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  √ Legea 55/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru 
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată in Monitorul Oficial 332/01.04.2021 

→ Legea nr. 241/2005 se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 8 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor 

drepturi sau cu amendă stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor 

sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de 

rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului 

general consolidat. 

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor 

drepturi sau cu amendă asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1)." 

2.La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 9 

(1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani şi 

interzicerea unor drepturi sau cu amendă următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de 

la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:" 

3.La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 10 

(1) În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă în cursul 

urmăririi penale sau al judecăţii prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia 

nu depăşeşte 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu 

amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, 

în echivalentul monedei naţionale, se aplică pedeapsa cu amendă." 



4.La articolul 10, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu 

următorul cuprins: 

"(11) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 8 şi 9, dacă în cursul urmăririi 

penale sau în cursul judecăţii până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive 

prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă 

dobânzile şi penalităţile, este acoperit integral, fapta nu se mai pedepseşte, făcându-se 

aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură 

penală, cu modificările şi completările ulterioare. 

(12) Dispoziţiile prezentului articol se aplică tuturor inculpaţilor chiar dacă nu au contribuit la 

acoperirea prejudiciului prevăzut la alin. (1) şi (11)." 

 

√ Legea nr. 56/2021 privind suplimentele alimentare, publicată in Monitorul Oficial 
332/01.04.2021 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

Art. 1 

(1)Prezenta lege stabileşte cadrul legal referitor la suplimentele alimentare, comercializate 
ca produse alimentare şi prezentate ca atare. 

(2)Ministerul Sănătăţii este autoritatea competentă în domeniul suplimentelor alimentare pe 
bază de: 

a)vitamine, minerale; 

b)amestecuri de vitamine şi/sau minerale; 

c)substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic, altele decât vitamine şi minerale; 

d)amestecuri de vitamine şi/sau minerale cu substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic, 
altele decât vitamine şi minerale; 

e)amestecuri de vitamine şi/sau minerale cu extracte vegetale şi/sau animale; 

f)amestecuri de vitamine şi/sau minerale cu extracte vegetale şi/sau animale, cu substanţe cu 
efect nutriţional sau fiziologic, cu plante şi/sau produse ale stupului. 

(3)Pentru amestecurile care conţin ingredientele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) consumate ca 
ingrediente prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) notificarea se face la Ministerul Sănătăţii, după 
primirea avizului tehnic consultativ emis de Comitetul tehnic prevăzut la art. 5 din Legea nr. 
491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului, republicată, 



cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru extractele vegetale, plantele medicinale 
şi aromatice, precum şi pentru produsele stupului, avizul tehnic consultativ este solicitat de 
Ministerul Sănătăţii. 

(4)Prevederile prezentei legi protejează sănătatea consumatorilor, asigură condiţiile pentru 
informarea corectă şi completă a consumatorilor, în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare, şi pentru prevenirea practicilor comerciale incorecte. 

(5)Dispoziţiile prezentei legi nu sunt aplicabile medicamentelor definite în titlul XVIII 
"Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi nici suplimentelor alimentare pe bază de plante 
medicinale, aromatice şi produse ale stupului, reglementate prin Legea nr. 491/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2 

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: 

a)suplimente alimentare - produse alimentare al căror scop este de a completa regimul 
alimentar şi care reprezintă surse concentrate de nutrienţi sau alte substanţe cu efect 
nutriţional sau fiziologic, singure sau în combinaţie, comercializate sub formă de doză, 
respectiv în forme de prezentare cum ar fi capsule, comprimate, pilule sau alte forme similare, 
caşete cu pulbere, fiole de lichid, flacoane cu picurător şi alte forme similare de lichide şi 
pulberi destinate să fie luate în cantităţi mici, unitare, măsurate; 

b)nutrienţi - vitamine, minerale şi alte substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic; 

c)substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic, altele decât vitamine şi minerale - aminoacizii, 
enzimele, prebioticele şi probioticele, acizii graşi esenţiali, extractele vegetale, inclusiv plante, 
alge, licheni, ciuperci, precum şi extractele şi uleiurile esenţiale ale acestora şi/sau extractele 
animale, substanţe bioactive autorizate şi incluse în Catalogul Novel-Food - alimente noi, al 
Uniunii Europene; 

