptarea de la plata contravalorii actelor de identitate eliberate 
cetăţenilor români sunt aplicabile şi solicitanţilor cărţilor electronice de rezidenţă şi ai cărţilor de rezidenţă 
aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. În acest caz, cheltuielile aferente producerii şi eliberării cărţilor 
electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se suportă de către Imprimeria Naţională din veniturile 
proprii aferente acestei activităţi. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileşte prin protocol 
încheiat în acest sens cu I.G.I." 

8.La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
"Art. 11 
(1) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate simple se realizează, în mod 
eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei 
cărţi de identitate simple, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu 
suportul tehnic necesar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale 
cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European rezidenţi în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
235/2013." 
→Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria 
Naţională" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

1.La articolul 7, alineatul (22) va avea următorul cuprins: 
"(22) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cărţile electronice 
de identitate, cărţile de identitate simple, cărţile de identitate provizorii, dovezile de reşedinţă, cărţile 
electronice de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă." 

2.La anexă, la articolul 6 punctul A, litera b10) va avea următorul cuprins: 
"b10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, 
a cărţilor de identitate provizorii şi a dovezilor de reşedinţă;" 
→La articolul 338 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele 
(4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(4) Cărţile electronice de identitate eliberate persoanelor cu vârsta peste 18 ani, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, permit titularilor 
autentificarea în Platforma informatică din asigurările de sănătate, pentru scopurile prevăzute la art. 337 
alin. (2). 
(5) Cardul naţional îşi încetează valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronică de 
identitate." 
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→Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

1.Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 61 
(1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de 
identitate valabile constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele 
membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care le recunosc ca document de călătorie. 
(2) Regimul juridic al cărţii de identitate, al cărţii de identitate simple şi al cărţii electronice de identitate este 
cel prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia 
situaţiilor în care prezenta lege dispune altfel." 

2.La articolul 30 alineatul (1), literele a) - d) vor avea următorul cuprins: 
"a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de 
identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de 
ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia; 
b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, 
cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul 
dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor 
prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii 
în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, sau, după caz, 
face dovada decesului celuilalt părinte; 
c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, 
cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte în străinătate împreună cu 
unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară 
declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin 
hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că exercită singur autoritatea părintească în 
temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti 
rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013; 
d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de 
identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte însoţit de o altă 
persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana 
însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin 
hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea 
părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri 
judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui 
supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de 
călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, precum 
şi datele de identitate a însoţitorului respectiv." 
→La articolul 31 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 31 
(1) O copie a dispozitivului hotărârii prin care s-a dispus cererea de emitere a ordinului de protecţie se 
comunică, în maximum 5 ore de la momentul pronunţării hotărârii, structurilor Poliţiei Române în a căror 
rază teritorială se află locuinţa victimei şi/sau a agresorului, precum şi Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor 
şi Administrarea Bazelor de Date." 
→ (1)La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile din cuprinsul actelor normative referitoare la 
cartea de alegător se abrogă. 
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(2)La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 697/2000 privind cartea de alegător, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24 august 2000, cu modificările ulterioare, se 
abrogă. 
→În termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica şi/sau 

va completa în consecinţă Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.375/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi 

conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu 

modificările ulterioare.. 

 
√ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 31 iulie 2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-
dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 
privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace 
imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale 
siguranţei stării de sănătate a populaţiei, publicată in Monitorul Oficial 698/3.08.2020 
→ Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, cu statut de unitate sanitară, aflat în subordinea Direcţiei 
medicale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, se desfiinţează, iar activitatea şi personalul acestuia se 
preiau de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", denumit în continuare 
Institutul Cantacuzino, instituţie de drept public aflată în subordinea Ministerului Apărării Naţionale. 
→Patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale aferent Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare se 

preia de către Institutul Cantacuzino, în baza inventarierii generale a elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii, potrivit normelor în vigoare. Patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale 

aferent Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite 

potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se preia prin protocol de predare-preluare, în termen de 90 de zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de către Institutul Cantacuzino. 

→Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (3) cuprinde rezultatele inventarierii generale a 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. La protocolul de predare-preluare se 

anexează situaţiile financiare întocmite potrivit legii, inventarierea generală a elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, procesul-verbal de inventariere şi listele de inventariere. 

→Preluarea personalului Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare se realizează cu respectarea 

procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, iar salarizarea acestuia se va face 

potrivit prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

→Până la data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (3), Centrul de Cercetări Ştiinţifice 

Medico-Militare se finanţează din bugetul Ministerului Apărării Naţionale. 

→Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli rămase din anii precedenţi în bugetul 

Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare aferent activităţilor finanţate integral din venituri proprii 

se virează la bugetul de stat. 

→Direcţia medicală din Ministerul Apărării Naţionale preia responsabilitatea închiderii conturilor de venituri 

şi cheltuieli bugetare ale Centrului de Cercetări Ştinţifice Medico-Militare, la închiderea exerciţiului financiar. 

Direcţia medicală din Ministerul Apărării Naţionale preia responsabilitatea depunerii în sistemul naţional de 

raportare a formularelor aferente situaţiilor financiare pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului, 

precum şi a celor aferente închiderii exerciţiului financiar. 
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→Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice de a introduce în volumul şi structura bugetului Ministerului 

Apărării Naţionale pe anul 2020, la solicitarea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din 

aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza protocolului de predare-preluare. 

→În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a 

Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public 

al statului. 

→ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Institutul Cantacuzino este unitate sanitară fără paturi cu statut de unitate militară şi este condus de 
către un comandant (director general), cadru militar activ, numit de către ministrul apărării naţionale, 
conform reglementărilor interne ale Ministerului Apărării Naţionale, şi cu avizul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare." 

2.La articolul 3 alineatul (1), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"e) asigurarea funcţionării laboratoarelor de referinţă din cadrul Institutului Cantacuzino în acţiunile de 
diagnostic şi control al bolilor transmisibile pe baza unor protocoale de colaborare cu Ministerul Sănătăţii 
şi/sau instituţii de specialitate din subordinea acestuia; 
f) desfăşurarea activităţilor de sănătate publică, în special pe perioada pandemiilor şi epidemiilor, cu sau fără 
componentă de bioterorism, pe baza unor protocoale de colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi/sau instituţii 
de specialitate din subordinea acestuia;" 

3.La articolul 3 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins: 
"i) cercetări ştiinţifice în domeniul medico-militar; 
j) punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a infrastructurii necesare pentru desfăşurarea de activităţi 
educaţionale de către instituţii de învăţământ superior acreditate." 

4.La articolul 3 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins: 
"i) desfăşoară cercetare ştiinţifică medico-militară în scopul cunoaşterii agresiunilor de tip CBRN-E şi 
elaborează metodologii de diagnostic, scheme terapeutice şi de profilaxie specifică necesare protecţiei 
medicale a personalului militar şi populaţiei civile, ca urmare a expunerii la diverse agresiuni, în contextul 
conflictelor armate, al unor atacuri teroriste sau unor accidente/incidente de tip industrial; 
j) asigură condiţiile pentru punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a infrastructurii pentru derularea activităţilor 
educaţionale de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, pe bază de protocoale încheiate în acest 
sens." 

5.La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
"(3) Institutul Cantacuzino are dreptul de a încheia înţelegeri, convenţii, protocoale sau alte forme de 
colaborare cu instituţiile de învăţământ superior, în vederea asigurării accesului gratuit al studenţilor la 
infrastructura necesară pentru procesul de învăţământ şi/sau de cercetare, care se desfăşoară în incinta 
sediului din municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 103, sectorul 5." 
→ În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică 

şi se completează Hotărârea Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 982 din 11 decembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare 

 

√HOTĂRÂRE nr. 594 din 31 iulie 2020 pentru aprobarea Acordului de garanţie voluntară în conformitate 
cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin 
temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-
19, între Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2020 şi la Bruxelles la 15 iulie 
2020, publicată in Monitorul Oficial 698/3.08.2020 
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→ Se aprobă Acordul de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 

al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o 

situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană şi România, semnat la 

Bucureşti la 22 iunie 2020 şi la Bruxelles la 15 iulie 2020, în valoare de 393.384.250 euro, denumit în 

continuare acord de garanţie. 

