INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

09 noiembrie 2020
√ ORDINUL ministrul educaţiei şi cercetării nr. 5972 din 8 noiembrie 2020 pentru suspendarea
activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ
preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial 1047/08.11.2020
→Începând cu data de 9.11.2020 se suspendă, pentru o perioadă de 30 de zile, activităţile didactice
care impun prezenţa fizică în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal
a preşcolarilor şi elevilor.
→Activităţile didactice vor fi desfăşurate în sistem on-line, conform Metodologiei-cadru privind
desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5.545/2020. În cazul în care activităţile nu pot fi desfăşurate conform prevederilor de mai sus,
inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de
învăţământ preuniversitar au obligaţia să asigure resursele educaţionale pentru elevii care nu au acces
la tehnologie informaţională şi internet.
→Activităţile didactice vor fi reluate cu respectarea tuturor condiţiilor de siguranţă epidemiologică şi
igienă sanitară.
→Direcţia generală învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire dispoziţiile
prezentului ordin

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659862 din 8 noiembrie
2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mintiu Gherlei, judeţul Cluj, publicat in
Monitorul Oficial 1048/05.11.2020
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→ Art. 1(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 9.11.2020, ora 5,00, pentru o
perioadă de 14 zile, pentru localitatea Mintiu Gherlei, judeţul Cluj.
(2)Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. (1) sunt delimitate de următoarele coordonate
geografice:
latitudine 47°2'43.18'' N, longitudine 23°55'36.44'' E-DJ 172 F - spre Gherla
latitudine 47°4'14.95'' N, longitudine 28°56'20.91'' E - spre Petreşti
latitudine 47°3'18.99'' N, longitudine 28°58'3.16'' E - spre Pădureni
latitudine 47°3'15.99'' N, longitudine 28°55'32.46'' E - spre şoseaua Dejului (DJ 109C).
Art. 2
În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:
a)identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarată în zona menţionată
la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
b)limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei
măsuri; ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria
răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
c)evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Cluj a oportunităţii şi prioritizării testării persoanelor
şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul
Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
d)stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, a rutelor
ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin
intermediul mass-mediei locale a acestei măsuri;
e)interzicerea desfăşurării următoarelor activităţi:
- organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
- organizarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau
deschise, publice şi/sau private;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
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- activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
- activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice;
- organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi în instituţii organizatoare de spectacole
şi/sau concerte;
f)slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând
fi transmise în mass-media sau online;
g)slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de
cult, cu participarea a maximum 16 persoane;
h)este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel
încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum
2 m între persoane;
i)slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m
între persoane;
j)la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul
ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020, cu avizul secretarului de stat
pentru culte emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
k)se permite oficializarea stării civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi,
respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin
ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine
justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei
eliberate de angajator.
Art. 4
În intervalul orar 6,00-22,00, în zona carantinată se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara
locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
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a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare
a activităţii profesionale şi înapoi;
b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi
animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a
persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor
de companie/domestice;
e)deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate, eliberarea de documente de identitate
sau a celor necesare pentru obţinerea unor drepturi;
j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi
care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea
unei/unui rude/afin sau unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave
sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
m)participarea la slujbele religioase, cu respectarea prevederilor art. 2 lit. f)-j).
Art. 5
(1)Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte,
la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator
sau o declaraţie pe propria răspundere.
(2)Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la
cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
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(3)Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa
locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.
Art. 6
Direcţia de Sănătate Publică Cluj va întreprinde următoarele:
1.va analiza oportunităţile şi va prioritiza testarea persoanelor, va transmite solicitări de sprijin cu
materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul
Sănătăţii;
2.va stabili un calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi va urmări îndeplinirea
acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;
3.va îndruma şi implica medicii de familie de pe raza localităţii prevăzute la art. 1 alin. (1) pentru
monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei
medicale populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi
oncologici etc.);
4.va supraveghea colectarea deşeurilor medicale şi va asigura respectarea normelor de colectare a
deşeurilor medicale.
Art. 7
(1)În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare
desfăşurării activităţilor economice în zona carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;
b)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, judiciare, serviciilor de utilitate publică, energetic,
agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor;
c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei
carantinate;
d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie,
îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
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f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
g)urgenţe medicale;
h)participarea la slujbele religioase de înmormântare.
(2)Dacă nu a fost stabilită o rută ocolitoare este permisă tranzitarea zonei carantinate de către
persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în această localitate.
Art. 8
Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona
carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor.
Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât
să fie respectate măsurile de distanţare fizică.
Art. 9
Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin vor fi comunicate autorităţilor publice locale
şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum şi prin alte mijloace.
Art. 10
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Avram Iancu" al Judeţului Cluj asigură transmiterea mesajelor
de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie
respectate pe timpul instituirii carantinei.
Art. 11
Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acţiune
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.
Art. 12
Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de
acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene, comunale
şi forestiere.
Art. 13
Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea
unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite de Comitetul Judeţean pentru Situaţii
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de Urgenţă Cluj şi de Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Cluj, după caz (email: cjcci@isucj.ro).
Art. 14
Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a
Intervenţiei Cluj, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Cluj şi a Direcţiei de Sănătate Publică Cluj, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate
Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică,
Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Art. 15
Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 9.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de
14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 9.11.2020,
ora 14,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

√ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 5 noiembrie 2020 pentru completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri
aferente instituirii carantinei, publicată in Monitorul Oficial 1049/08.11.2020
→Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020, se completează după cum urmează:
→La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"(41) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la
prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă, pentru finanţarea cantităţilor de produse stocuri de urgenţă medicală, de strictă necesitate,
prevăzute la pct. 18-26 din anexă."
→În anexă, după punctul 17 se introduc nouă noi puncte, punctele 18-26, prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă
ANEXĂ:
Punctele 18-26 din anexa "Categorii de produse stocuri de urgenţă medicală, de strictă necesitate" la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020
7

Cantitate

Nr.

Denumire

crt.

(buc.)

"18. Ventilatoare pentru ventilaţia noninvazivă

1.500

19. Dispozitive de oxigenoterapie umidificată, cu flux crescut (high-flow

1.000

oxigenotherapy device)
20. Dispozitive concentratoare de oxigen, individuale

3.000

21. Concentratoare de oxigen de mare capacitate

50

22. Analizoare portabile pentru gaze sangvine şi electroliţi

500

23. Aspiratoare portabile

500

24. Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2

3.000.000

25. Măşti chirurgicale

50.000.000

26. Seringi cu ac, de unică folosinţă

10.000.000"

√ ORDINUL ministrului sănătății nr. 1138 din 4 noiembrie 2020 pentru modificarea Normelor
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate
prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial 1050/09.11.2020
→La capitolul VIII din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative
pentru anii 2017 şi 2018, tabelul "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor
naţionale de sănătate curative pentru anul 2020" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul
2020
- mii lei -
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Denumire program de sănătate

Credite de

Credite bugetare

angajament pentru pentru anul 2020
anul 2020
Programul naţional de oncologie, din care:

2.599.430,00

2.482.349,00

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor

2.308.918,00

2.037.865,00

42.467,00

41.819,00

427,00

557,00

3.455,00

3.455,00

244.067,00

398.557,00

96,00

96,00

1.740.640,00

1.573.866,00

54.821,00

51.821,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare*

350.851,00

396.565,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice*

152.928,00

159.928,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi

181.185,00

172.921,00

cu afecţiuni oncologice (adulţi si copii)*)
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii
cu afecţiuni oncologice prin PET - CT
Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni
oncologice prin endoprotezare
Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii
reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin
imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi
examen de biologie moleculară la copii şi adulţi
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni
oncologice realizată în regim de spitalizare de zi (adulţi şi
copii)
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide
maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi
Programul naţional de diabet zaharat
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi
celule de origine umană

talasemiei
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Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze

