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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

31 august 2021 

 

√ Ordonanță de urgență 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial 830/31.08.2021 

→Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se modifică după cum 
urmează: 

1.La articolul 29, alineatele (11) şi (12) vor avea următorul cuprins: 

"(11) Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror termen de 
valabilitate este data de 31 decembrie 2018, îşi prelungesc valabilitatea până la data de 1 
septembrie 2023, dată până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de 
muncă. 

(12) Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2018 şi data de 1 septembrie 2023 
constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează 
contribuţia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare." 

2.Articolul 58 va avea următorul cuprins: 

"Art. 58 

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap beneficiază de 
reducerea vârstelor standard de pensionare şi a stagiilor complete de cotizare prevăzute în 
anexa nr. 5, după cum urmează: 

a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţii de handicap 
grav, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare; 

b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţii de 
handicap accentuat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare; 

c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţii de handicap 
mediu, stagiul complet de cotizare." 

3.La articolul 76, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

"(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiţii de handicap 
li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiile de cotizare prevăzute la 
art. 58 şi 59 şi stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate." 
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√   Ordonanta 7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat 
în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, 
publicată in Monitorul Oficial 830/31.08.2021 

→Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1.La articolul 3, alineatele (4), (5) şi (51) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(4) Pentru administrarea vaccinului de către medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu 
casele de asigurări de sănătate, în cabinetele proprii, persoanelor înscrise pe lista proprie, 
celor care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste 
servicii, validată ca serviciu de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit 
schemei complete de vaccinare, în condiţiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva 
COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, tariful este de 40 
de lei/inoculare. 

(5) Pentru administrarea vaccinului de către medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu 
casele de asigurări de sănătate, la domiciliul persoanei, validată ca serviciu de vaccinare în 
Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, în 
condiţiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, tariful este de 60 de lei/inoculare. 

(51) Tarifele prevăzute la alin. (4), (5) şi (52) includ şi consultaţia medicală, precum şi 
raportarea şi monitorizarea reacţiilor adverse postvaccinale." 

2.La articolul 3, după alineatul (51) se introduce un nou alineat, alineatul (52), cu următorul 
cuprins: 

"(52) Pentru administrarea vaccinului de către medicii de specialitate, în cadrul furnizorilor de 
servicii medicale de specialitate din ambulatoriul pentru specialităţi clinice, inclusiv 
ambulatoriul integrat al spitalelor, organizaţi conform prevederilor legale în vigoare, aflaţi în 
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, validată ca serviciu de vaccinare în 
Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, în 
condiţiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare, tariful este 
de 40 de lei/inoculare." 

3.La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 

"(11) Plata medicilor de specialitate din cadrul furnizorilor de servicii medicale de specialitate 
din ambulatoriul pentru specialităţi clinice, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, pentru 
activităţile prevăzute la art. 3 alin. (52), se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, 
încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de 
servicii medicale de specialitate din ambulatoriul pentru specialităţi clinice, inclusiv 
ambulatoriul integrat al spitalului, în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii şi 
al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate." 

4.La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"(2) Plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locaţii decât 
cele organizate de către unităţile sanitare care se află în relaţii contractuale cu casele de 
asigurări de sănătate se face în baza contractelor de prestări de servicii încheiate de către 
aceste categorii de personal sau de către reprezentantul legal al entităţii în care îşi desfăşoară 
activitatea cu reprezentantul legal al autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile 
prevăzute prin ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
administraţiei, care se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă." 

5.La articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) privind plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 aflate în relaţie contractuală 
cu casele de asigurări de sănătate, precum şi plata medicilor de familie şi a medicilor de 
specialitate din ambulatoriul pentru specialităţile clinice, inclusiv ambulatoriul integrat al 
spitalului, aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru activităţile 
prevăzute la art. 3 alin. (4), (5) şi (52), prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, pe baza solicitărilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
formulate în acest sens;" 

6.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 8 

(1) Pentru vaccinurile împotriva COVID-19 sunt admise pierderi anuale cantitative şi valorice 
în limită maximă de 25% calculate pentru întregul lanţ de depozitare, distribuţie şi consum al 
vaccinurilor. Pierderile înregistrate se raportează distinct, în baza documentelor justificative, 
de fiecare entitate implicată în procesul de vaccinare. 

(2) Metodologia de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-
19 se aprobă prin hotărâre a Guvernului." 

→Termenul de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (4), (5) şi (52) şi ale art. 9 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata 
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 
31 martie 2022. 

→Serviciile cu privire la administrarea vaccinului, prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat 
în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, se decontează pe baza contractelor încheiate de 
către furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate. 

→Personalul medico-sanitar şi registratorii medicali care au desfăşurat activitatea de 
vaccinare împotriva COVID-19 în baza contractelor încheiate de reprezentantul legal al 
entităţii în care îşi desfăşoară activitatea şi reprezentantul legal al autorităţilor administraţiei 
publice locale sunt plătiţi conform tarifelor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului 
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implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

→În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ordinul ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prevăzut la art. 4 alin. 
(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea 
şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor 
măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă şi se publică 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

√ Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 
349/2021 privind modificarea şi completarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute 
de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor 
măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului 
SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 2/2021, publicat in 
Monitorul Oficial 830/31.08.2021 

→Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 220/2020, se modifică şi se completează după cum urmează: 

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

"Art. 2 

Pentru acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, angajatorii 
încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul social o convenţie potrivit modelului prevăzut în 
anexa nr. 1 la prezenta procedură." 

