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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

 27 octombrie 2020 

√ Ordonanța de urgență nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 988 din 27 octombrie 2020 

→CAPITOLUL I Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării 

de urgență, administrate de organul fiscal central 

ARTICOLUL 1 Instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată de către organul fiscal central 

(1) Pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit 

după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare 

fiscală, administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, se aprobă 

eșalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni. 

(2) În sensul prezentului capitol, asocierile fără personalitate juridică care, potrivit legii, au 

calitatea de debitor sunt asimilate persoanelor juridice. 

(3) Eșalonarea la plată se acordă pentru toate obligațiile fiscale înscrise în certificatul de atestare 

fiscală, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezentul capitol. 

(4) Prevederile alin. (3) se aplică și pentru obligațiile fiscale preluate de organele fiscale de la alt 

organ fiscal sau de la altă autoritate publică ca urmare a transferului de competență, în situația în 

care acesta are loc pe perioada derulării unei eșalonări la plată. În acest scop, organul fiscal 

comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile fiscale individualizate în acte 

administrative preluate ca urmare a transferului de competență, precum și deciziile referitoare la 

obligațiile fiscale accesorii aferente. 

(5) În scopul acordării eșalonării la plată, sunt asimilate obligațiilor fiscale: 

a) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal; 
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b) creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, 

potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin 

hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. 

(6) Eșalonarea la plată nu se acordă pentru: 

a) obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări acordate în temeiul prezentului capitol, 

care și-a pierdut valabilitatea; 

b) obligațiile fiscale care au scadența și/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de 

atestare fiscală; 

c) obligațiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidența art. 

167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de 

restituit/de plată de la buget; 

d) obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de 

atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării 

actului administrativ fiscal încetează după data comunicării unei decizii de eșalonare la plată, 

debitorul poate solicita includerea în eșalonare a obligațiilor fiscale ce au făcut obiectul 

suspendării, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente. În acest scop, organul fiscal 

comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile fiscale individualizate în acte 

administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la 

obligațiile fiscale accesorii aferente. 

(7) Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în 

cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice. 

(8) Pentru a beneficia de eșalonarea la plată prevăzută la alin. (1), debitorul trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

a) să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea 

decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al 

ratelor de eșalonare; 

b) să nu se afle în procedura falimentului; 

c) să nu se afle în dizolvare; 
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d) să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data 

eliberării certificatului de atestare fiscală; 

e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea 

solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă 

actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare 

de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se consideră 

îndeplinită. 

(9) Pe lângă condițiile prevăzute la alin. (8), debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile 

fiscale, potrivit vectorului fiscal în conformitate cu Ordinul președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a 

contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Această condiție 

trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală. 

(10) Condiția prevăzută la alin. (9) se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în 

care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către 

organul fiscal. 

(11) Obligațiile fiscale principale individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei 

inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanțe de urgență, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente individualizate în 

decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii, pot face obiectul eșalonării la plată dacă debitorul 

îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul capitol și depune cererea în termen de 30 de zile de 

la data comunicării deciziei de impunere, indiferent de perioada supusă inspecției fiscale sau 

verificării situației fiscale personale. 

(12) În scopul acordării eșalonării la plată potrivit prezentului capitol, prevederile art. 188-190, art. 

204, art. 205 și art. 207 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător. 

(13) Nu sunt considerate restante obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare 

înlesniri la plată, potrivit prezentului capitol, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată 

prevăzut în decizia de eșalonare la plată sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 4 alin. 

(1) lit. d), precum și celelalte obligații fiscale, care sunt condiții de menținere a valabilității 

înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt 

prevăzute la art. 4 alin. (1). 
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ARTICOLUL 2 Eliberarea certificatului de atestare fiscală 

(1) După primirea cererii, organul fiscal eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, pe 

care îl comunică debitorului. 

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data 

înregistrării cererii, inclusiv în cazul cererilor depuse de debitorii persoane fizice care desfășoară 

activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. 

(3) Prin derogare de la prevederile art. 158 din Codul de procedură fiscală, certificatul de atestare 

fiscală cuprinde obligațiile fiscale existente în sold la data eliberării acestuia. 

ARTICOLUL 3 Modul de soluționare a cererii 

(1) Cererea debitorului se soluționează de organul fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

înregistrării acesteia, prin decizie de eșalonare la plată ori decizie de respingere, după caz. 

(2) Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin grafice de eșalonare 

care fac parte integrantă din decizia de eșalonare la plată. În sensul art. 167 din Codul de 

procedură fiscală, ratele sunt exigibile la aceste termene de plată, cu excepția situației prevăzute 

la art. 190 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. 

(3) La cererea debitorului, organul fiscal poate aproba plata diferențiată a ratelor de eșalonare. 

(4) Cererea se soluționează prin decizie de respingere în oricare dintre următoarele situații: 

a) în cazul cererilor depuse pentru obligațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) și (7); 

b) nu sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute la art. 1 alin. (8) și (9); 

c) cererea nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a eșalonării la plată dintr-o 

cerere anterioară care a fost respinsă; 

d) în cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de eșalonare la plată, a obligațiilor 

fiscale care au făcut obiectul cererii de eșalonare la plată. 

(5) După eliberarea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal verifică încadrarea cererii în 

prevederile prezentului capitol și comunică debitorului decizia de respingere sau decizia de 

eșalonare la plată, după caz. 

(6) Atunci când există diferențe între sumele solicitate de către debitor în cerere și cele înscrise în 

certificatul de atestare fiscală, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 207 alin. (1) din 

Codul de procedură fiscală. 
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(7) În cazul în care în perioada dintre data depunerii cererii de eșalonare la plată și data eliberării 

certificatului de atestare fiscală debitorul efectuează plăți în conturile bugetare aferente tipurilor 

de creanțe fiscale datorate, se sting mai întâi obligațiile fiscale restante la data declarării stării de 

urgență și apoi obligațiile ce pot face obiectul eșalonării la plată potrivit prezentului capitol. 

(8) Pe perioada eșalonării la plată acordată potrivit prezentului capitol, în scopul aplicării reducerii 

prevăzute la art. 181 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură fiscală, penalitățile de nedeclarare 

cuprinse în certificatul de atestare fiscală se amână la plată prin decizie care se comunică 

debitorului odată cu decizia de eșalonare la plată. Prevederile art. 208 din Codul de procedură 

fiscală se aplică în mod corespunzător. 