23.104,00

28.973,00

2.219,00

2.219,00

88.244,00

107.304,00

276,00

822,00

181.463,00

191.463,00

1.945,00

1.945,00

19.586,00

22.373,00

15.723,00

15.880,00

2.074,00

5.020,00

322,00

322,00

1.467,00

1.151,00

1.251.511,00

1.131.898,00

Total

6.648.203,00

6.324.447,00

Cost-volum

1.276.496,00

1.174.578,00

Total general

7.924.699,00

7.499.025,00

auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)
Programul naţional de boli endocrine
Programul naţional de ortopedie
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei
hepatice
Programul naţional de boli cardiovasculare
Programul naţional de sănătate mintală
Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul
aparaturii de înaltă performanţă, din care:
Subprogramul de radiologie intervenţională
Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei
rezistente la tratamentul medicamentos
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale
sau dobândite la copil
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin
implant de neurostimulator medular
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la
bolnavii cu insuficienţă renală cronică

*) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum.
Valoarea acestora este prevăzută distinct."
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→În vederea asigurării accesului bolnavilor la tratamente, în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la data de 31 decembrie 2020, se
implementează următoarele măsuri:
1.formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi formele farmaceutice cu administrare
subcutanată/ intramusculară ale medicamentelor specifice utilizate în cadrul programelor naţionale
de sănătate curative, cu excepţia Programului naţional de sănătate mintală, care se eliberează exclusiv
prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi, pot fi eliberate şi unei persoane care
ridică medicamentele în numele bolnavului, ca urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate
din spital prin orice mijloace de comunicare. Persoana care ridică medicamentele în numele bolnavului
va prezenta un document de identitate, pentru asigurarea unei evidenţe la nivelul unităţii sanitare.
Formele farmaceutice cu administrare orală pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care
unitatea

sanitară

are

această

posibilitate.

