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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

22 iulie 2021 

 

√ Legea 207/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 

precum şi pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură 

cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului, publicată 

în Monitorul Oficial 720/22.07.2021 

→Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.Articolul 180 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 180: Mijloace de plată fără numerar 

(1) Prin instrument de plată fără numerar se înţelege un dispozitiv, un obiect sau o înregistrare, protejat, 

respectiv protejată, material ori nematerial, respectiv materială ori nematerială, sau o combinaţie a 

acestora, altul, respectiv alta decât o monedă cu valoare circulatorie şi care, singur, respectiv singură sau 

împreună cu o procedură sau un set de proceduri, permite deţinătorului sau utilizatorului transferul de 

bani sau valoare monetară, inclusiv prin monedă electronică sau monedă virtuală. 

(2) Prin instrument de plată electronică se înţelege un instrument care permite efectuarea de retrageri 

de numerar, încărcarea şi descărcarea unui instrument de monedă electronică, precum şi transferuri de 

fonduri, altele decât cele ordonate şi executate de către instituţii financiare. 

(3) Prin monedă electronică se înţelege valoarea monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, 

reprezentând o creanţă asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor în scopul efectuării de operaţiuni 

de plată şi care este acceptată de o persoană, alta decât emitentul de monedă electronică. 

(4) Moneda virtuală înseamnă o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o 

bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal 

şi nu deţine statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice 

ca mijloc de schimb şi poate fi transferată, stocată şi tranzacţionată electronic." 

2.Articolul 249 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 249: Frauda informatică 

Introducerea, transmiterea, modificarea sau ştergerea de date informatice, restricţionarea accesului la 

aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un 

https://sintact.ro/#/dokument/16901306?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16901302?cm=DOCUMENT
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beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepseşte 

cu închisoarea de la 2 la 7 ani." 

3.La articolul 250, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 250 

(1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de 

monedă electronică ori de transfer de fonduri, valoare monetară sau monedă virtuală, prin utilizarea, 

fără consimţământul titularului, a unui instrument de plată fără numerar sau a datelor de identificare 

care permit utilizarea acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani." 

4.După articolul 250 se introduce un nou articol, articolul 2501, cu următorul cuprins: 

"Art. 2501: Operaţiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar 

(1) Deţinerea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar însuşit prin 

săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, 

art. 244 şi art. 295 se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(2) Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însuşire, cumpărare sau ca urmare a 

unei operaţiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la 

dispoziţie în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar obţinut prin săvârşirea 

uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 şi art. 

295 se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(3) Fabricarea, producerea, primirea, deţinerea, transmiterea sau punerea la dispoziţie a unui dispozitiv, 

instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace, 

cu scopul de a servi la însuşirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârşirea uneia dintre faptele 

prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 şi art. 295, se pedepseşte 

cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancţionează şi dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv 

prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuţia unui dispozitiv, instrument, date 

informatice, echipamente, inclusiv hardware ori software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi 

la însuşirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 

228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 şi art. 295." 

5.La articolul 251, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 251 

(1) Acceptarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de 

monedă electronică ori de transfer de fonduri, valoare monetară sau monedă virtuală, cunoscând că este 
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efectuată prin folosirea unui instrument de plată fără numerar falsificat sau utilizat fără consimţământul 

titularului său, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani." 

6.La articolul 311, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) priveşte un instrument de plată fără numerar, pedeapsa este 

închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi." 

7.La articolul 313, denumirea marginală şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Punerea în circulaţie de valori falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate 

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

(4) Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însuşire, cumpărare sau ca urmare a 

unei operaţiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la 

dispoziţie în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar falsificat se 

pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani." 

8.La articolul 313, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: 

"(5) Tentativa se pedepseşte." 