ARTICOLUL 4 Condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată 

(1) Eșalonarea la plată acordată pentru obligațiile fiscale își menține valabilitatea în următoarele 

condiții: 

a) să se declare și să se achite, potrivit legii, obligațiile fiscale administrate de organul fiscal cu 

termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eșalonare la plată, cu excepția situației 

în care debitorul a solicitat eșalonarea potrivit art. 5 alin. (2). Eșalonarea la plată își menține 

valabilitatea și dacă aceste obligații sunt declarate și/sau achitate până la data de 25 a lunii 

următoare scadenței prevăzute de lege inclusiv; 

b) să se achite, potrivit legii, obligațiile fiscale stabilite de organul fiscal prin decizie, cu termene de 

plată începând cu data comunicării deciziei de eșalonare la plată, cu excepția situației în care 

debitorul a solicitat eșalonarea potrivit art. 5 alin. (2). Eșalonarea la plată își menține valabilitatea 

și dacă aceste obligații sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată prevăzut de lege; 

c) să se achite diferențele de obligații fiscale rezultate din declarații rectificative în termen de cel 

mult 30 de zile de la data depunerii declarației, cu excepția situației în care debitorul a solicitat 

eșalonarea potrivit art. 5 alin. (2); 

d) să se respecte cuantumul și termenele de plată din graficul de eșalonare. Eșalonarea la plată își 

menține valabilitatea și dacă rata de eșalonare este achitată până la următorul termen de plată din 

graficul de eșalonare; 

e) să se achite obligațiile fiscale administrate de organul fiscal, nestinse la data comunicării deciziei 

de eșalonare la plată și care nu fac obiectul eșalonării la plată, în termen de cel mult 180 de zile de 

la data comunicării acestei decizii, cu excepția situației în care debitorul a solicitat eșalonarea 

potrivit art. 5 alin. (2); 
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f) să se achite creanțele stabilite de alte organe decât organele fiscale și transmise spre recuperare 

organelor fiscale, precum și amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somații după 

data comunicării deciziei de eșalonare la plată, în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației, 

cu excepția situației în care debitorul a solicitat eșalonarea potrivit art. 5 alin. (2); 

g) să achite obligațiile fiscale rămase nestinse după soluționarea deconturilor potrivit art. 190 alin. 

(5) din Codul de procedură fiscală, în cel mult 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată, 

cu excepția situației în care debitorul a solicitat eșalonarea potrivit art. 5 alin. (2); 

h) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată, 

obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condițiile art. 

14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care 

suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării deciziei de 

eșalonare la plată, cu excepția situației în care debitorul a solicitat eșalonarea potrivit art. 5 alin. 

(2); 

i) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată, 

obligațiile fiscale stabilite de alte autorități a căror administrare a fost transferată organului fiscal 

după emiterea unei decizii de eșalonare la plată, cu excepția situației în care debitorul a solicitat 

eșalonarea potrivit art. 5 alin. (2); 

j) să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor legislației privind 

insolvența și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură 

fiscală, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii; 

k) să nu intre sub incidența uneia dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (8) lit. b) și c); 

l) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată, 

obligațiile fiscale datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, și care nu beneficiază de 

eșalonarea la plată, cu excepția situației în care debitorul a solicitat eșalonarea potrivit art. 5 alin. 

(2). 

(2) În situația în care termenele prevăzute la alin. (1) se împlinesc după data finalizării eșalonării la 

plată, obligațiile fiscale trebuie stinse până la data finalizării eșalonării la plată. 

(3) În situația în care sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate 

condițiile prevăzute la alin. (1), organul fiscal comunică debitorului decizia de finalizare a eșalonării 

la plată. 
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ARTICOLUL 5 Modificarea deciziei de eșalonare la plată în perioada de valabilitate a eșalonării 

(1) Pe perioada de valabilitate a eșalonării, decizia de eșalonare la plată poate fi modificată la 

cererea debitorului prin includerea în eșalonare a următoarelor obligații fiscale cuprinse în 

certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal: 

a) obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea valabilității eșalonării la plată, prevăzute 

la art. 4 alin. (1) lit. a) -c), e) -i) și l); 

b) obligațiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menținere a valabilității eșalonării, 

prevăzute la art. 10 alin. (2), cu excepția sumelor de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. j). 

(2) Contribuabilul poate depune cel mult două cereri de modificare a deciziei de eșalonare la plată 

pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, la care poate anexa graficul de eșalonare 

cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare. Pentru obligațiile fiscale prevăzute la alin. 

(8) și (9) și la art. 4 alin. (1) lit. h) și i) debitorul poate depune cererea de modificare a deciziei de 

eșalonare la plată ori de câte ori este necesar. Printr-o cerere se poate solicita modificarea deciziei 

de eșalonare la plată prin includerea tuturor obligațiilor fiscale ce reprezintă condiție de menținere 

a valabilității eșalonării la plată la data depunerii cererii, cu excepția celor pentru care art. 4 alin. 

(1) nu prevede posibilitatea debitorului de a solicita eșalonarea la plată. 

(3) Cererea se depune până la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) -c), e) -i) sau l), 

după caz, ori până la împlinirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (2) și se soluționează de 

organul fiscal, în termen de 5 zile lucrătoare, prin decizie de modificare a deciziei de eșalonare la 

plată sau decizie de respingere, după caz. 

(4) Pentru obligațiile fiscale prevăzute la alin. (1), includerea în eșalonare se efectuează cu 

menținerea perioadei de eșalonare deja aprobate.Derogări (1) 

(5) Prin excepție de la dispozițiile alin. (4), pentru obligațiile fiscale prevăzute la alin. (1), precum și 

pentru sumele rămase de plată din eșalonarea la plată în derulare, la cererea debitorului, se poate 

aproba și o altă perioadă de eșalonare, dar care nu poate depăși perioada prevăzută la art. 1 alin. 

(1). 

(6) Cuantumul și termenele de plată ale noilor rate de eșalonare se stabilesc prin grafice de 

eșalonare care fac parte integrantă din decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată. 

(7) În situația în care cererea de modificare a deciziei de eșalonare la plată se respinge, debitorul 

are obligația să plătească sumele prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data 

comunicării deciziei de respingere. 
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(8) În situația în care pe perioada de valabilitate a înlesnirii debitorul obține o suspendare a 

executării actului administrativ fiscal în care sunt individualizate creanțe fiscale ce fac obiectul 

eșalonării la plată, decizia de eșalonare la plată se modifică, la cererea debitorului. 