Formele

farmaceutice

cu

administrare

subcutanată/intramusculară pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care unitatea
sanitară este în măsură să asigure respectarea condiţiilor prevăzute în rezumatul caracteristicilor
produsului (RCP) referitoare la păstrare şi transport, recomandate de producător, iar medicul curant
apreciază că bolnavul/aparţinătorii acestuia are/au posibilitatea administrării tratamentului la
domiciliu;
2.în situaţia în care medicul curant apreciază că este posibilă administrarea medicamentelor specifice
perfuzabile şi la domiciliul pacientului (în funcţie de starea clinico-biologică a pacientului, de condiţiile
de viaţă şi de nivelul de educaţie ale acestuia sau ale aparţinătorilor săi, de datele de siguranţă privind
administrarea medicamentului precizate în RCP), cu sprijinul conducerii unităţii sanitare se poate
organiza administrarea la domiciliul bolnavului a tratamentului specific sub supravegherea
personalului medical;
3.materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului naţional de diabet zaharat şi al
Programului naţional de tratament pentru boli rare - epidermoliză buloasă, care se eliberează exclusiv
prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare, pot fi eliberate şi unei persoane care ridică
materialele sanitare consumabile în numele bolnavului sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului în
situaţia în care unitatea sanitară are această posibilitate. Persoana care ridică materialele sanitare
consumabile în numele bolnavului va prezenta un document de identitate, pentru asigurarea unei
evidenţe la nivelul unităţii sanitare.
→Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate
şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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√ LEGE nr. 245 din 9 noiembrie 2020 privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior
adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii, publicată in Monitorul Oficial
1050/09.11.2020
→Prezenta lege reglementează efectuarea unui test de proporţionalitate, prevăzut la art. 7, anterior
introducerii unor noi reglementări profesionale sau, după caz, înainte de modificarea sau completarea
celor existente care restricţionează accesul liber la profesiile reglementate sau exercitarea acestora,
garantând un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, în vederea asigurării bunei funcţionări a pieţei
interne. Testul de proporţionalitate se aplică cerinţelor care restricţionează accesul liber la profesiile
reglementate existente sau la noile profesii, precum şi celor care restricţionează exercitarea acestora.
→ (1)Testul de proporţionalitate se aplică dispoziţiilor legale prevăzute la art. 1 care restricţionează
accesul la o profesie reglementată sau exercitarea acesteia ori una dintre formele de exercitare a
acesteia, inclusiv utilizarea titlurilor profesionale şi activităţile profesionale permise în temeiul unor
astfel de titluri, reglementate de Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,
denumită în continuare Legea nr. 200/2004.
(2)Testul de proporţionalitate se aplică şi dispoziţiilor noi sau modificate care restricţionează accesul
la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, după adoptarea acestora, dacă rezultă necesitatea
revizuirii lor în raport cu obiectivul urmărit la momentul adoptării sale, efectele sale, evaluate după
adoptare, precum şi cu evoluţiile constante în domeniul profesiei reglementate după adoptarea
măsurii.
(3)În cazul în care într-un act separat al Uniunii Europene sunt stabilite cerinţe specifice privind
reglementarea unei anumite profesii care nu lasă la alegerea statelor membre modul exact în care
acestea urmează a fi transpuse, prevalează dispoziţiile de dreptul Uniunii Europene.
→ (1)În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)titlu profesional protejat - formă de reglementare a unei profesii în cadrul căreia utilizarea titlului
într-o activitate profesională sau într-o grupă de activităţi profesionale face obiectul, direct sau
indirect, în temeiul dispoziţiilor legale de reglementare, deţinerii unei anumite calificări profesionale şi
în cadrul căreia utilizarea abuzivă a acestui titlu face obiectul unor sancţiuni;
b)activităţi rezervate - formă de reglementare a unei profesii în cadrul căreia accesul la o activitate
profesională sau la o grupă de activităţi profesionale este rezervat, în mod direct sau indirect, în
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temeiul dispoziţiilor legale de reglementare, membrilor unei profesii reglementate, care dispun de o
anumită calificare profesională, inclusiv în cazul în care activitatea este partajată cu alte profesii
reglementate;
c)mijloace adecvate, în înţelesul art. 8 alin. (1), semnifică publicarea de informaţii pe pagina web a
autorităţii competente şi difuzarea acestora în mass-media, furnizarea permanentă de informaţii
specifice de către autoritatea competentă, precum şi orice alte modalităţi accesibile publicului.