→Plata obligaţiilor care revin României în calitate de garant, în cadrul acordului de garanţie prevăzut la art. 
1, se asigură conform art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvernul României, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat, refinanţării şi rambursării 
anticipate a datoriei publice guvernamentale. 
→ Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, să convină de comun acord cu 
Comisia Europeană amendamente la conţinutul acordului de garanţie prevăzut la art. 1, în funcţie de 
condiţiile de derulare a acestuia. Amendamentele la acordul de garanţie convenite cu Comisia Europeană 
conform alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului 
 

→ACORD DE GARANŢIE din 15 iulie 2020 VOLUNTARĂ în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul 

(UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor 

de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19*) 

__________ 
*) Traducere 
Prezentul acord de garanţie se încheie între: 
(1)România ("Garantul"), unul dintre statele membre ale Uniunii Europene enumerate în anexa 1; şi 
(2)Comisia Europeană ("Comisia"), 
fiecare, o parte la prezentul acord. 
Întrucât: 

CAPITOLUL 0: 
A)Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin 
temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (SURE) ca urmare a epidemiei de 
COVID-19 ["Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului"] permite Uniunii, în circumstanţele prevăzute de 
Regulament, să pună la dispoziţia statelor membre ale Uniunii Europene asistenţă financiară în sumă de 
maximum 100.000.000.000 EUR, sub forma unei facilităţi de împrumut, în conformitate cu un acord de 
împrumut ("Acord de împrumut"). Conform articolului 6(1) din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului, 
această asistenţă financiară se va pune la dispoziţie prin intermediul unei decizii de punere în aplicare, 
adoptată de Consiliu. 
B)Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului a împuternicit Comisia, în numele Uniunii, să împrumute de pe 
pieţele de capital şi de la instituţii financiare pentru a finanţa facilităţile de împrumut ("împrumuturi"). 
C)În situaţia neonorării parţiale sau totale a unei plăţi în cadrul unui acord de împrumut, Uniunea poate risca 
să nu dispună de suficiente resurse pentru a îndeplini obligaţiile de plată născute din împrumuturi. 
D)Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului prevede că statele membre ale Uniunii Europene enumerate în 
anexa 1 (denumite în mod colectiv "garanţi") pot contribui la SURE prin contragarantarea riscului suportat 
de Uniune şi că aceste contribuţii vor fi asigurate sub forma unor garanţii irevocabile, necondiţionate şi la 
cerere. Articolul 11(3) din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului prevede faptul că se va încheia de către 
Comisie un acord cu un stat membru contributor cu privire la garanţia irevocabilă, necondiţionată şi la cerere 
şi că acel acord trebuie să prevadă condiţiile de plată (un "Acord de garanţie"). 
E)Articolul 11(4) din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului prevede că un stat membru care nu a onorat 
o cerere de executare a garanţiei va rămâne răspunzător să o onoreze. 
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F)Articolul 12(1) din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului prevede că asistenţa financiară va deveni 
disponibilă doar după ce toate statele membre au contribuit la SURE prin intermediul unui Acord de garanţie. 
G)Fiecare stat membru al Uniunii Europene rămâne pe deplin responsabil, în mod individual, pentru 
angajamentele pe care şi le-a asumat printr-un Acord de împrumut sau printr-un Acord de garanţie. 