(9) În situația în care pe perioada de valabilitate a eșalonării se desființează sau se anulează, în tot 

sau în parte, actul administrativ fiscal în care sunt individualizate creanțe fiscale ce fac obiectul 

eșalonării la plată, decizia de eșalonare la plată se modifică în mod corespunzător, la cererea 

debitorului. 

(10) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile în mod corespunzător și pentru obligațiile 

fiscale ale unui debitor care nu beneficiază de eșalonare la plată și fuzionează, potrivit legii, cu un 

alt debitor care beneficiază de eșalonarea la plată. 

ARTICOLUL 6 Renunțarea la eșalonarea la plată 

(1) Debitorul poate renunța la eșalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, prin 

depunerea unei cereri de renunțare la eșalonare. 

(2) În cazul renunțării la eșalonare, debitorul trebuie să achite obligațiile fiscale rămase din 

eșalonare până la data la care intervine pierderea valabilității eșalonării la plată. Prevederile art. 

4 alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător. 

(3) În cazul nerespectării obligației prevăzute la alin. (2), sunt aplicabile prevederile referitoare la 

pierderea valabilității eșalonării la plată. 

ARTICOLUL 7 Dobânzi și penalități de întârziere 

(1) Pe perioada pentru care au fost acordate eșalonări la plată, începând cu data de 26 decembrie 

2020, pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, cu excepția celor prevăzute la art. 173 alin. 

(2) din Codul de procedură fiscală, se datorează și se calculează dobânzi. Nivelul dobânzii este de 

0,01% pentru fiecare zi de întârziere. 

(2) Dobânzile se datorează și se calculează pentru fiecare rată din graficul de eșalonare la plată 

începând cu data emiterii deciziei de eșalonare la plată și până la termenul de plată din grafic sau 

până la data achitării ratei potrivit art. 4 alin. (1) lit. d), după caz. 

(3) Dobânzile datorate și calculate în cazul achitării cu întârziere a ratei potrivit art. 4 alin. (1) lit. 

d) se comunică prin decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii și se achită potrivit 

prevederilor art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală. 

(4) Penalitatea de întârziere prevăzută la art. 176 din Codul de procedură fiscală se calculează până 

la data emiterii deciziei de eșalonare la plată. 
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(5) Pentru obligațiile bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organului 

fiscal, potrivit legii, și pentru care legislația specifică prevede un alt regim privind calculul 

dobânzilor, sunt aplicabile prevederile legislației specifice. 

ARTICOLUL 8 Penalitate 

(1) Pentru rata de eșalonare la plată achitată cu întârziere până la următorul termen de plată din 

graficul de eșalonare, potrivit art. 4 alin. (1) lit. d), precum și pentru diferențele de obligații fiscale 

marcate și rămase nestinse după soluționarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opțiune de 

rambursare, potrivit art. 190 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, se percepe o penalitate care i 

se comunică debitorului prin decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii și se achită potrivit 

prevederilor art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală. 

(2) Nivelul penalității este de 5% din: 

a) suma rămasă nestinsă din rata de eșalonare, reprezentând obligații fiscale principale și/sau 

obligații fiscale accesorii eșalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eșalonării la 

plată, după caz; 

b) diferențele de obligații fiscale marcate și rămase nestinse după soluționarea deconturilor cu 

sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare. 

(3) Penalitatea se face venit la bugetul de stat. 

ARTICOLUL 9 Pierderea valabilității eșalonării la plată și consecințele pierderii acesteia 

(1) Eșalonarea la plată își pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispozițiile art. 

4 alin. (1) și art. 5 alin. (7). Organul fiscal emite o decizie de constatare a pierderii valabilității 

eșalonării la plată care se comunică debitorului. 

(2) Pierderea valabilității eșalonării la plată atrage începerea sau continuarea, după caz, a 

executării silite pentru întreaga sumă nestinsă. 

(3) În cazul pierderii valabilității eșalonării la plată, pentru sumele rămase de plată din eșalonarea 

la plată acordată de organul fiscal, reprezentând obligații fiscale principale și/sau obligații fiscale 

accesorii eșalonate la plată, se datorează o penalitate de 5%. Prevederile art. 8 alin. (1) și (3) se 

aplică în mod corespunzător. 

(4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile pentru obligațiile fiscale principale eșalonate la plată și 

pentru care se datorează penalitate de nedeclarare potrivit art. 181 din Codul de procedură 

fiscală. În cazul pierderii valabilității eșalonării la plată, pentru aceste obligații fiscale se datorează 

penalitatea de nedeclarare prevăzută de art. 181 alin. (1) din Codul de procedură fiscală. 
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(5) În cazul pierderii valabilității eșalonării la plată acordate de organul fiscal, pentru obligațiile 

fiscale principale rămase de plată din eșalonarea la plată acordată, se datorează de la data emiterii 

deciziei de eșalonare la plată dobânzi potrivit art. 174 din Codul de procedură fiscală. 

ARTICOLUL 10 Menținerea eșalonării la plată 

(1) Debitorul poate solicita organului fiscal menținerea unei eșalonări a cărei valabilitate a fost 

pierdută din cauza nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), precum și la art. 4 alin. (1) lit. a) -

j) și l), de două ori pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, dacă depune o cerere în acest 

scop, înainte de stingerea în totalitate a obligațiilor fiscale care au făcut obiectul eșalonării la plată. 

Cererea se soluționează, în termen de 5 zile lucrătoare, prin emiterea unei decizii de menținere a 

valabilității eșalonării, cu păstrarea perioadei de eșalonare aprobate inițial. 

(2) Pentru menținerea valabilității eșalonării, debitorul are obligația să achite obligațiile fiscale 

exigibile la data comunicării deciziei de menținere a valabilității eșalonării, cu excepția celor care 

au făcut obiectul eșalonării a cărei valabilitate a fost pierdută, în termen de 90 de zile de la data 

comunicării deciziei. Prevederile art. 4 sunt aplicabile în mod corespunzător. 

ARTICOLUL 11 Suspendarea executării silite 

(1) Pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, precum și pentru 

obligațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) -c), e) -j) și l) nu începe sau se suspendă, după caz, 

procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată. În cazul 

obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f) executarea silită se suspendă după comunicarea 

somației. 

(2) Odată cu comunicarea deciziei de eșalonare la plată către debitor, organele fiscale comunică, în 

scris, instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți 

care dețin/datorează sume de bani debitorului, măsura de suspendare a executării silite prin 

poprire. 

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), suspendarea executării silite prin poprire bancară are ca efect 

încetarea indisponibilizării sumelor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei și în 

valută, începând cu data și ora comunicării către instituțiile de credit, a adresei de suspendare a 

executării silite prin poprire. 