9.La articolul 314, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(2) Fabricarea, producerea, primirea, deţinerea, transmiterea sau punerea la dispoziţie a unui dispozitiv, 

instrument, unor date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, sau a oricăror alte 

mijloace cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată fără numerar se pedepseşte cu 

închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancţionează şi dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv 

prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuţia unui dispozitiv, instrument, unor date 

informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi 

la falsificarea instrumentelor de plată fără numerar." 

10.La articolul 314, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

"(4) Nu se pedepseşte persoana care, după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1)-(3), 

înainte de descoperirea acestora şi înainte de a se fi trecut la săvârşirea faptei de falsificare, predă 

instrumentele, materialele deţinute sau orice alte mijloace autorităţilor judiciare ori încunoştinţează 

aceste autorităţi despre existenţa lor." 

11.Articolul 316 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 316: Falsificarea de valori străine 
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Dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se aplică şi în cazul când infracţiunea priveşte monede, timbre, 

titluri de valoare ori instrumente de plată, inclusiv instrumente de plată fără numerar emise în 

străinătate." 

→Ori de câte ori în Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările 

ulterioare, se utilizează sintagma "instrument de plată electronică", referirea se consideră făcută la 

"mijloc de plată fără numerar". 

→(1)Ministerul Justiţiei, după consultarea Ministerului Public, Ministerului Afacerilor Interne şi 

Consiliului Superior al Magistraturii, elaborează un material informativ cuprinzând drepturile şi serviciile 

de sprijin care pot fi acordate persoanelor juridice, victime ale infracţiunilor de fraude comise prin sisteme 

informatice şi mijloace de plată electronice, precum şi de falsificare de monede, timbre sau de alte valori, 

care va fi publicat pe paginile proprii de internet ale acestor instituţii, împreună cu materialul privind 

drepturile victimelor infracţiunilor, persoane fizice, publicat potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 211/2004 

privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2)Materialul informativ prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puţin informaţii cu privire la: 

a)modul în care victima, persoană juridică, se poate proteja împotriva consecinţelor negative ale 

infracţiunilor prevăzute la alin. (1); 

b)instituţiile specializate şi datele de contact ale acestora de la care victima, persoană juridică, poate 

beneficia de sprijin; 

c)procedura de formulare a plângerii de către victima persoană juridică; 

d)drepturile şi obligaţiile victimei, persoană juridică, în cadrul procedurii penale. 

→Se desemnează ca punct operaţional naţional de contact disponibil permanent, prevăzut la art. 14 alin. 

(1) din Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 

combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a 

Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului, Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu următoarele atribuţii: 

a)facilitează schimbul de informaţii relevante; 

b)furnizează informaţii juridice sau consiliere tehnică de specialitate punctelor de contact similare din 

alte state; 

c)execută sau facilitează executarea, potrivit legii, a cererilor de asistenţă judiciară internaţională, 

cooperând cu autorităţile române competente. 

→Ministerul Justiţiei, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Public şi al Consiliului 

Superior al Magistraturii, furnizează Comisiei Europene, anual, datele statistice disponibile, solicitate 

potrivit art. 18 din Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 

privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de 

înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului. 

*Prezenta lege transpune art. 2 lit. a), c) şi d), art. 3 lit. b), art. 4 lit. b), c) şi d), art. 5 lit. b), c) şi d), art. 6, 

art. 7, art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1) teza întâi, art. 16 şi art. 18 alin. (2)-(4) din Directiva (UE) 2019/713 

https://sintact.ro/#/dokument/16910516?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910517?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16851672?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/79161895?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/79128173?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/79161895?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/79128173?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/79161895?cm=DOCUMENT
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a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a 

contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI 

a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 123 din 10 mai 2019. 

 

√ Legea 208/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2021 privind 

utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca 

temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al 

angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, publicată în Monitorul Oficial 720/22.07.2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 5 mai 2021, cu următoarele modificări şi 
completări: 

1.Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul relaţiilor de muncă şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative" 

2.La articolul I punctul 1, alineatele (11)-(13) ale articolului 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(11) Părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea 

contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată. 