(2)Prevederile art. 2, art. 3 alin. (1)-(3), art. 5, 51, 8 şi 14-16 din Legea nr. 200/2004 se aplică în mod
corespunzător.
→Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie
profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru
recunoaşterea calificărilor profesionale se asigură că noile dispoziţii legale care restricţionează accesul
la profesiile reglementate sau exercitarea acestora sau care modifică dispoziţiile existente nu sunt, în
mod direct sau indirect, discriminatorii în funcţie de cetăţenie sau ţară de reşedinţă.
→ (1)Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie
profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru
recunoaşterea calificărilor profesionale, desemnat conform Legii nr. 200/2004, efectuează o evaluare
a proporţionalităţii în conformitate cu prevederile art. 7 înainte de a introduce noi dispoziţii legislative
care restricţionează accesul liber la profesiile reglementate sau exercitarea acestora ori înainte de a
modifica dispoziţiile existente.
(2)În cazul actelor normative iniţiate de Parlamentul României, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine
deputaţilor şi/sau senatorilor iniţiatori.
(3)Amploarea evaluării prevăzute la alin. (1) trebuie să fie proporţională cu natura, conţinutul şi
impactul dispoziţiei.
(4)Motivele pentru care se consideră că o anumită dispoziţie prevăzută la alin. (1) este justificată şi
proporţională se probează cu elemente calitative şi, ori de câte ori este posibil şi relevant, cu elemente
cantitative, utilizând indicatori în acest sens. Indicatorii sunt stabiliţi astfel încât să nu devină, direct
sau indirect, obstacole nejustificate în aplicarea testului de proporţionalitate.
(5)Evaluarea proporţionalităţii prevăzută la alin. (1) se realizează într-un mod obiectiv şi independent.
(6)Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie
profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru
recunoaşterea calificărilor profesionale monitorizează conformitatea dispoziţiilor legale, noi sau
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modificate, care restricţionează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, după
adoptare, cu principiul proporţionalităţii, ţinând seama în mod corespunzător de toate evoluţiile care
au avut loc de la adoptarea dispoziţiilor în cauză.
→ (1)Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie
profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru
recunoaşterea calificărilor profesionale se asigură că dispoziţiile legale care restricţionează accesul la
profesiile reglementate sau exercitarea acestora pe care le introduc, precum şi modificările pe care
intenţionează să le aducă dispoziţiilor existente sunt justificate de obiective de interes public.
(2)Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie
profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru
recunoaşterea calificărilor profesionale analizează, în special, dacă dispoziţiile prevăzute la alin. (1)
sunt justificate în mod obiectiv de motive de ordine publică, de siguranţă publică sau de sănătate
publică ori de motive imperative de interes general, cum ar fi, de exemplu: păstrarea echilibrului
financiar al sistemului de securitate socială; protecţia consumatorilor, a beneficiarilor serviciilor şi a
lucrătorilor; garantarea bunei administrări a justiţiei; asigurarea corectitudinii tranzacţiilor comerciale;
combaterea fraudei şi prevenirea cazurilor de evaziune fiscală şi de evitare a obligaţiilor fiscale şi
asigurarea eficacităţii supravegherii fiscale; siguranţa transporturilor; protecţia mediului şi a mediului
urban; sănătatea animalelor; proprietatea intelectuală; protejarea şi conservarea patrimoniului
naţional istoric şi artistic; obiectivele de politică socială; obiectivele de politică culturală.
(3)Motivele de natură pur economică sau motivele strict administrative nu constituie motive
imperative de interes public care să justifice o restricţie privind accesul la profesiile reglementate sau
exercitarea acestora.
→ (1)Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie
profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru
recunoaşterea calificărilor profesionale se asigură că dispoziţiile legale care restricţionează accesul la
profesiile reglementate sau exercitarea acestora pe care le introduc şi modificările aduse dispoziţiilor
existente sunt adecvate pentru a garanta atingerea obiectivului urmărit şi nu depăşesc ceea ce este
necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.
(2)În acest scop, înainte de a adopta dispoziţiile prevăzute la alin. (1), autorităţile publice cu drept de
iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care
urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale iau
în considerare:
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a)natura riscurilor legate de obiectivele de interes public urmărite, în special riscurile pentru
destinatarii serviciilor, inclusiv consumatori, profesionişti şi părţi terţe;