(4) Sumele existente în cont la data și ora comunicării adresei de suspendare a executării silite 

rămân indisponibilizate, debitorul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de plăți în 

scopul: 
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a) achitării obligațiilor administrate de organele fiscale de care depinde menținerea valabilității 

eșalonării la plată; 

b) achitării drepturilor salariale. 

(5) În cazul terților popriți, suspendarea executării silite are ca efect încetarea indisponibilizării 

sumelor datorate de aceștia debitorului, atât a celor prezente, cât și a celor viitoare, până la o 

nouă comunicare din partea organului fiscal privind continuarea măsurilor de executare silită prin 

poprire. 

(6) Măsurile de executare silită începute asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a 

debitorului se suspendă de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată. 

ARTICOLUL 12 Prevederi speciale aplicabile debitorilor care au în derulare înlesniri la plată 

(1) Debitorii care la data depunerii cererii de eșalonare la plată potrivit prezentului capitol au în 

derulare eșalonări la plată acordate potrivit Codului de procedură fiscală pot beneficia de înlesniri 

la plată potrivit prezentului capitol. 

(2) În baza cererii depuse de către debitori, organul fiscal emite, după caz, decizie de acordare a 

eșalonării la plată pentru obligațiile fiscale prevăzute la art. 1 alin. (1) și (11) sau decizie de 

respingere. 

(3) Prevederile art. 165 alin. (4) din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător în 

ceea ce privește ordinea de stingere a obligațiilor fiscale. Dacă suma plătită de către debitor nu 

este suficientă pentru a stinge ratele din cele două grafice de eșalonare la plată, atunci se stinge, 

cu prioritate, rata aferentă celei mai vechi decizii de eșalonare la plată. 

(4) Obligațiile fiscale principale și accesorii rămase de plată din eșalonările la plată și/sau amânările 

la plată, după caz, a căror valabilitate a fost pierdută potrivit prezentului capitol ori potrivit art. 

199 alin. (1) și art. 208 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, în scopul încadrării în condițiile de 

menținere a valabilității eșalonării la plată, sunt exigibile și au termen de plată la data pierderii 

valabilității înlesnirilor la plată, respectiv data comunicării deciziei de constatare a pierderii 

valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, precum și, după caz, a deciziei de pierdere a 

valabilității amânării la plată a penalităților de nedeclarare. 

(5) Pentru debitorii care au obținut o eșalonare la plată conform Codului de procedură fiscală și 

solicită înlesniri la plată potrivit prezentului capitol, condiția prevăzută la art. XIII alin. (2) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu 

modificările ulterioare, se consideră îndeplinită dacă debitorii depun cererea de eșalonare la plată 
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potrivit prezentului capitol, în termen de 30 de zile de la încetarea termenului prevăzut la art. 

XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020, cu modificările ulterioare, astfel 

cum a fost prorogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea 

Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru 

modificarea altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2020 și 

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene. 

ARTICOLUL 13 Acte normative de aplicare 

Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central se aprobă prin ordin al 

președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

CAPITOLUL II Alte măsuri fiscale 

ARTICOLUL 14 

(1) Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 

170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, în anul 2020, nu 

datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe de urgență și 31 decembrie 2020 inclusiv. 

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, 

impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 

2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii 

rezultate cu numărul de zile obținut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a 

numărului de zile aferent perioadei prevăzute la alin. (1) și a numărului de 90 de zile calendaristice 

prevăzut la art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2020. 

(3) Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. IX din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, pentru 

recalcularea impozitului specific anual potrivit alin. (2), scad și perioada în care au întrerupt 

activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență. 

(4) Contribuabilii care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, au depus 

declarația privind impozitul specific aferentă semestrului I al anului 2020, aplică prevederile alin. 

(1) - (3), prin depunerea unei declarații rectificative. 
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ARTICOLUL 15 

(1) În anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 

462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, consiliile 

locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 2 

decembrie 2020 privind: 

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, 

aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie 

a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de 

contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, 

după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, ca urmare a 

efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost 

obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru 

situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se 

certifică întreruperea parțială a activității economice; 

b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii 

dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului 

ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea 

de urgență și/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii 

clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică. 

(2) În situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de 

acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidențiale, pentru a beneficia de prevederile alin. 

(1) lit. a), proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să 

depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de 

acordare a reducerii însoțită de o declarație pe propria răspundere. 

(3) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în 

declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2), vor menționa fie întreruperea totală a 

activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a 

activității economice. 

(4) Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin. (2) o 

copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului 

de Afaceri. 
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(5) În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea 

unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit 

starea de urgență și/sau alertă, din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie 

să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații: 

a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă 

formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-

a instituit starea de urgență și/sau alertă; 

b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate ale activităților economice nu au fost 

utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost 

obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică. 

(6) Pentru încadrarea în situația prevăzută la alin. (5) lit. b) proprietarii care dețin clădiri 

nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru 

desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de 

întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora. 

(7) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor 

activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. (2) vor 

anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile 

prevăzute la alin. (5) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere ale utilizatorilor cu 

privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru 

situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul 

utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz. 

(8) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri 

datorat pentru anul 2020, până la data de 30 septembrie 2020, acestea pot solicita restituirea 

diferenței de impozit, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate 

cu prevederile Codului de procedură fiscală. 

(9) În situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de 

acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. b), 

concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate 

publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca 

până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv să depună la organul fiscal local în a cărei rază 

teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe 

propria răspundere. În declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa prevederile 
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legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii 

stării de urgență și/sau alertă. 

(10) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată 

pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, acestea pot solicita restituirea 

taxei, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile 

Codului de procedură fiscală. 

(11) În cazul contribuabililor care au beneficiat de prevederile alin. (1) lit. a), impozitul anual pe 

clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere, asupra impozitului anual datorat pentru anul 

2020. 

ARTICOLUL 16 

Aplicarea dispozițiilor art. 10 lit. ff), precum și cele ale art. 11 alin. (1) lit. j) pentru săvârșirea faptei 

prevăzute la art. 10 lit. ff) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, 

se suspendă până la data de 31 decembrie 2020. 

ARTICOLUL 17 

Prevederile art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 

22 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile și în contextul pregătirii, 

organizării și desfășurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 amânat. 