(12) Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate sau 

semnăturii electronice calificate ori a sigiliului electronic al angajatorului, pentru întocmirea tuturor 

înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă rezultate la încheierea contractului 

individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, 

în condiţiile stabilite prin regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii. 

(13) Contractele individuale de muncă şi actele adiţionale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice 

avansate sau semnăturii electronice calificate, precum şi înscrisurile/documentele din domeniul relaţiilor 

de muncă se arhivează de către angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 

16/1996, republicată, şi ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, 

republicată, şi vor fi puse la dispoziţia organelor de control competente, la solicitarea acestora." 

3.La articolul I punctul 1, alineatele (14) şi (15) ale articolului 16 se abrogă. 

4.La articolul I punctul 1, alineatele (16) şi (17) ale articolului 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(16) Angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul să 

utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, la încheierea, modificarea, 

suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă. 

https://sintact.ro/#/dokument/79128173?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16998794?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16805512?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16880086?cm=DOCUMENT


6 
 

(17) La încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă, 

părţile trebuie să utilizeze acelaşi tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnătura 

electronică, în condiţiile prezentei legi." 

5.La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins: 

"11. La articolul 16, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (18), cu următorul cuprins: 

«(18) Organele de control competente au obligaţia de a accepta, pentru verificare şi control, contractele 

individuale de muncă şi actele adiţionale, precum şi înscrisurile/documentele din domeniul relaţiilor de 

muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă încheiate în format electronic, cu semnătura electronică, potrivit 

legii, fără a le solicita şi în format letric. La solicitarea acestora, documentele încheiate cu semnătura 

electronică pot fi transmise în format electronic şi anterior efectuării controlului.»" 

6.La articolul I punctul 2, litera o) a alineatului (3) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"o) procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate şi semnăturii 

electronice calificate." 

7.La articolul II, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: 

"6. La articolul 11, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"g) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. c) referitoare la obligaţia angajatorului de a asigura condiţii 

pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu 

ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei 

noi proceduri de lucru, cu amendă de 2.000 lei.»" 

8.După articolul II se introduce un nou articol, articolul II1, cu următorul cuprins: 

"Art. II1 

La articolul 21 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, alineatul (3) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

«(3) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (4) trebuie să se efectueze în timpul programului de lucru, fie în 

interiorul, fie în afara întreprinderii şi/sau unităţii, fie online.»" 

9.La articolul III, alineatul (5) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) În cazul folosirii variantei în format electronic prevăzute la alin. (4), dovada instruirii trebuie să fie 

semnată cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică 

calificată." 

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

https://sintact.ro/#/dokument/16872087?cm=DOCUMENT


7 
 

"Art. IV 

(1) Noţiunile de semnătură electronică, semnătură electronică avansată, semnătură electronică calificată 

şi sigiliul electronic, utilizate în cuprinsul actelor normative care fac obiectul art. I-III din prezenta 

ordonanţă de urgenţă, au înţelesul dat de dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru 

tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE. 

(2) Angajatorul poate suporta, pentru el şi pentru angajaţii săi, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale 

menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă, cheltuielile pentru achiziţionarea semnăturilor electronice 

avansate sau semnăturilor electronice calificate utilizate pentru semnarea înscrisurilor/documentelor din 

domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă." 

11.La articolul IV, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 

"(21) Cheltuielile efectuate de angajator, prevăzute la alin. (2), reprezintă cheltuieli deductibile pentru 

determinarea rezultatului fiscal." 

 

√    Legea 210/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor 

în România, publicată în Monitorul Oficial 720/22.07.2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 3 martie 2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 4 martie 2021. 