d)extract - substanţă sau amestec de substanţe preparat prin concentrarea până la un anumit 
grad a produselor extrase din diferite materii vegetale sau animale, proaspete ori uscate; 

e)supliment alimentar contrafăcut - suplimentul alimentar pentru care se prezintă în mod fals 
identitatea, inclusiv ambalajul şi etichetarea, denumirea şi compoziţia în ceea ce priveşte 
oricare dintre componentele sale, inclusiv cantitatea componentelor respective; 

f)produsele stupului care pot fi ingrediente în suplimentele alimentare - polenul, propolisul, 
mierea şi lăptişorul de matcă, potrivit art. 1 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 491/2003, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 



g)notificare - înştiinţarea autorităţii competente privind punerea pe piaţă a unui supliment 
alimentar; 

h)certificat de notificare - act administrativ eliberat de Ministerul Sănătăţii, denumit în 
continuare autoritatea competentă, în urma notificării produsului; 

i)doză zilnică de consum - cantitatea recomandată de către producător pentru consumul 
zilnic, în funcţie de forma de condiţionare a suplimentului alimentar respectiv; 

j)comunicare comercială - orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau 
indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui 
comerciant ori membru al unei profesii liberale. 

CAPITOLUL II: Condiţii generale privind suplimentele alimentare 

Art. 3 

(1)Introducerea pe piaţă de către producător, importator sau persoana responsabilă cu 
plasarea produsului pe piaţă în România a suplimentelor alimentare se realizează pe baza 
certificatului de notificare. 

(2)Modificările privind calitatea şi/sau compoziţia suplimentelor alimentare determină 
anularea certificatului de notificare. 

Art. 4 

Suplimentele alimentare se comercializează consumatorului final numai sub formă 
preambalată. 

Art. 5 

(1)Suplimentele alimentare care conţin numai vitamine şi minerale şi/sau amestecuri de 
vitamine şi minerale se notifică autorităţii competente prin transmiterea către aceasta a unei 
cereri de notificare tipizate, formular de notificare, însoţită de modelul etichetei pentru 
produsul în cauză, în format electronic şi in folio. 

(2)După notificarea la autoritatea competentă a suplimentelor alimentare prevăzute la alin. 
(1), structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii emite certificatul de notificare. 

(3)La producerea suplimentelor alimentare pot fi utilizate numai vitaminele şi mineralele 
cuprinse în legislaţia comunitară. 

(4)Cantităţile maxime de vitamine şi minerale prezente în suplimentele alimentare, în porţia 
zilnică de consum recomandată de producător, se stabilesc ţinând cont de nivelurile 
superioare sigure de vitamine şi de minerale stabilite prin evaluarea ştiinţifică a riscului, pe 
baza datelor ştiinţifice general acceptate. 



(5)Pentru a asigura prezenţa unor cantităţi de vitamine şi minerale în suplimentele 
alimentare, cantităţile minime trebuie să reprezinte 15% din valorile de referinţă ale 
nutrientului, prevăzut în legislaţia comunitară. 

(6)Suplimentele alimentare pe bază de substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic, altele 
decât vitamine şi minerale, amestecuri de vitamine şi/sau minerale cu substanţe cu efect 
nutriţional sau fiziologic, altele decât vitamine şi minerale, amestecuri de vitamine şi/sau 
minerale cu extracte vegetale şi/sau animale, precum şi amestecuri de vitamine şi/sau 
minerale cu extracte vegetale şi/sau animale, cu plante medicinale si/sau aromatice si/sau 
produse ale stupului se notifică la instituţiile din subordinea autorităţii competente, pe baza 
dosarului de notificare depus în două exemplare, cu conţinut identic. Un exemplar al 
dosarului, depus, pe care se aplică viza de conformitate cu originalul, se restituie solicitantului 
odată cu certificatul de notificare emis de structura de specialitate din cadrul autorităţii 
competente. 

(7)Suplimentele alimentare prevăzute la alin. (1) şi (6) nu pot fi introduse pe piaţă înainte de 
data eliberării certificatului de notificare de către structura de specialitate desemnată la 
nivelul autorităţii competente. 