CAPITOLUL III Modificarea și completarea unor acte normative 

ARTICOLUL 18 

Alineatele (2) - (4) ale articolului 85 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor 

financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte 

normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 12 iulie 2017, se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

" 
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(2) Veniturile proprii ale ASPAAS reprezintă contribuții ale CAFR. Contribuția CAFR reprezintă 30% 

din cheltuielile curente și de capital ale ASPAAS realizate în ultimul exercițiu bugetar cunoscut la 

data elaborării proiectului legii bugetare anuale. 

(3) Plata contribuției prevăzute la alin. (2) se efectuează în două tranșe semestriale, în baza 

înștiințării de plată emise de ASPAAS, întocmită în baza bugetului aprobat. Înștiințarea de plată se 

supune dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(4) Procedura de administrare a contribuției CAFR și termenele de plată se stabilesc prin ordin al 

președintelui ASPAAS." 

ARTICOLUL 19 Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolului 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

" 

(1) Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are 

obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august-31 

octombrie 2019 și în perioada 1 februarie- 30 septembrie 2020, precum și în perioada 1 noiembrie 

2020-31 martie 2021, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea 

obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de 

restructurare și a testului creditorului privat prudent." 

2. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

" 

Art. 22. - 

(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 30 iunie 2021, 

sub sancțiunea decăderii." 

ARTICOLUL 20 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 

din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum 

urmează: 
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1. La articolul 68, după alineatul (41) se introduce un nou alineat, alineatul (42), cu următorul 

cuprins: 

" 

(42) Sunt cheltuieli deductibile contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-

19 efectuate pentru contribuabil, cu scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității, individual sau într-o formă de asociere, pe 

perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii." 

2. La articolul 76 alineatul (4), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul 

cuprins: 

" 

v) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de 

diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează 

venituri din salarii și asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă, 

pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii." 

3. La articolul 142, după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins: 

" 

v) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de 

diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează 

venituri din salarii și asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă, 

pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii." 

ARTICOLUL 21 

Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, prevederile art. 20 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe 

de urgență. 

ARTICOLUL 22 

După alineatul (2) al articolului 72 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele 

măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene 

aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în 
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 25 martie 2016, aprobată cu completări prin 

Legea nr. 124/2016, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

" 

(3) Disponibilitățile rămase la sfârșitul anului în contul prevăzut la alin. (1) se reportează în anul 

următor și se utilizează cu aceeași destinație." 

ARTICOLUL 23 

Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 

69/2010, republicată, și de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele 

publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 se pot aproba mai mult de două 

rectificări bugetare. 

ARTICOLUL 24 

(1) Termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 

privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, precum și termenul 

prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele 

măsuri financiar- fiscale, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost prorogate prin Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind 

instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 114/2020, precum și prin Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene, se prorogă până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv. 

(2) Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020, cu 

modificările ulterioare, cu privire la aplicarea prevederilor dispozițiilor art. XI din același act 

normativ, prorogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 114/2020 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2020, se 

prorogă până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv. 

 

 √ Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4659732/2020 privind 

prelungirea măsurii de carantină zonală instituită pentru comuna Ivești din județul Galați, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 989 din 26 octombrie 2020 

→(1) Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 27.10.2020, ora 5.00, pentru o 

perioadă de 14 zile, instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4.659.600 
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din 12.10.2020, pentru comunitatea cuprinsă între străzile Vasile Alecsandri, Victor Ioan Popa și Str. Pădurii, 

aferente DJ 254 (str. Blăjerii de Sus), din comuna Ivești, județul Galați. 

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate 

geografice: 45°41'12.02"N 27°31'06.19"E, 45°41'24.4"N 27°31'51.0'E, 45°41'36.05"N 

27°32'39.64"E, 45°41'25.10"N 27°32'44.9"E, 45°41'01.53"N 27°31'E. 

→În zona prevăzută se mențin următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află 

permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1: 

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată în zona 

menționată și introducerea acestora în bazele de date dedicate; 

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării 

acestei măsuri; 

3. evaluarea de către Direcția de Sănătate Publică Galați a oportunității și prioritizării de testare a 

persoanelor și transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate 

către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății; 

4. stabilirea, prin grija administrației publice locale și a inspectoratului de poliție județean, a 

rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona și aducerea la cunoștința 

populației prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri; 

5. purtarea măștilor de protecție de către toate persoanele aflate în spațiile publice; 

6. asigurarea ordinii publice se realizează de către poliția locală, iar, în situația în care poliția locală 

nu este constituită sau efectivele acesteia nu sunt suficiente, măsurile de ordine publică se asigură 

de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați sau Inspectoratul de Poliție Județean Galați, 

după caz; 

7. stabilirea în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați a responsabilităților 

privind: 

a) asigurarea dezinfecției periodice a spațiilor publice după un calendar bine stabilit de către 

Direcția de Sănătate Publică Galați; 

b) implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de vedere 

medical a persoanelor izolate la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației din zona 

respectivă (femei gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.); 

c) colectarea deșeurilor și asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități publice; 
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d) asigurarea continuității aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate pentru 

persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței; 

e) asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al 

populației, prin unitatea farmaceutică specificată în analiza de risc; 

f) stabilirea limitelor de competență pentru instituirea normelor derogatorii de la prevederile 

prezentului ordin de către Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Galați, cu 

aprobarea prefectului; 

g) punerea la dispoziția persoanelor a informațiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă 

individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologic existent; 

h) controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona de carantină; 

i) stabilirea zonei de protecție prin extinderea arealului menționat la art. 1 cu o distanță minimă de 

siguranță în care se introduc restricții/interziceri de deplasare. 

→ (1) În/din zona menționată este permisă intrarea/ieșirea persoanelor pentru: 

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare 

desfășurării activităților economice, precum și aprovizionării populației, pe baza documentelor 

justificative care să indice scopul și destinația transportului; 

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în 

domeniile apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar-veterinar, situațiilor de 

urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate 

publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor, 

transporturilor și activități cu caracter religios; 

c) voluntarii ce vor asigura alimente, medicamente și bunuri de strictă necesitate, pe baza unei 

adeverințe eliberate de către Primăria Ivești; lista de voluntari va avea un număr de maximum 15 

persoane și va fi întocmită de către Primăria Ivești, componența acesteia rămânând neschimbată 

pe toată durata instituirii măsurii, și avizată de către Centrul Județean pentru Coordonare și 

Conducere a Intervenției Galați; 

d) persoanele ce desfășoară activități agricole sau pentru comercializarea produselor 

agroalimentare; 

e) persoanele care locuiesc în zona de carantină, dar care desfășoară activități economice sau în 

domeniile apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar-veterinar, situațiilor de 
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urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate 

publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor, 

transporturilor și activități cu caracter religios, doar pentru situații excepționale care țin de 

menținerea serviciilor publice sau operaționale; 

f) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, 

îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie; 

g) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; 

h) urgențe medicale. 