b)dacă normele în vigoare, de natură specifică sau mai generală, cum ar fi legislaţia din domeniul
siguranţei produselor sau legislaţia în materie de protecţie a consumatorilor, sunt insuficiente pentru
a atinge obiectivul urmărit;
c)caracterul adecvat al dispoziţiei în ceea ce priveşte aptitudinea sa de a atinge obiectivul urmărit şi
dacă dispoziţia răspunde cu adevărat nevoii de a realiza acest obiectiv în mod coerent şi sistematic şi,
prin urmare, abordează riscurile identificate în acelaşi mod ca în activităţi comparabile;
d)impactul asupra liberei circulaţii a persoanelor şi a serviciilor la nivelul statelor membre ale Uniunii
Europene, asupra alegerilor consumatorilor şi asupra calităţii serviciilor prestate;
e)posibilitatea de a utiliza mijloace mai puţin restrictive pentru atingerea obiectivului de interes public;
în cazul în care dispoziţiile se justifică doar din motive de protecţie a consumatorilor şi în cazul în care
riscurile identificate sunt limitate la relaţia dintre profesionist şi consumator, neafectând astfel în mod
negativ părţile terţe, este evaluat, în special, dacă obiectivul poate fi atins prin mijloace mai puţin
restrictive decât rezervarea activităţilor;
f)efectul dispoziţiilor noi sau modificate, când sunt combinate cu alte cerinţe care restricţionează
accesul la o profesie sau exercitarea acesteia, şi în special modul în care dispoziţiile noi sau modificate,
combinate cu alte cerinţe, contribuie la acelaşi obiectiv de interes public şi dacă sunt necesare pentru
îndeplinirea sa.
(3)Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie
profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru
recunoaşterea calificărilor profesionale analizează şi următoarele elemente, atunci când sunt
relevante pentru natura şi conţinutul dispoziţiei care se introduce sau se modifică:
a)corelarea dintre sfera de cuprindere a activităţilor pe care le implică o profesie sau care sunt
rezervate acesteia şi calificarea profesională necesară;
b)corelarea dintre complexitatea sarcinilor în cauză şi necesitatea ca cei care le practică să posede
anumite calificări profesionale specifice, în special în ceea ce priveşte nivelul, natura şi durata formării
profesionale sau experienţa necesară;
c)posibilitatea de a obţine calificarea profesională prin căi alternative;
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d)dacă activităţile rezervate anumitor profesii pot fi sau nu pot fi partajate cu alte profesii şi din ce
motiv;
e)gradul de autonomie în exercitarea unei profesii reglementate şi impactul modalităţilor de
organizare şi supraveghere asupra atingerii obiectivului urmărit, în special în cazul în care activităţile
referitoare la o profesie reglementată se desfăşoară sub controlul şi responsabilitatea unui profesionist
calificat corespunzător;
f)evoluţiile ştiinţifice şi tehnologice care pot reduce sau creşte în mod real asimetria dintre profesionişti
şi consumatori la nivelul informaţiilor.
(4)În sensul alin. (2) lit. f), autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă evaluează efectele
dispoziţiei noi sau ale celei modificate atunci când se combină cu una sau mai multe cerinţe, ţinând
seama de faptul că pot exista atât efecte pozitive, cât şi negative şi îndeosebi următoarele:
a)activităţi rezervate, titlu profesional protejat sau orice altă formă de reglementare în sensul art. 3
alin. (1) din Legea nr. 200/2004;
b)obligaţii de a se supune unei dezvoltări profesionale continue;
c)norme referitoare la organizarea profesiei, la etica profesională şi la supraveghere;
d)apartenenţa obligatorie la o anumită organizaţie profesională sau la un anumit organism, regimurile
de înregistrare sau autorizare, în special în cazul în care cerinţele menţionate presupun deţinerea unei
calificări profesionale specifice;
e)restricţii cantitative, în special cerinţele care limitează numărul de autorizaţii pentru exercitarea unei
profesii sau care stabilesc un număr minim sau maxim de salariaţi, de cadre de conducere sau de
reprezentanţi care deţin calificări profesionale specifice;
f)cerinţe privind o formă juridică specifică sau cerinţe care se referă la deţinerea de capital sau la
conducerea unei societăţi, în măsura în care aceste cerinţe sunt legate în mod direct de exercitarea
profesiei reglementate;
g)restricţii teritoriale, dacă este cazul;
h)cerinţe care restricţionează exercitarea în comun sau în parteneriat a unei profesii reglementate,
precum şi normele în materie de incompatibilitate;
i)cerinţe privind asigurarea sau alte mijloace de protecţie personală sau colectivă în ceea ce priveşte
răspunderea civilă profesională;
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j)cerinţe privind cunoştinţele lingvistice, în măsura în care acestea sunt necesare pentru a exercita
profesia;
k)cerinţe privind tarifele minime şi/sau maxime;
l)cerinţe privind publicitatea.
(5)Înainte de a introduce dispoziţii noi sau de a le modifica pe cele existente, autorităţile publice în a
căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa,