 

√   Legea 212/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2019 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

publicată în Monitorul Oficial 720/22.07.2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74 din 10 decembrie 2019, cu următoarele 
modificări şi completări: 

1.La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins: 

"- La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

«(3) Cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat este cel puţin egală cu numărul de locuri reprezentând totalul 

absolvenţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie cu diplomă de licenţă din promoţia anului în curs, 

cumulat cu numărul de posturi conform art. 18, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii. În cazul în care 

numărul candidaţilor pentru domeniul medicină care promovează examenul de rezidenţiat este mai mare 

decât cifra de şcolarizare iniţial anunţată, aceasta se poate suplimenta până la repartiţia candidaţilor, 

astfel încât toţi candidaţii promovaţi să poată accesa un loc sau un post de rezidenţiat. Ministerul 

https://sintact.ro/#/dokument/79148950?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/79131213?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16996318?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16837535?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16983213?cm=DOCUMENT
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Finanţelor asigură resursele financiare necesare şcolarizării prin rezidenţiat la nivelul cifrelor de 

şcolarizare aprobate.» 

- La articolul 6, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

«(3) Prin incompatibilitate, în sensul prevăzut la alin. (2) lit. d), se înţelege situaţia în care un rezident, pe 

parcursul pregătirii, susţine un alt concurs de rezidenţiat, în urma căruia este confirmat rezident prin 

ordin al ministrului sănătăţii. 

(4) Rezidentul care se află într-o situaţie de incompatibilitate are obligaţia de a aduce la cunoştinţa 

Ministerului Sănătăţii această situaţie, în scris, în termen de 15 zile de la data confirmării calităţii de 

rezident prin ordinul ministrului sănătăţii prevăzut la alin. (3).»" 

2.La articolul I, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"1. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

«Art. 9 

(1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare 

cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ 

postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic, în unităţi medico-militare şi în unităţi sanitare 

aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, autorităţilor administraţiei publice locale sau ministerelor şi 

instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi în cabinete medicale individuale de medicină de familie. 

(2) Instituţiile de învăţământ superior cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate 

propun Ministerului Sănătăţii coordonatorii de program de rezidenţiat, directorii de program, precum şi 

responsabilii de formare, în unităţi medico-militare şi în unităţi sanitare aflate în subordinea Ministerului 

Sănătăţii, autorităţilor administraţiei publice locale sau ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară 

proprie, precum şi în cabinete medicale individuale de medicină de familie.»" 

3.La articolul I punctul 2, alineatul (33) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(33) Responsabilul de formare trebuie să fie şef de secţie, şef de laborator, farmacist-şef, şef serviciu 

medical sau şef compartiment." 

4.La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins: 

"21. La articolul 9, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

«(10) Responsabilii de formare din unităţile medico-militare şi din unităţile sanitare aflate în subordinea 

Ministerului Sănătăţii, autorităţilor administraţiei publice locale sau ministerelor şi instituţiilor cu reţea 

sanitară proprie, precum şi din cabinetele medicale individuale de medicină de familie beneficiază de 

plata indemnizaţiei prin transfer de la direcţiile de sănătate publică.»" 

5.La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins: 
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"31. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

«Art. 12 

(1) Rezidenţii efectuează pregătirea de specialitate în unităţi sanitare acreditate, în unităţi medico-

militare, în unităţi sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, autorităţilor administraţiei publice 

locale sau ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi în cabinete medicale individuale 

de medicină de familie.»" 

6.La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins: 

"9. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

«Art. 18 

(1) Rezidenţiatul pe post se organizează în trimestrul IV al fiecărui an, în funcţie de numărul de posturi 

solicitate de unităţile medico-militare şi unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum 

şi de cabinetele medicale individuale de medicină de familie, în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul 

specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.»" 

 

√   Legea 214/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial 721/22.07.2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53 din 15 aprilie 2020 cu următoarea modificare: 

- La articolul I punctul 3, alineatul (8) al articolului XV se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(8) Obligaţiile fiscale menţionate la alin. (7) se declară prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi 

contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la 

termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru veniturile realizate în anul în care au fost obţinute indemnizaţiile." 
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