(2) Toate persoanele prevăzute vor prezenta autorităților competente legitimație de serviciu 

valabilă, adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea 

profesională. 

→Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-COV 2, precum și pentru 

soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean 

de Coordonare și Conducere a Intervenției Galați (telefon 0236460441, e-mail: cjcci@isujgalati.ro). 

→Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin, precum și cele adoptate în aplicare vor 

fi comunicate autorităților locale și vor fi aduse la cunoștința populației, inclusiv prin utilizarea 

sistemului RO-ALERT. 

→Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de 

acțiune pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2 pe teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

→Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona menționată prin alte zone și căi de acces decât 

cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale. 

→Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a 

Intervenției Galați, care va asigura informarea președintelui Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență Galați și a Direcției de Sănătate Publică Galați, și spre informare la Institutul National 

de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății - Direcția generală de asistență medicală și sănătate 

publică, Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 
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→Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 27.10.2020, ora 5,00, pentru o 

perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 

data de 27.10.2020, ora 14,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției. 

 

√ Ordonanța de urgență nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea 

supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun 

prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie 

antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților 

și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de munc, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 993 din 27 octombrie 2020. 

→Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020  se completează după cum urmează: 

1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: 

" 

(51) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dispozițiile prezentei ordonanțe de urgentă se aplică și 

pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau 

mai mulți copii școlarizați, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a 

emis adeverințe pentru realizarea educației în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind 

măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei 

COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 

5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare." 

2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: 

" 

(31) Pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (51) părintele va depune la angajator pe lângă actele 

prevăzute la alin. (3) și o copie a adeverinței eliberate de medicul de familie/medicul specialist." 

3. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 



23 
 

" 

(4) Datele prevăzute în listele menționate la alin. (1) lit. a) se preiau din Sistemul informatic 

integrat al învățământului din România (SIIR) pentru activitățile din domeniul preuniversitar, 

organizat în baza Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.371/2017. Mecanismele de 

transmitere a datelor sunt stabilite conform protocolului încheiat între Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă și Ministerul Educației și Cercetării." 

4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins: 

" 

Art. 81. - 

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în situațiile în care s-a stabilit aplicarea 

scenariului 2 «Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a 

elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și 

Revenirea parțială prin rotație de 1-2 săptămâni a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, 

cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție», respectiv a scenariului 3 «Participarea 

tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online» prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind 

măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei 

COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 

5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare. 

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), numărul zilelor libere se acordă în funcție de perioada 

prevăzută de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului 

București pentru Situații de Urgență. 

(3) Prin excepție de la prevederile art. 8, măsura acordării zilelor libere în situațiile prevăzute la 

alin. (1) se face pe perioada stării de alertă instituită potrivit Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), zilele libere se acordă numai după aplicarea de către 

angajator a reglementărilor legale în vigoare pentru desfășurarea activității prin telemuncă sau 

munca la domiciliu, dacă locul de muncă al părintelui permite acest lucru." 
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→La articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 după alineatul (5) se 

introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 

" 

(6) Suma prevăzută la alin. (1) nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de 

evidență a salariaților datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit 

desfășurarea activității în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a 

modificării." 

 

√Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

nr. 1818/1111/2020 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 

sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 993 din 

27 octombrie 2020 

→Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 , se modifică 

după cum urmează: 

1. La articolul 20, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate 

temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în una 

sau mai multe etape, cu excepția incapacității temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru 

care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

. . . . . . . . . . 

(4) Durata prevăzută la alin. (3) nu cuprinde și zilele de concediu medical care se acordă potrivit 

art. 10 alin. (2), art. 231 alin. (3), (6) și (9), art. 232, art. 781 alin. (7) lit. k), alin. (15) și (16) și art. 

782 alin. (15)." 

2. Articolul 231 se modifică și va avea următorul cuprins: 

" 
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Art. 231. - 

(1) Asigurații pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii, în unități sanitare sau într-o 

locație alternativă atașată unei unități sanitare beneficiază de concediu medical pe toată perioada 

entru care s-a instituit această măsură. 

(2) Pentru persoana asigurată pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit legii, exclusiv în 

unități sanitare sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare, medicul curant 

eliberează certificatul de concediu medical la externarea din spital, atât pentru perioada internării, 

cât și pentru perioada externării, după caz, cu înscrierea codului de indemnizație corespunzător. 

Certificatele de concediu medical se eliberează pentru perioade de maximum 30/31 de zile 

calendaristice. 

(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (2), dacă după expirarea concediului medical acordat la 

ieșirea din spital starea de sănătate a persoanei asigurate nu permite reluarea activității, medicul 

de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune, cu respectarea prevederilor 

art. 20 alin. (1). 

(4) Pentru persoana asigurată pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau 

într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare și care poate fi externată, cu condiția izolării 

la domiciliu sau la locația declarată de persoana ce urmează a fi izolată, medicul curant din spital 

care a îngrijit și externat pacientul eliberează certificatul de concediu medical pentru durata 

internării și poate acorda un concediu medical la externare până la împlinirea termenului maxim al 

perioadei de izolare sau pe o perioadă stabilită de acesta, conform prevederilor ordinului 

ministrului sănătății pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de 

sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, 

precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2. 

(5) În situația în care data internării persoanei asigurate este ulterioară datei recoltării primei 

probe care confirmă boala infectocontagioasă, pentru această perioadă certificatul de concediu 

medical se acordă de medicul de familie, în baza documentului eliberat de direcția de sănătate 

publică, care cuprinde informații referitoare la data recoltării primei probe, data confirmării bolii 

infectocontagioase și data internării persoanei bolnave. 

(6) În situația în care medicul prevăzut la alin. (4) nu a eliberat concediu medical la externare, 

pentru perioada în care persoana asigurată este izolată la domiciliu sau la locația declarată de 

aceasta, certificatul de concediu medical se acordă pentru aceeași afecțiune de către medicul de 
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familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei prin sistemul de telemedicină sau prin 

consultații medicale la distanță. 

(7) Certificatul de concediu medical prevăzut la alin. (6) se acordă pentru o durată care nu poate 

depăși cumulat durata maximă a perioadei de izolare care decurge de la momentul internării sau 

pentru o perioadă stabilită de medicul curant din spital și comunicată prin scrisoare medicală 

medicului de familie. 