CAPITOLUL 1: 
1.Garanţia şi despăgubirea 
1.1.Garanţia 

Prin prezentul, Garantul garantează Uniunii, în mod necondiţionat şi irevocabil, plata datorată şi în termen, 
la cerere, a până la 100 la sută din contribuţia sa ("contribuţia garantată") şi se angajează în mod 
corespunzător să plătească Uniunii, în termen de zece (10) zile lucrătoare (sau într-o perioadă mai scurtă, 
astfel cum este specificat în prezentul acord de garanţie) de la primirea unei cereri scrise din partea Comisiei 
în conformitate cu prezentul acord de garanţie (o "cerere") până la 100 la sută din contribuţia sa garantată. 
1.2.Prezentul acord de garanţie are legătură exclusiv cu împrumuturile şi acordurile de împrumut asociate 
care sunt autorizate printr-o decizie, adoptată de Consiliu, anterior datei de 31 decembrie 2022, luată în baza 
Regulamentului (UE) 2020/672 al Consiliului, aşa cum a fost adoptat iniţial. Orice alte împrumuturi ale 
Uniunii de pe pieţele de capital şi de la instituţii financiare şi alte acorduri de împrumut nu vor da naştere 
niciunei pretenţii sau obligaţii în baza prezentului acord de garanţie. 
1.3.Sub rezerva clauzei 5.1, contribuţia garantată a Garantului este egală cu valoarea prevăzută în dreptul 
numelui Garantului în anexa 1 la prezentul acord de garanţie. Procentul-cheie al contribuţiei de garanţie a 
Garantului este egal cu procentul prevăzut în dreptul numelui Garantului în anexa 2 la prezentul acord de 
garanţie. 
1.4.Valoarea totală cumulată a oricăreia sau a tuturor sumelor cerute şi sumelor suplimentare cerute 
Garantului (aşa cum sunt definite în clauzele 1.6 şi, respectiv, 1.7) nu poate depăşi niciodată contribuţia 
garantată a Garantului. Garantul nu va fi ţinut răspunzător să plătească o sumă care depăşeşte contribuţia 
sa garantată. 
1.5.Obligaţiile Garantului din prezentul acord de garanţie şi ale altor garanţi din acordurile lor de garanţie 
sunt exclusiv individuale. 

1.6.O cerere în baza prezentei garanţii poate fi făcută de Comisie în orice moment înainte sau după o plată 
programată de dobândă sau o plată programată de rată de capital sau înainte de sau după scadenţa unei 
alte sume (denumite împreună "suma datorată") în baza împrumuturilor, dacă: 
(i)Uniunea (indiferent de motiv) nu a primit în totalitate o plată scadentă, conform scadenţei prevăzute de 
un acord de împrumut, de la un stat membru al Uniunii Europene finanţat din împrumuturi sau este 
notificată de statul membru respectiv sau află că, în urma unui eveniment de neplată în cadrul Acordului de 
împrumut, statul membru respectiv nu va efectua sau nu va putea efectua în totalitate o plată scadentă în 
baza unui astfel de acord de împrumut, conform scadenţei; şi 
(ii)o sumă datorată este, a fost sau va fi scadentă în cadrul împrumuturilor. 
Într-o astfel de situaţie, Comisia va stabili, la propria latitudine, o sumă care să fie cerută garanţilor ("suma 
executării garanţiei"), până la maximul sumei datorate, pentru a se asigura că Uniunea deţine suficiente 
resurse pentru a face plata. În stabilirea sumei executării garanţiei, Comisia va trage orice sumă, care poate 
fi zero, considerată necesară de către Comisie, la propria latitudine, ţinând cont, printre altele, de obligaţiile 
contingente totale ale Uniunii (inclusiv în baza Facilităţii privind balanţa de plăţi) şi de sustenabilitatea 
bugetului Uniunii, care ar putea fi disponibilă în cadrul plafonului de resurse proprii pentru credite de plată. 
Comisia va transmite cereri către toţi garanţii. Cererile vor fi pro rata cu cota relativă a fiecărui garant în 
cheia contribuţiei de garanţie. 
Orice cerere va specifica suma datorată, măsura în care au fost trase sume din plafonul de resurse proprii 
pentru credite de plată şi suma executată din garanţie şi va solicita în scris Garantului să transfere o sumă 
egală cu procentul său cheie al contribuţiei de garanţie din suma executată din garanţie (această sumă fiind 
"suma cerută"), în valoare netă, în contul la care se face referire în clauza 1.9. Suma cerută va respecta clauza 
1.4. Garantul garantează în mod necondiţionat şi irevocabil către Comisie plata datorată şi în termen al sumei 
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cerute la cerere şi Garantul va transfera suma cerută în conformitate cu termenii cererii respective. 
Transferul se va realiza în termen de zece (10) zile lucrătoare. 
Conform Acordului de împrumut, statul membru la care se face referire în clauza 1.6 (i) va informa Comisia 
în termen de două (2) zile lucrătoare de la cerere cu privire la abilitatea sa de a îndeplini cererea. 