precum şi autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă asigură conformitatea cu principiul
proporţionalităţii a cerinţelor specifice legate de prestarea temporară sau ocazională de servicii,
prevăzute la art. 351-356 din Legea nr. 200/2004, inclusiv:
a)înregistrarea temporară automată sau afilierea pro forma la o organizaţie profesională sau un
organism profesional, potrivit art. 352 lit. a) din Legea nr. 200/2004;
b)o declaraţie prealabilă, în conformitate cu art. 353 din Legea nr. 200/2004, sau orice altă cerinţă
echivalentă;
c)plata unei taxe sau orice alte costuri, necesare în cadrul formalităţilor administrative legate de
accesul la o profesie reglementată sau de exercitarea acesteia, pe care le suportă prestatorul de
servicii.
(6)Prevederile alin. (5) nu se aplică măsurilor, adoptate la nivel naţional în conformitate cu dreptul
Uniunii Europene, menite să asigure respectarea termenilor şi condiţiilor de muncă aplicabile.
(7)În cazul în care dispoziţiile prevăzute la prezentul articol privesc reglementarea profesiilor din
domeniul sănătăţii care au implicaţii pentru siguranţa pacienţilor, autorităţile competente ţin seama
de obiectivul de a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane.
→ (1)Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie
profesia reglementată sau care urmează a se reglementa pun, prin mijloace adecvate, la dispoziţia
cetăţenilor, beneficiarilor serviciilor şi altor părţi interesate relevante, inclusiv a celor care nu sunt
membri ai profesiei, informaţii privind reglementarea în cauză, înainte de a introduce noi dispoziţii sau
de a modifica dispoziţii legale existente care limitează accesul la profesiile reglementate sau
exercitarea acestora.
(2)Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie
profesia reglementată sau care urmează a se reglementa implică în mod corespunzător toate părţile
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vizate şi le oferă posibilitatea de a-şi face cunoscute punctele de vedere. Aceste autorităţi organizează
consultări publice în conformitate cu procedurile legale.
→ (1)Autorităţile competente asigură schimbul de informaţii cu autorităţile competente din celelalte
state membre cu privire la prevederile prezentei legi şi la modul concret în care acestea reglementează
o profesie sau cu privire la efectele unei asemenea reglementări.
(2)Coordonatorul naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale informează Comisia
Europeană cu privire la autorităţile publice responsabile cu transmiterea şi primirea informaţiilor în
scopul aplicării prevederilor alin. (1).
→Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie
profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi autorităţile competente asigură o cale de
atac eficientă în ceea ce priveşte aspectele reglementate de prezenta lege, conform Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau altor norme
de drept comun. Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se
circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi autorităţile competente au
obligaţia de a preciza, prin norme interne, calea de atac şi modalitatea de exercitare a acesteia.
→ (1)Motivele pentru care dispoziţiile evaluate în conformitate cu prezenta lege sunt considerate
justificate şi proporţionale şi care, alături de dispoziţiile în cauză, urmează a fi comunicate Comisiei
Europene în temeiul art. 3 alin. (44) din Legea nr. 200/2004 se înregistrează de către autoritatea
competentă pentru profesia în cauză în baza de date a profesiilor reglementate creată şi gestionată de
Comisia Europeană, disponibilă publicului, care include o descriere generală a activităţilor care
corespund fiecărei profesii.
(2)Autorităţile competente române şi alte părţi interesate pot prezenta observaţii Comisiei Europene
sau altui stat membru care a notificat dispoziţiile şi motivele legale pentru care consideră că acestea
sunt justificate şi proporţionale sau pot primi astfel de observaţii de la un alt stat membru.
→ (1)Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie
profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru
recunoaşterea calificărilor profesionale iniţiază sau, după caz, avizează, conform normelor legale,
proiectele care introduc noi dispoziţii legislative ce restricţionează accesul la profesiile reglementate
sau exercitarea acestora ori care modifică dispoziţiile existente.
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(2)Proiectele prevăzute la alin. (1) sunt însoţite, în momentul iniţierii, respectiv avizării, de o explicaţie
suficient de detaliată care să permită evaluarea conformităţii cu principiul proporţionalităţii prevăzut
de art. 7.
* Prezenta lege transpune dispoziţiile Directivei (UE) 2018/958 a Parlamentului European şi a
Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporţionalitate înainte de adoptarea
unor noi reglementări referitoare la profesii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE),
seria L, nr. 173 din 9 iulie 2018
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