(8) Persoana asigurată confirmată cu o boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura 

izolării la domiciliu sau la o locație declarată, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea 

acesteia fără internare, în scopul constatării și limitării riscului de transmitere a unei boli 

infectocontagioase, beneficiază de concediu medical acordat de medicul de familie, pe întreaga 

perioadă înscrisă în documentul eliberat de direcția de sănătate publică, care cuprinde informații 

referitoare la medicul care a evaluat cazul, unitatea sanitară în care acesta își desfășoară 

activitatea, precum și recomandarea cu privire la instituirea măsurii izolării, cu precizarea 

perioadei pentru care se dispune această măsură. 

(9) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării în condițiile art. 8 alin. 

(31) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, certificatele de 

concediu medical se eliberează de către medicii de familie care au luat în evidență și au monitorizat 

aceste persoane. În aceste cazuri, durata concediilor medicale este stabilită de către medicii de 

familie în funcție de evoluția bolii și durata monitorizării, conform prevederilor ordinului ministrului 

sănătății pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate 

publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și 

de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de 

infectare cu virusul SARS-CoV-2. 

(10) În situația în care pentru persoanele prevăzute la alin. (9) intervine internarea în unități 

sanitare sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare, pentru această perioadă 

certificatul de concediu medical se acordă potrivit alin. (2)-(4). 

(11) Pentru perioada internării în unitatea sanitară prevăzută la alin. (2), (4) și (10), precum și 

pentru perioada prevăzută la alin. (5) și (9) se vor acorda certificate de concediu medical «inițial». 

(12) Certificatele de concediu medical acordate persoanelor pentru care s-a dispus măsura izolării 

se eliberează după ultima zi a încetării perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile 

calendaristice de la data ultimei zile a încetării acesteia. 
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(13) Dacă durata perioadei de izolare depășește 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu 

medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale. 

(14) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru izolare se determină conform art. 10 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și se suportă integral din bugetul 

Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, cu excepția situațiilor în care potrivit 

dispozițiilor legale se prevede altfel." 

3. La articolul 37, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

" 

(4) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină se determină conform art. 10 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și se suportă integral din bugetul 

Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, cu excepția situațiilor în care potrivit 

dispozițiilor legale se prevede altfel." 

4. La articolul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

" 

(2) În situațiile în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în 

sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenții chirurgicale, 

durata concediului medical va fi stabilită de medicul specialist, în funcție de evoluția bolii." 

 

√ Ordinul ministrului sănătății nr. 1819/2020 privind modificarea și completarea 

Ordinului ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea 

de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către 

Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile 

de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a 

măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul 

SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 993 din 27 octombrie 2020 

→Ordinul ministrului sănătății nr.1.513/2020  se modifică și se completează după cum 

urmează: 
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1. În anexa nr. 3 "Plan privind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătății publice în 

situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către unitățile sanitare, de 

către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, precum și de 

medicii de familie", litera A "Identificarea pacienților cu COVID-19", după punctul 7 se introduc 

patru noi puncte, punctele 8-11, cu următorul cuprins: 

" 

8. Pacientul pozitiv nu mai trebuie retestat RT-PCR timp de 90 de zile de la vindecare, cu excepția 

persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. 

Dacă retestarea totuși se petrece, un rezultat pozitiv în perioada de 90 de zile de la vindecare nu 

poate fi considerat o nouă infecție, cu excepția persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor 

care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. 

9. Pentru triajul simptomaticilor, conform definiției de caz, în UPU/CPU, având în vedere 

necesitatea de a descongestiona cât mai rapid, dar în siguranță, aceste zone se pot utiliza teste de 

detecție a antigenelor SARS-CoV-2. Concomitent cu testul rapid se va face și recoltare pentru RT-

PCR. Pacienții cu rezultat pozitiv la testul rapid vor fi izolați imediat în zonele Covid; pacienții cu 

rezultat negativ la testul rapid vor fi menținuți în zona- tampon dacă prezintă simptome care 

necesită spitalizare; dacă nu necesită spitalizare, acești pacienți vor fi lăsați la domiciliu până la 

primirea rezultatului RT-PCR. Pentru asimptomatici nu se recomandă la acest moment utilizarea 

testelor rapide. 

10. Parametrii pentru selecția testelor de detecție a antigenelor SARS-CoV-2: 

a) criteriile minime de performanță: specificitatea înaltă: > 97% (optim > 99%, pentru evitarea 

falselor pozitivități), sensibilitatea > 90% în comparație cu un test de referință (RT-PCR); 

b) calitatea datelor științifice care au condus la validarea testului; 

c) capacitatea de furnizare, distribuție și suport tehnic, condiții de transport și stocare; 

d) testele trebuie să fie obligatoriu autorizate/aprobate de către organismele de reglementare 

națională și/sau să fie aprobate pentru utilizare în caz de urgență de către OMS în momentul 

achiziției. 

11. Până la confirmarea infecției cu o boală infectocontagioasă, persoanele care prezintă semne și 

simptome sugestive specifice definiției de caz se izolează la domiciliu sau la o altă locație aleasă de 

aceasta. În acest caz, persoanele aflate în această situație au obligația de a contacta și informa 

medicul de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se 
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izoleze. Medicul de familie are obligația luării în evidență și monitorizării stării de sănătate a 

persoanelor respective și transmite direcției de sănătate publică fișa de monitorizare a persoanei 

izolate pe baza fișei de monitorizare prevăzute în anexa la prezentul ordin." 

2. În anexa nr. 3 "Plan privind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătății publice în 

situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către unitățile sanitare, de 

către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, precum și de 

medicii de familie", litera B "Traseul pacienților pozitivi SARS-CoV-2" se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

" 

B. Traseul pacienților pozitivi SARS-CoV-2 

1. Toți pacienții depistați la testarea RT-PCR cu rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2 au obligația de a 

contacta și informa medicul de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în 

care au decis să se izoleze. Medicul de familie are obligația luării în evidență și monitorizării stării 

de sănătate a persoanelor respective și transmite direcției de sănătate publică fișa de monitorizare 

a persoanei izolate. 