1.7.În cazul în care oricare unul sau mai mulţi garanţi nu plăteşte suma cerută sau statul membru la care 
se face referire în clauza 1.6 (i) a transmis o notificare cu privire la incapacitatea sa de a îndeplini cererea sau 
nu a reuşit să notifice cu privire la capacitatea sa (suma neplătită fiind "deficit suplimentar"), Comisia va 
lansa o nouă cerere (sau noi cereri) [această/aceste cerere (i) fiind "cererea/cererile suplimentară(e) "] către 
ceilalţi garanţi pentru a plăti procentul lor cheie ajustat de contribuţie de plată din deficitul(ele) 
suplimentar(e) ("suma suplimentară solicitată"). În înţelesul prezentei clauze 1.7, procentul-cheie ajustat din 
contribuţia de plată a unui garant înseamnă procentul-cheie de contribuţie de garanţie al fiecărui garant 
ajustat pe bază pro rata pari passu relativ la garantul(ţii) neplătitor(i), fiind exclus(şi), astfel încât procentul-
cheie ajustat al contribuţiei sale/lor la plată să fie egal cu zero în acest scop, astfel că totalul procentului-
cheie ajustat de plată al restului garanţilor este egal cu 100 la sută. 
Comisia va lansa cereri suplimentare către toţi garanţii proporţional cu cota relativă a fiecăruia dintre ceilalţi 
garanţi din cheia de contribuţie pentru garanţie, ajustate astfel încât să nu ţină cont de cota relativă a 
garantului care nu a reuşit să îşi onoreze datoria. 
Orice cerere suplimentară va specifica deficitul suplimentar şi va solicita în scris Garantului să transfere o 
sumă egală cu suma suplimentară cerută, în valoare netă, în contul la care se face referire în clauza 1.9. Suma 
suplimentară cerută va respecta clauza 1.4. Garantul garantează în mod necondiţionat şi irevocabil către 
Comisie plata datorată şi în termen a sumei suplimentare cerute la cerere şi Garantul va transfera suma 
suplimentară cerută în conformitate cu termenii cererii suplimentare respective. Transferul se va realiza în 
termen de zece (10) zile lucrătoare sau într-un alt termen, astfel încât fonduri suficiente să fi fost plătite în 
contul specificat în clauza 1.9 pentru a permite plata în totalitate a sumei datorate la data programată de 
plată sau, în cazul în care Comisia lansează o astfel de cerere suplimentară după data scadenţei, înainte de 
expirarea perioadei de graţie pentru neplata sumei respective prevăzute în împrumuturi (în fiecare caz, cu 
condiţia ca cererea suplimentară să fie făcută cu mai mult de cinci (5) zile lucrătoare anterior datei 
programate a scadenţei pentru suma cerută şi, dacă nu aşa stau lucrurile, cererea suplimentară respectivă 
va fi achitată nu mai târziu de cea de-a cincea (5-a) zi lucrătoare care urmează datei primirii cererii 
suplimentare respective). Prezenta clauză 1.7 se va aplica în mod cumulativ, mutatis mutandis, dacă unul 
sau mai mulţi garanţi nu îşi achită procentul-cheie ajustat de contribuţie ce le corespunde dintr-un deficit 
suplimentar. 
1.8.În urma unei cereri sau cereri suplimentare, Comisia va iniţia procedurile de recuperare cu privire la 
Acordul de împrumut şi, dacă este cazul, cu privire la Acordul de garanţie. Comisia va rambursa Garantului 
din sumele recuperate de Comisie cu privire la acordurile de împrumut sau acordurile de garanţie. Pentru 
sumele recuperate în urma unei cereri sau a unei cereri suplimentare către Garant, Comisia va solicita, în 
baza unei notificări, detaliile de plată ale Garantului şi, în momentul primirii lor, va despăgubi Garantul în 
termen de zece (10) zile lucrătoare cu suma prevăzută în cererea sau cererea suplimentară respectivă. În 
cazul unei recuperări în mai multe tranşe, Garantul va fi despăgubit proporţional cu acea contribuţie a 
Garantului la deficit sau deficitul suplimentar. Într-un astfel de caz, se va acorda prioritate rambursării 
cererilor suplimentare şi numai după ce acestea sunt acoperite vor fi acoperite şi cererile. 
1.9.Plăţile făcute în baza acestui acord de garanţie se vor efectua în contul identificat în fiecare cerere. 
1.10.Garantul nu are dreptul să compenseze sau să deducă orice sume datorate lui de către Uniune din orice 
plăţi datorate de Garant în baza acestui acord de garanţie. 