Art. 6 

(1)Suplimentele alimentare prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (6) notificate într-un alt stat membru 
din Uniunea Europeană şi/sau Spaţiul Economic European pot fi puse prima dată pe piaţa din 
România prin notificare la autoritatea competentă, însoţită de un model al etichetei 
produsului şi de documente care să ateste că acesta este legal pus pe piaţă într-un stat 
membru din Uniunea Europeană şi/sau Spaţiul Economic European, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr. 515/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt 
stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008. În acest caz, autoritatea 
competentă eliberează certificat de notificare. 

(2)Pentru suplimentele alimentare provenite din ţări terţe, producătorii, importatorii sau 
persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a acestora vor/va solicita certificat de 
notificare de la autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile normelor prevăzute 
la art. 15. 

Art. 7 

(1)Denumirea sub care se comercializează produsele prevăzute în prezenta lege este cea de 
supliment alimentar. 

(2)În etichetarea, prezentarea şi în comunicările comerciale referitoare la suplimentele 
alimentare, adresate consumatorilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii, este interzisă 



atribuirea proprietăţilor de prevenire, tratare sau vindecare a unei boli umane sau referirea 
la asemenea proprietăţi. 

(3)În etichetarea, prezentarea şi în comunicările comerciale referitoare la suplimentele 
alimentare este interzisă utilizarea afirmaţiilor directe sau care să sugereze faptul că 
alimentaţia variată şi echilibrată nu poate asigura cantităţi adecvate de substanţe nutritive. 

(4)Fără a prejudicia reglementările în vigoare privind etichetarea alimentelor, eticheta 
suplimentelor alimentare trebuie să conţină următoarele menţiuni suplimentare: 

a)numele categoriilor de nutrienţi şi/sau de alte substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic 
ce caracterizează produsul; 

b)doza zilnică recomandată de producător; 

c)avertismentul de a nu se depăşi doza zilnică recomandată de producător; 

d)atenţionarea că suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască o alimentaţie variată şi 
adecvată; 

e)atenţionarea că produsele nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor. 

(5)Comunicările comerciale pentru promovarea suplimentelor alimentare vor respecta 
prevederile prezentei legi şi ale actelor normative speciale privind publicitatea; în 
comunicările comerciale pentru promovarea proprietăţilor suplimentelor alimentare se vor 
utiliza exclusiv informaţiile prezente pe etichetă şi prospectul suplimentului alimentar, 
informaţii aprobate de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legislaţiei 
naţionale/europene în vigoare. 

Art. 8 

(1)Ministerul Sănătăţii va afişa pe site-ul său oficial: 

a)documentele necesare notificării suplimentelor alimentare; 

b)lista plantelor admise în suplimentele alimentare, preluată de la Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

c)lista substanţelor cu efect nutriţional sau fiziologic admise în suplimentele alimentare; 

d)lista cu suplimentele alimentare notificate deja la Ministerul Sănătăţii, prin structurile de 
specialitate, respectiv centrele regionale de sănătate publică, din anul 2007, până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

(2)Autoritatea competentă, conform prevederilor art. 1 alin. (2), după caz, va actualiza şi va 
afişa lunar pe site-ul oficial lista suplimentelor alimentare care vor fi comercializate în 
România, precum şi eticheta şi prospectul acestora. 



CAPITOLUL III: Control şi sancţiuni 

Art. 9 

(1)Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a)etichetarea neconformă cu legislaţia în vigoare a suplimentelor alimentare, având în vedere 
şi prevederile art. 14 alin. (2); 

b)încadrarea suplimentelor alimentare în altă categorie de produse alimentare sau dispozitive 
medicale, cu scopul eludării dispoziţiilor prezentei legi; 

c)comercializarea suplimentelor alimentare care au depăşit data durabilităţii minimale; 

d)comercializarea suplimentelor alimentare fără certificat de notificare; 

e)nerespectarea prevederilor legale referitoare la ingredientele din listele prevăzute la art. 8 
alin. (1) lit. b) şi c); 

f)publicitatea neconformă cu legislaţia în vigoare a suplimentelor alimentare. 