2. În urma evaluării telefonice a medicului de familie, pe baza chestionarului prevăzut în fișa de 

monitorizare din anexa nr. 3 la prezentul plan, pacienții vor fi încadrați în următoarele categorii 

clinice: 

a) pacienți asimptomatici sau cu simptome ușoare, care nu necesită internare - se pot izola la 

domiciliu sau la locația declarată, în situația în care declară că au condiții de izolare, sau într-o 

locație alternativă atașată unei unități sanitare, ori în spații special desemnate în cazul în care nu 

au condiții de izolare; în cazul izolării la domiciliu sau în locația declarată de pacient, medicii de 

familie vor monitoriza zilnic starea de sănătate. Acești pacienți asimptomatici/simptomatici cu 

forme ușoare ce au încheiat perioada de izolare de 14 zile de la data primului test pozitiv, declarați 

vindecați fără al doilea test de control, își pot relua activitățile curente și profesionale cu păstrarea 

distanțării și purtarea măștii acasă și la locul de muncă pentru încă 10 zile, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

b) pacienții simptomatici cu factori de risc, la recomandarea medicului de familie, la solicitarea și 

cu acordul lor, vor fi transportați prin intermediul SAJ/SABIF la spitalele prevăzute în Ordinul 

ministrului sănătății nr. 555/2020, cu modificările și completările ulterioare, unde vor fi evaluați 

clinic, prin teste de laborator, și, dacă se consideră necesar, examinare radiologică pulmonară sau 
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examen computer tomografic. Evaluarea se poate face prin internarea pacientului, prin spitalizare 

de zi, sau fără internarea pacientului (consult și examene paraclinice la camera de 

gardă/UPU/CPU); 

c) pacienții simptomatici cu forme medii sau severe vor fi internați, cu acordul lor, în spitale de faza 

I sau II care au în structură secții de terapie intensivă sau în spitale-suport, în cazul în care spitalele 

de faza I sau II nu au secții de terapie intensivă, perioada de internare fiind stabilită de medicul 

curant." 

3. În anexa nr. 3 "Plan privind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătății publice în 

situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către unitățile sanitare, de 

către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, precum și de 

medicii de familie", litera C "Criterii de internare și externare pentru pacienții cu COVID-19" se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

" 

C. Criterii de internare și externare pentru pacienții cu COVID-19 

Internarea și externarea pacienților se realizează în funcție de următoarele criterii de severitate a 

cazului și de prezența/absența factorilor de risc pentru COVID-19: 

a) pacienții asimptomatici cu factori de risc pot fi izolați în spitale de faza I, faza a II-a sau spitale-

suport la recomandarea medicului de familie, la solicitarea și cu acordul lor. 

Pacienții asimptomatici cu factori de risc care sunt pozitivi la testul de control pot fi externați și mai 

devreme de 10 zile, după cel puțin 72 de ore de absență a oricărui simptom COVID-19, dacă 

medicul curant consideră oportun pe baza criteriilor clinice și paraclinice, cu condiția izolării la 

domiciliu sau la locația declarată de pacient până la împlinirea celor 14 zile ale perioadei de 

izolare, care se calculează de la data recoltării primului test pozitiv, fără a fi obligatorie o a doua 

testare de control. 

Monitorizarea stării de sănătate a pacientului pe perioada izolării la domiciliu sau la locația 

declarată de persoană se face de către medicul de familie, zilnic, telefonic, prin consultație 

medicală la distanță. Pentru pacienții care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, 

monitorizarea zilnică este efectuată de către direcția de sănătate publică județeană sau a 

municipiului București. 

Medicul de familie va declara pacientul vindecat pe baza rezultatelor monitorizării zilnice, prin 

consultația medicală la distanță, considerând drept criterii de vindecare absența manifestărilor 
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clinice pe parcursul perioadei de monitorizare. Starea de vindecat va fi comunicată în scris prin 

scrisoare medicală transmisă prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronică la distanță 

direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, care are obligația introducerii 

statutului de vindecat în platforma Corona-forms în decurs de 24 de ore de la primirea scrisorii. 

Pacienții cu afecțiune renală care necesită dializă și care sunt pozitivi la proba de control pot fi 

menținuți internați până la 14 zile, în vederea asigurării accesului la dializă (procedură care nu 

poate fi efectuată în condiții de izolare la domiciliu). 

b) pacienții simptomatici cu forme medii sau severe vor fi internați în spitale de faza I sau II care au 

în structură secții de terapie intensivă sau în spitale-suport, în cazul în care spitalele de faza I sau II 

nu au secții de terapie intensivă. Internarea trebuie să dureze până când sunt îndeplinite toate 

criteriile următoare: cel puțin 14 zile de la data recoltării primului test pozitiv și lipsa febrei pentru 

cel puțin 72 de ore și ameliorarea simptomatologiei. Testarea de control RT-PCR se va efectua după 

îndeplinirea criteriilor mai sus menționate. 

Pacienții cu rezultat pozitiv pentru ARN SARS-CoV-2 la testul de control pot fi externați dacă 

medicul curant consideră oportun pe baza criteriilor clinice și paraclinice, cu indicații de izolare la 

domiciliu sau la locația declarată de persoană pentru o perioadă stabilită de medicul curant. 

Pacienții cu test de control negativ pentru ARN SARS-CoV-2 sunt declarați vindecați la externare de 

către unitatea sanitară, iar cei cărora li s-a recomandat izolarea sunt declarați vindecați de către 

medicul de familie, la încheierea perioadei de izolare recomandate. În situația în care acești 

pacienți nu au medic de familie, vindecarea va fi declarată la terminarea perioadei de izolare de 

către medicul curant care a tratat cazul respectiv. Unitatea sanitară unde a fost tratat pacientul 

are obligația introducerii statutului de vindecat în platforma Corona-forms în decurs de 24 de ore 

de la externare. 

Monitorizarea stării de sănătate a pacientului pe perioada izolării la domiciliu sau la locația 

declarată de persoană se face de către medicul de familie, zilnic, prin consultație medicală la 

distanță. Pentru pacienții care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, monitorizarea zilnică 

este efectuată de către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București. 

Pacienții care prezintă sechele post-COVID-19 după externare (dispnee, fatigabilitate, tulburări 

neurologice și altele) vor trebui monitorizați în continuare atât de medicul de familie, cât și în 

servicii de specialitate, cu controale regulate ale funcției pulmonare, cardiace, computer 

tomografie, test de mers, alte investigații considerate necesare de medicul curant. 
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După 14 zile de la data recoltării primului test pozitiv, pentru pacienții declarați vindecați de 

COVID-19, la reintrarea în colectivitate (loc de muncă, unitate de învățământ etc.) nu este necesar 

aviz epidemiologic și nici solicitarea unui test negativ pentru ARN SARS-CoV-2." 

4. După anexa nr. 2 la Planul privind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătății 

publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către unitățile 

sanitare, de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, 

precum și de medicii de familie, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 "Fișa de monitorizare". 

 

 