2.Păstrarea drepturilor 
2.1.Obligaţii continue 

Obligaţiile Garantului cuprinse în prezentul acord vor constitui şi vor fi obligaţii continue, fără a aduce 
atingere oricărei reglări de cont sau altei chestiuni sau situaţii de orice natură, şi nu se va considera că au 
fost îndeplinite prin nicio plată intermediară sau îndeplinire a tuturor sau oricărei obligaţii a Uniunii în baza 
sau în legătură cu orice împrumuturi şi vor continua să fie în vigoare şi să producă efecte atâta timp cât şi 
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până când toate sumele datorate de Uniune în legătură cu împrumuturile au fost achitate şi toate celelalte 
obligaţii efective sau contingente ale Uniunii în această privinţă sau în legătură cu aceasta au fost îndeplinite 
în totalitate, cu condiţia ca fiecare garant să fie răspunzător doar pentru contribuţia sa garantată. 

2.2.Obligaţii nedescărcate de gestiune 
Obligaţiile Garantului cuprinse în prezentul nu vor fi descărcate, subminate sau afectate în alt mod de: 
2.2.1.păsuire, renunţări sau consimţăminte: timpul sau altă păsuire sau orice renunţare sau consimţământ 
care se acordă sau se convine să fie acordat Uniunii sau Comisiei în legătură cu oricare dintre obligaţiile 
acesteia din sau în legătură cu orice împrumuturi şi/sau orice acord de împrumut; 
2.2.2.amendament: orice amendament, novaţie, adăugire, extindere (fie a scadenţei, fie de alt fel) sau 
reafirmare (în fiecare caz, indiferent cât de importantă este şi indiferent de natura ei) sau înlocuire, 
renunţare la sau eliberare de orice obligaţie a Uniunii din sau în legătură cu orice împrumuturi sau orice titlu 
sau altă garanţie sau despăgubire în legătură cu acestea, inclusiv, dar fără limitare la orice prelungire sau 
orice creştere a obligaţiilor Uniunii în legătură cu orice împrumuturi sau adăugarea oricărei noi obligaţii 
pentru Uniune, cu condiţia ca niciunul dintre lucrurile menţionate mai sus să nu determine vreo creştere a 
obligaţiilor Garantului în baza prezentului acord de garanţie; sau 

2.3.Pari passu 
Garantul se angajează ca obligaţiile sale din prezentul să fie în orice moment de rang pari passu raportat la 
toate celelalte obligaţii prezente şi viitoare, directe, necondiţionate, nesubordonate şi negarantate ale 
Garantului respectiv. 

2.4.Subrogaţia în drepturile Garantului 
Acceptând faptul că prezentul acord de garanţie nu garantează rambursarea unui acord de împrumut, 
Garantul confirmă că nu este îndreptăţit la niciun drept de subrogaţie. 

3.Obligaţii de informare 
3.1.Comisia va informa Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene cu privire la semnarea Acordului 
de garanţie. 
3.2.Comisia va raporta trimestrial către garanţi cu privire la creanţele restante din acordurile de împrumut 
şi la obligaţiile în baza împrumuturilor. 
3.3.Comisia va notifica garanţii de îndată ce are cunoştinţă despre orice eveniment care ar putea fi considerat 
în mod justificat că ar putea conduce la o cerere de executare a garanţiei în baza Acordului de garanţie. 

4.Beneficiul Acordului de garanţie 
4.1.Beneficiu 

Garantul va onora prezentul acord de garanţie la cerere. 
4.2.Cesiunea 

Garantul nu va avea dreptul să cesioneze sau să transfere toate sau oricare dintre drepturile, beneficiile şi 
obligaţiile sale din prezentul. 