(2)Faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi f) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 
3.000 lei la 10.000 lei şi oprirea temporară de la comercializare, până la intrarea în legalitate. 

(3)Fapta prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 
lei la 12.000 lei şi oprirea de la comercializare, până la remedierea abaterii. 

(4)Fapta prevăzută la alin. (1) lit. c) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 7.000 
lei la 9.000 lei şi oprirea definitivă de la comercializare. 

(5)Faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 
13.000 lei la 15.000 lei şi oprirea definitivă de la comercializare. 

(6)În cazul contravenţiei de la alin. (1) lit. e), neconformitatea se notifică pe sistemul rapid de 
alertă pentru alimente şi furaje, iar certificatul de notificare se anulează de către autoritatea 
competentă. 

Art. 10 

(1)Autoritatea competentă asigură controlul respectării prevederilor prezentei legi, constată 
contravenţiile şi aplică sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor acesteia. 

(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 alin. 
(1) lit. a) şi f) se fac de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, la 
sesizarea autorităţii competente. 

Art. 11 



Contravenţiile la prezenta lege şi sancţiunile se completează cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din 
domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, emisă în baza Legii nr. 
254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1984 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
la normele legale de igienă şi sănătate publică. 

Art. 12 

Prevederile art. 9 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 13 

Fapta persoanei de a prepara sau fabrica suplimente alimentare contrafăcute, precum şi 
aceea de a introduce pe piaţă, a oferi, vinde sau distribui astfel de suplimente alimentare, 
cunoscând că acestea sunt contrafăcute, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit 
prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. 

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale 

Art. 14 

(1)Suplimentele alimentare puse pe piaţă anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi 
şi care sunt conforme cu prevederile acesteia pot fi comercializate în continuare fără a 
necesita o nouă notificare, cu respectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii certificatului 
de notificare. 

(2)La data intrării în vigoare a prezentei legi, suplimentele alimentare care nu sunt conforme 
cu prevederile acesteia pot fi comercializate până la expirarea datei durabilităţii minimale, 
dar nu mai târziu de 12 luni, cu condiţia să nu conţină alte ingrediente decât cele din listele 
prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi c) sau să nu constituie un risc pentru consumatori şi să fie 
etichetate în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul introducerii pe piaţă. 

(3)Materialele publicitare vor fi supuse avizării de către autoritatea competentă în termen de 
6 luni de la data intrării în vigoare a normelor tehnice de aplicare a prezentei legi, prin 
hotărâre a Guvernului. 

(4)În cazul unor informaţii potrivit cărora un supliment alimentar periclitează sănătatea 
umană deşi este în conformitate cu prevederile prezentei legi, autoritatea competentă poate 
suspenda sau restricţiona temporar comercializarea suplimentului alimentar în cauză pe 
teritoriul României; notificarea cu celeritate a Comisiei Europene se realizează conform 
legislaţiei în vigoare. 

Art. 15 



(1)În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii 
elaborează normele tehnice pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea suplimentelor 
alimentare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

(2)La data intrării în vigoare a normelor tehnice prevăzute la alin. (1), Ordinul ministrului 
sănătăţii publice nr. 1.069 din 19 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind 
suplimentele alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 
2007, cu modificările ulterioare, se abrogă. 

(3)În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi autorităţile publice centrale 
care au atribuţii privind suplimentele alimentare modifică şi/sau completează legislaţia 
subsecventă în domeniu conform prevederilor prezentei legi. 

* 

Prezenta lege transpune art. 1 alin. (1), art. 2, art. 6, art. 7, art. 10, art. 12 alin. (1), art. 15 din 
Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea 
legislaţiilor statelor membre privind suplimentele alimentare, astfel cum a fost modificată 
prin Directiva Comisiei 2006/37/CE de modificare a anexei II la Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la includerea anumitor substanţe, prin 
Regulamentul (CE) nr. 1.137/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2008 de 
adaptare la Decizia 1999/468/CE, cu modificările şi completările ulterioare, şi creează cadrul 
juridic necesar punerii în aplicare directă a Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de 
anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare, cu modificările ulterioare, în ceea ce 
priveşte listele de vitamine şi minerale şi formele sub care pot fi adăugate în produsele 
alimentare, inclusiv în suplimentele alimentare, şi a Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare 
a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 
1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a 
Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al 
Comisiei, cu modificările ulterioare, precum şi a Regulamentului (UE) nr. 515/2019 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a 
mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 764/2008. 

