
INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA DECRETULUI PENTRU 

INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ 

 

30 martie 2020 

Ordonanța Militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19 

 se prelungeşte măsura suspendării zborurilor spre Spania şi din Spania către 

România, respectiv spre Italia şi din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile, 

începând cu data de 31 martie 2020 ora 18,00, respectiv începând cu data de 6 aprilie 2020. 

 Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea 

autorităţilor competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând 

cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, şi vor răspunde penal conform legii. 

 Persoanele care nu respectă condiţiile izolării la locul declarat/la care au optat 

să efectueze izolarea şi sunt identificate în afara spaţiului de izolare vor fi obligate să intre 

în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, şi vor fi 

sancţionate contravenţional conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracţiune. 

 

Ordonanta Militară nr. 6/2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra 

municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de 

protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava 

 Se instituie pe perioada stării de urgenţă măsura de carantinare în municipiul 

Suceava şi în zona limitrofă formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipoteşti, 

Bosanci, Moara, Şcheia, Pătrăuţi şi Mitocu Dragomirnei; 

 Se instituie pe perioada stării de urgenţă o zonă de protecţie, ca perimetru de 

siguranţă în jurul localităţilor carantinate, formată din toate celelalte unităţi teritoriale 

administrative din judeţul Suceava; 

 Aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susţinători 

sau altă formă de ajutor şi care nu se pot deplasa de la locuinţă/gospodărie, precum și 

funcţionarea serviciilor de protecţie şi asistenţă socială, funcţionarea corespunzătoare a 



serviciilor de utilităţi publice este asigurată de către Consiliul Judeţean Suceava împreună 

cu primarii şi consiliile locale din unităţile administrativ-teritoriale situate în zona de 

carantinare şi zona de protecţie. 

 În zona carantinată este permisă intrarea, respectiv ieşirea pentru: 

- transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime şi resurselor 

necesare desfăşurării activităţilor economice în zona carantinată, precum şi a aprovizionării 

populaţiei; 

- persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi 

economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor 

de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor 

de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, 

comunicaţiilor şi transporturilor. 

- nu se vor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru 

transportul călătorilor în zona carantinată decât dacă sunt respectate regulile privind 

intrarea/ieșirea din zona carantinată. 

 Este strict interzis accesul între localităţi prin alte zone şi căi de acces decât 

cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi comunale; 

 În zona de protecţie este interzisă deplasarea între localităţile din zonă a 

persoanelor ce aparţin altor categorii socioprofesionale decât domeniul apărării, ordinii 

publice şi securităţii naţionale; 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor 

facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare 

nebancare anumitor categorii de debitori 

 

 Obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând 

rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă la cererea debitorului cu 

până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. 

 Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi 

depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată; 



 Pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor 

depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, 

creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă; 

 Beneficiază debitorii care au încheiat un contract pentru obținerea unui credit 

care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, 

anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; 

 Facilitatea se acordă doar pentru creditele care nu înregistrează restanţe la data 

instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României sau debitorii au efectuat plata acestor 

restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată prevăzute la alin. (1), exclusiv 

debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de 

pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; 

 Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi 

comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, la datele de contact 

precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de 

creditor, cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe 

de urgenţă (30 martie 2020); 

 Debitorul care nu poate transmite cererea la datele de contact o poate formula 

pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunţat de către fiecare 

creditor pe pagina sa de internet, situaţie în care creditorul are obligaţia înregistrării 

convorbirii; 

 Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende 

obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, 

dobânzi şi comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi nouă luni, care să nu 

depăşească data de 31 decembrie 2020; 

 Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării 

solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori; 

 Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată 

este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de 

suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua 

maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.  

 Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă 

perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi 



reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din 

contractul de credit. La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei 

creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare 

încheierii perioadei de amânare; 

 Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare, 

garantează în procent de 100% plata dobânzii calculate aferentă creditelor ipotecare 

contractate de debitori persoane fizice; 

 Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiţionale. În termen de 30 

de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale 

modificate pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; 

 Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat, respectiv sumele plătite 

creditorilor în baza scrisorilor de garanţie, sunt creanţe bugetare şi se recuperează de la 

debitori de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

conform prevederilor Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Pentru neplata la scadenţă a obligaţiilor rezultate din executarea scrisorilor 

de garanţie, debitorul datorează obligaţii fiscale accesorii care se calculează şi se 

comunică de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală potrivit prevederilor aceluiași cod. 

 

 