5.Reducerea şi expirarea garanţiei 
5.1.Începând cu data de 31 decembrie 2025, în cazul în care un raport al Comisiei la care se face referire la 
clauza 3.2 prevede că obligaţiile restante în baza împrumuturilor sunt mai mici de 25.000.000.000 EUR, 
contribuţiile garantate din partea garanţilor vor fi reduse în mod irevocabil pe bază pro rata pari passu, astfel 
încât contribuţiile garantate totale din partea garanţilor să fie egale cu obligaţiile restante în cadrul 
împrumuturilor. Începând cu data aplicării acesteia, prezenta clauză 5.1 se va aplica fiecărui raport. 
5.2.Sub rezerva clauzei 5.3, prezentul acord de garanţie va expira la data ("data expirării") care este prima 
dintre (i) data la care toate împrumuturile au fost plătite în totalitate în mod irevocabil, nu mai pot fi emise 
alte împrumuturi în baza Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului şi oricare şi toate obligaţiile Garantului 
au fost plătite în totalitate şi în mod irevocabil şi (ii) 31 decembrie 2053. 
5.3.În cazul oricărei cereri sau cereri suplimentare în baza prezentului acord de garanţie, obligaţia Comisiei 
de a despăgubi Garantul din sumele recuperate în conformitate cu clauza 1.8 va continua până când se 
realizează o despăgubire totală, indiferent dacă s-a ajuns la data expirării. 

6.Interpretarea conformă şi nevalabilitatea parţială 
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Toate prevederile prezentului se vor interpreta, în caz de dubii, astfel încât să fie conforme cu legea 
aplicabilă. Dacă, în orice moment, oricare prevedere din prezentul este sau devine ilegală, nevalabilă sau 
neaplicabilă în baza legii aplicabile, legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea restului prevederilor din 
prezentul nu va fi afectată sau subminată în niciun fel prin aceasta. 

7.Notificări 
7.1.Adresa pentru notificări 

Toate notificările, cererile şi alte comunicări adresate Garantului în baza prezentului se vor efectua în scris 
(prin scrisoare sau fax sau e-mail) şi vor fi trimise Garantului la: 

Bulevardul Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050706 

Fax: +4021 3126792 

E-mail: secretariat.dgrfi@mfinante.gov.ro 

În atenţia: Direcţiei generale relaţii financiare internaţionale 

Cu un exemplar la: Comisia Europeană 

Fax: + 352 4301 31 065 

E-mail: budg-e-back-office@ec.europe.eu 

În atenţia: Budg E Back Office 

sau, în legătură cu Garantul, la orice altă adresă sau orice alt număr de fax sau în atenţia oricărei alte 
persoane sau a oricărui alt departament pe care Garantul le-a notificat Comisiei în maniera prevăzută pentru 
transmiterea notificărilor. 

7.2.Efectivitatea 
Fiecare notificare, cerere sau altă comunicare transmisă în conformitate cu clauza 7.1 (Adresa pentru 
notificări) va produce efecte în momentul primirii sale efective de către Garant, cu condiţia ca orice astfel de 
notificare, cerere sau altă comunicare ce ar produce altfel efecte după ora 16 în oricare zi sau într-o zi care 
nu este o zi lucrătoare, să nu producă efecte până la ora 10 în ziua lucrătoare imediat următoare. 

8.Interpretarea 
8.1.Definiţii 

În prezentul acord de garanţie: 
"zi lucrătoare" va însemna o zi în care băncile comerciale şi pieţele de schimb valutar sunt deschise sau li se 
solicită să fie deschise în Luxemburg." 

8.2.Alte contracte 
Toate referirile din prezentul acord de garanţie la un acord, instrument sau alt document vor fi interpretate 
ca referiri la acel acord, instrument sau alt document, aşa cum el poate fi, în mod periodic, modificat, 
completat, reafirmat, extins, înlocuit sau novat. 