 



√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6826/2021 
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov, 
publicat in Monitorul Oficial 334/01.04.2021 

→ Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 1.04.2021, ora 22,00, 
pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 15.04.2021, ora 22,00, pentru oraşul Otopeni, 
judeţul Ilfov. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6827/2021 
privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Berceni, cu satul aparţinător Berceni, 
judeţul Ilfov, publicat in Monitorul Oficial 334/01.04.2021 

→ Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 1.04.2021, ora 
22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 15.04.2021, ora 22,00, pentru comuna 
Berceni, cu satul aparţinător Berceni, judeţul Ilfov. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6828/2021 
privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Brăneşti, cu satele aparţinătoare 
Brăneşti, Islaz, Pasărea şi Vadu Anei, judeţul Ilfov, publicat in Monitorul Oficial 
334/01.04.2021 

→ Se prelungeşte măsura de carantinare zonală, începând cu data de 1.04.2021, ora 22,00, 
pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 8.04.2021, ora 22,00, pentru comuna Brăneşti, cu 
satele aparţinătoare Brăneşti, Islaz, Pasărea şi Vadu Anei, judeţul Ilfov. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr.  6829/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Cernica, cu satele 
aparţinătoare Cernica, Bălăceanca, Căldăraru, Poşta şi Tânganu, judeţul Ilfov, publicat in 
Monitorul Oficial 334/01.04.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 1.04.2021, ora 22,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până la data de 15.04.2021, ora 22,00, pentru comuna Cernica, cu satele 
aparţinătoare Cernica, Bălăceanca, Căldăraru, Poşta şi Tânganu, judeţul Ilfov. 

 

√ Ordonanta urgenta 22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, publicat în Monitorul Oficial 335/01.04.2021 

→Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 



"(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din 

învăţământul de stat, pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din învăţământul particular şi cel 

confesional, acreditate, pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel 

confesional, acreditate, precum şi pentru elevii din unităţile de învăţământ 

preuniversitar/colegii de nivel postliceal înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ 

superior de stat. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul 

profesional, liceal particular şi cel confesional, acreditate. Finanţarea se face în baza şi în 

limitele costului standard per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar, după caz, după 

metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei." 

2.La articolul 115, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 

cuprins: 

"(3) Actele de studii emise la finalizarea programelor de studii integrate organizate în 

condiţiile art. 116 alin. (4) sunt recunoscute de drept de către statul român." 

3.La articolul 116, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 

cuprins: 

"(4) Instituţiile de învăţământ superior româneşti pot organiza, în comun cu alte instituţii de 

învăţământ superior acreditate din Spaţiul European al Învăţământului Superior, programe de 

studii integrate, recunoscute ca atare de statul de origine." 

4.La articolul 132, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul 

cuprins: 

"(41) Facultăţile pot propune organizarea şcolii doctorale la nivel de instituţie organizatoare 

de studii universitare de doctorat." 

5.La articolul 137, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul 

cuprins: 

"(6) Programul de studii integrat se defineşte ca fiind acel grup de unităţi curriculare de 

predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, planificate astfel încât să ducă la o 

calificare universitară certificată printr-o diplomă şi printr-un supliment la diplomă. 

Curriculumul acestui tip de program este elaborat şi organizat în comun de mai multe instituţii 

de învăţământ superior din Spaţiul European al Învăţământului Superior şi conduce la o 

diplomă comună sau la diplome duble/multiple." 



6.La articolul 138, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 

cuprins: 

"(11) Instituţiile de învăţământ superior româneşti care organizează programe de studii 

integrate în condiţiile art. 116 alin. (4) stabilesc un regulament propriu de organizare şi 

funcţionare a acestor programe, aprobat de senatul universitar. Prin regulament se stabileşte 

inclusiv modalitatea de admitere şi finalizare a acestor studii." 

7.La articolul 147, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu 

următorul cuprins: 

"(4) La finalizarea unui program de studii integrate organizat de două sau mai multe 

universităţi, actele de studii se eliberează în concordanţă cu reglementările naţionale şi cu 

prevederile acordurilor interinstituţionale. 