9.Legea şi competenţa 
9.1.Legea aplicabilă 

Prezentul acord de garanţie şi orice obligaţii necontractuale care decurg din sau în legătură cu prezentul vor 
fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, suplimentată, dacă este 
necesar, de legislaţia luxemburgheză. 

9.2.Competenţa exclusivă 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 272 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, va avea competenţa exclusivă pentru a soluţiona orice dispută (o "dispută") care se naşte 
din sau în legătură cu prezentul acord de garanţie (inclusiv o dispută referitoare la existenţa, valabilitatea 
sau încetarea prezentului acord de garanţie sau cu orice obligaţie necontractuală ce rezultă din sau în 
legătură cu prezentul acord de garanţie) sau cu consecinţele nulităţii sale. 
Toate clauzele şi toţi termenii prevăzuţi în prezentul au fost luaţi la cunoştinţă şi semnaţi în mod 
corespunzător de România şi de Comisie. Prezentul acord de garanţie va intra în vigoare la data semnării sale 
de ambele părţi şi de îndată ce România a înştiinţat Comisia că au fost întrunite toate formalităţile în 
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conformitate cu prevederile constituţionale şi legale în vederea asumării valide a tuturor obligaţiilor sale în 
cadrul Acordului de garanţie. 
-****- 

ANEXA nr. 1: CONTRIBUŢIA GARANTATĂ 

Statul membru Suma (EUR) 

Regatul Belgiei 838 224 250 

Republica Bulgaria 107 466 500 

Republica Cehă 374 538 500 

Regatul Danemarcei 563 837 750 

Republica Federală Germania 6 383 820 000 

Republica Estonia 48 716 500 

Irlanda 483 401 250 

Republica Elenă 342 618 750 

Regatul Spaniei 2 252 890 750 

Republica Franceză 4 406 976 250 

Republica Croaţia 95 693 500 

Republica Italiană 3 183 786 000 

Republica Cipru 38 114 750 

Republica Letonia 57 070 750 

Republica Lituania 83 953 500 

Marele Ducat de Luxemburg 76 856 750 

Ungaria 249 596 000 

Republica Malta 23 044 250 

Regatul Ţărilor de Jos 1 441 199 500 

Republica Austria 717 215 750 

Republica Polonă 930 103 250 

Republica Portugheză 365 571 000 

România 393 384 250 

Republica Slovenia 88 126 500 

Republica Slovacă 173 516 250 

Republica Finlanda 431 740 250 

Regatul Suediei 848 537 250 

Total 25 000 000 000 

ANEXA nr. 2: CHEIA CONTRIBUŢIEI LA GARANŢIE [cotele procentuale relative ale statelor membre în 
venitul naţional brut al Uniunii, aşa cum rezultă din coloana (1) din tabelul 3 al părţii A "Introducere şi 
finanţarea bugetului general al Uniunii" din partea de venituri a bugetului pentru anul 2020 prevăzută în 
bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2020, aşa cum a fost acesta adoptat la data de 
27 noiembrie 2019] 

Statul membru Procentul-cheie de contribuţie al Garantului 

Regatul Belgiei 3,352 897% 

Republica Bulgaria 0,429 866% 

Republica Cehă 1,498 154% 

Regatul Danemarcei 2,255 351% 
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Republica Federală Germania 25,535 280% 

Republica Estonia 0,194 866% 

Irlanda 1,933 605% 

Republica Elenă 1,370 475% 

Regatul Spaniei 9,011 563% 

Republica Franceză 17,627 905% 

Republica Croaţia 0,382 774% 

Republica Italiană 12,735 144% 

Republica Cipru 0,152 459% 

Republica Letonia 0,228 283% 

Republica Lituania 0,335 814% 

Marele Ducat de Luxemburg 0,307 427% 

Ungaria 0,998 384% 

Republica Malta 0,092 177% 

Regatul Ţărilor de Jos 5,764 798% 

Republica Austria 2,868 863% 

Republica Polonă 3,720 413% 

Republica Portugheză 1,462 284% 

România 1,573 537% 

Republica Slovenia 0,352 506% 

Republica Slovacă 0,694 065% 

Republica Finlanda 1,726 961% 

Regatul Suediei 3,394 149% 

Total 100,000 000% 

 

 

 

 

 

 