(5) Instituţiile de învăţământ superior acreditate din România şi din alte state, care 

organizează un program de studii integrate acreditate, emit o diplomă comună, 

dublă/multiplă, însoţită de un supliment comun, conform formatului stabilit în acordul de 

parteneriat încheiat între instituţiile de învăţământ superior partenere." 

8.La articolul 158, alineatele (2), (4), (41), (43) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(2) Programele de studii universitare de doctorat se organizează în şcoli doctorale. Şcolile 

doctorale se pot organiza de către o universitate sau un consorţiu universitar ori de către 

consorţii sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau un consorţiu 

universitar şi unităţi de cercetare-dezvoltare. Universităţile, respectiv parteneriatele sau 

consorţiile organizatoare de una sau mai multe şcoli doctorale constituie o instituţie 

organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare IOSUD, recunoscută 

ca atare de Ministerul Educaţiei, pe baza acreditării, respectiv a evaluării periodice. În cazul 

universităţilor, evaluarea IOSUD reprezintă un capitol în cadrul evaluării la nivel instituţional, 

evaluarea desfăşurându-se în mod unitar. 

................................................................................................. 

(4) Procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menţinerii acreditării, 

după caz, cuprinde, obligatoriu, parcurgerea următoarelor etape, astfel: 

a) evaluarea, prevăzută de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, a IOSUD-ului; 



b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat în care sunt organizate programele 

de studii universitare de doctorat. În activitatea de evaluare a domeniilor de studii 

universitare de doctorat, ARACIS cooptează şi experţi internaţionali. Când un domeniu de 

studii universitare de doctorat este organizat de mai multe şcoli doctorale, din cadrul aceluiaşi 

IOSUD, evaluarea se realizează, o singură dată, la nivelul IOSUD. 

(41) Procesul de evaluare prevăzut la alin. (4) se realizează de către ARACIS sau de către o altă 

agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înscrisă în EQAR. În activitatea de 

evaluare a IOSUD, ARACIS cooptează şi experţi internaţionali. 

................................................................................................. 

(43) Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc pe baza propunerilor ARACIS, 

prin ordin al ministrului educaţiei. Fiecare IOSUD este evaluat din 5 în 5 ani. 

(5) Pe baza rezultatelor evaluării IOSUD, ARACIS sau agenţia prevăzută la alin. (4) propune 

Ministerului Educaţiei acordarea sau, după caz, retragerea acreditării în vederea organizării 

de studii universitare de doctorat. Acreditarea în vederea organizării de studii universitare de 

doctorat se atestă prin ordin al ministrului educaţiei." 

9.La articolul 192, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul 

cuprins: 

"(12) Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să creeze structuri tehnico-administrative 

şi de suport care să faciliteze managementul activităţilor de asigurare şi evaluare internă şi 

externă a calităţii, finanţate din veniturile proprii ale acestora." 

10.La articolul 223, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 

cuprins: 

"(21) Instituţiile de învăţământ superior pot utiliza sumele din finanţarea de bază, într-un 

procent de maximum 10% din valoarea acesteia, pentru cheltuieli de investiţii, în beneficiul 

comunităţilor academice." 

11.La articolul 223 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu 

următorul cuprins: 

"e) fonduri alocate pentru institutele de cercetare-dezvoltare şi pentru staţiunile de 

cercetare-dezvoltare care funcţionează în structura instituţiilor de învăţământ superior." 

12.La articolul 223, alineatele (8) şi (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 



"(8) Finanţarea cercetării ştiinţifice universitare se face în conformitate cu prevederile 

metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior de stat, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, emis anual. 

................................................................................................. 

(14) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot aloca fonduri pentru cluburile sportive 

universitare, pentru institutele de cercetare-dezvoltare şi pentru staţiunile de cercetare-

dezvoltare şi pot pune la dispoziţia acestora baza materială a universităţii, în mod gratuit." 

13.La articolul 223, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu 

următorul cuprins: 

"(17) Instituţiile de învăţământ superior de stat, pe baza hotărârii senatului universitar, pot 

înfiinţa sau prelua institute de cercetare-dezvoltare şi staţiuni de cercetare-dezvoltare, după 

cum urmează: 

a) în cadrul acestora, ca structuri fără personalitate juridică; 

b) în subordinea acestora, caz în care instituţiile de învăţământ superior de stat devin 

ordonatori secundari de credite." 

14.La articolul 287 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul 

cuprins: 

"j1) activităţi de elaborare a materialelor didactice;" 

→Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 

cuprins: 

"(11) În cazul programelor de studii integrate, oferite de două sau mai multe universităţi, 

asigurarea calităţii se referă la domeniile şi criteriile stabilite la nivel european prin Abordarea 

europeană pentru asigurarea calităţii programelor de studii integrate, aprobată de către 

miniştrii educaţiei din ţările din Spaţiul European al Învăţământului Superior, denumită în 

continuare abordarea europeană." 

2.La articolul 11 alineatul (5), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 



"c) 1-2 reprezentanţi ai studenţilor, desemnaţi de organizaţiile studenţeşti." 

3.La articolul 17 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul 

cuprins: 

"c) evaluează, la cerere, programe de studii integrate în temeiul standardelor şi al 

metodologiilor stabilite la nivel european prin abordarea europeană şi propune 

acreditarea/neacreditarea acestor programe." 

4.La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 

cuprins: 

"(21) ARACIS poate încheia acorduri de colaborare cu agenţii de asigurare a calităţii înscrise în 

EQAR în vederea evaluării calităţii educaţiei." 

5.La articolul 191, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(6) Membrii Consiliului ARACIS sunt profesori sau conferenţiari universitari titulari, cu 

contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, cu experienţă în asigurarea calităţii 

educaţiei." 

6.La articolul 29, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul 

cuprins: 

"(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul programelor de studii integrate, 

standardele specifice fiecărei etape de acreditare, metodologia de acreditare externă, 

eşalonarea în timp a procesului de acreditare sunt cele stabilite la nivel european prin 

abordarea europeană." 

→Mecanismul de finanţare pentru elevii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar/colegii de nivel postliceal înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ 
superior de stat se stabileşte printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului 
educaţiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

→(1)Toate IOSUD-urile care funcţionează la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă parcurg procesul de evaluare, până la 31 decembrie 2021, separat de evaluarea 
instituţională. 

(2)Universităţile organizatoare de studii universitare de doctorat, care intră în proces de 
evaluare periodică instituţională în perioada prevăzută la alin. (1), parcurg cele două procese 
de evaluare concomitent. 



→ Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, mandatele membrilor Consiliului 
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior se prelungesc până la data 
de 30 septembrie 2021. 

 

√ Ordinul 218/2021 privind modificarea Procedurii de implementare a măsurii 
''Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor'' din cadrul schemei de ajutor de stat 
instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru 
acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 
operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum 
şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului 
economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 3.083/2020, publicat în Monitorul Oficial 
335/01.04.2021 

→Procedura de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-
urilor" se modifică după cum urmează: 

1.Punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"2. Bugetul măsurii şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat 

Măsura este valabilă până la 30 iunie 2021, plăţile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 

31 decembrie 2023. În condiţiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea 

legislaţiei în vigoare, prevederea se va aplica de drept şi asupra prezentei proceduri. 

Bugetul alocat măsurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind 

unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 

aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de 

COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările şi completările ulterioare, este în valoare 

totală de 626.292.610,44 euro, din care 470.720.436,80 euro fonduri externe 

nerambursabile, 73.881.833,15 euro fonduri de la bugetul de stat şi coparticipare 

(cofinanţare) de 81.690.340,49 euro de la beneficiari. Prin implementarea măsurii se 

estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 100.500 de beneficiari. Cursul 

valutar utilizat este InforEuro din luna septembrie 2020, respectiv 1 euro = 4,8395 lei." 

2.La punctul 6, subpunctul 6.7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"6.7. Termenul de soluţionare este de 30 de zile de la data primirii contestaţiei. Comunicarea 

soluţionării contestaţiei se va face prin e-mail/front office." 



Art. II 

Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM şi agenţiile pentru IMM, atragere de 
investiţii şi promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 