2.La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 3 

(1) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la art. 2, angajatorii depun prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui 
certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, 
republicată, cu completările ulterioare, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2021, o cerere 
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, însoţită de următoarele 
documente:" 

3.La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 

"(11) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de 
sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă." 

4.La articolul 3, alineatul (5) se abrogă. 
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√  Ordonanta 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării 
informaţiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni , publicată in Monitorul Oficial 831/31.08.2021 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

Art. 1 

Prezenta ordonanţă instituie unele măsuri privind utilizarea informaţiilor financiare şi a 
analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 
anumitor infracţiuni, după cum urmează: 

a)facilitarea accesului autorităţilor competente prevăzute la art. 3 alin. (1) la informaţiile 
financiare, analizele financiare şi la informaţiile privind conturile bancare şi a accesului 
autorităţii competente prevăzute la art. 3 alin. (3) la informaţiile privind conturile bancare, 
precum şi utilizarea acestora în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 
infracţiunilor grave prevăzute la art. 2 lit. f); 

b)facilitarea accesului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din 
subordinea Ministerului Finanţelor, denumit în continuare Oficiul, la informaţiile din 
domeniul aplicării legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării 
terorismului; 

c)facilitarea cooperării dintre Oficiu şi unităţile de informaţii financiare din celelalte state 
membre ale Uniunii Europene, astfel cum acestea sunt instituite potrivit art. 32 din Directiva 
(UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi 
de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 
2006/70/CE a Comisiei; 

d)schimbul de informaţii financiare şi analize financiare dintre autorităţile competente 
prevăzute la art. 3 alin. (1) şi autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii 
Europene; 

e)condiţiile de acces ale Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare 
a Legii, denumită în continuare Europol, la informaţii privind conturile bancare şi la informaţii 
financiare sau analize financiare. 

Art. 2 

În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a)registru centralizat de conturi bancare - registrul central electronic pentru conturi de plăţi 
şi conturi bancare identificate prin IBAN, prevăzut la art. 611 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)informaţii financiare - informaţii sau date, precum datele privind activele financiare, 
transferurile de fonduri sau relaţiile de afaceri financiare, deţinute deja de către Oficiu sau de 
către unităţile de informaţii financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în 
scopul prevenirii, depistării şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului; 
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c)informaţii din domeniul aplicării legii - informaţii sau date deţinute deja de către autorităţile 
competente prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3) în scopul prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracţiunilor ori deţinute de către autorităţile publice sau entităţile private 
în contextul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor şi care sunt 
accesibile autorităţilor competente, pentru care nu este necesară o autorizare sau 
îndeplinirea unei alte condiţii prealabile; 

d)informaţii privind conturile bancare - informaţiile prevăzute la art. 611 alin. (3) din Legea nr. 
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

e)analiză financiară - rezultatul analizei operaţionale şi strategice care a fost deja efectuată 
de către Oficiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, sau de către o 
unitate de informaţii financiare din alt stat membru al Uniunii Europene; 

f)infracţiuni grave - infracţiuni de competenţa Europol, astfel cum acestea sunt definite la art. 
2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 56/2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu 
Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol). 

CAPITOLUL II:Autorităţile competente 

Art. 3 

(1)Autorităţile competente să acceseze şi să consulte registrul centralizat de conturi bancare 
în condiţiile art. 5, respectiv să solicite şi să primească informaţii financiare sau analize 
financiare potrivit art. 7 sunt următoarele: 

a)Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română şi Direcţia Generală Anticorupţie din 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

b)Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi 
criminalistică şi Secţia parchetelor militare, Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi Secţia pentru 
Investigarea Infracţiunilor din Justiţie; 

c)Departamentul pentru Lupta Antifraudă. 

(2)Accesul celorlalte unităţi de parchet la registrul centralizat de conturi bancare, respectiv la 
informaţii financiare şi analize financiare oferite de Oficiu se face prin intermediul Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică. 

(3)Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea 
Ministerului Justiţiei este autoritate competentă să acceseze şi să consulte registrul 
centralizat de conturi bancare în condiţiile art. 5. 

(4)Prin ordine sau dispoziţii ale conducătorilor autorităţilor competente prevăzute la alin. (1) 
şi (3), se stabilesc: 

a)departamentele/structurile din cadrul fiecărei autorităţi competente abilitate să acceseze, 
să consulte şi să prelucreze informaţii privind conturile bancare; 

b)persoanele din cadrul departamentelor/structurilor abilitate potrivit lit. a); 



7 
 

c)limitele concrete în exercitarea atribuţiilor de prelucrare a informaţiilor privind conturile 
bancare de către persoanele prevăzute la lit. b). 

(5)Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. b) trebuie să beneficieze de un înalt grad de integritate 
şi să fie instruite cu privire la regulile de protecţie a datelor cu caracter personal anterior 
validării accesului la informaţiile privind conturile bancare şi, ulterior, cel puţin o dată la doi 
ani. 

(6)În aplicarea alin. (4) lit. c), conducătorii autorităţilor competente prevăzute la alin. (1) şi (3) 
au în vedere următoarele: 

a)prelucrarea informaţiilor privind conturile bancare să fie necesară pentru îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (4) lit. b); 

b)informaţiile privind conturile bancare să fie prelucrate potrivit procedurilor şi prin 
mijloacele prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile activităţilor în cadrul cărora sunt utilizate 
datele respective; 

c)prelucrarea informaţiilor privind conturile bancare să respecte dispoziţiile legale privind 
protecţia datelor cu caracter personal aplicabile activităţilor în cadrul cărora sunt utilizate 
datele respective. 

(7)La solicitarea unui birou sau a unei autorităţi competente pentru recuperarea activelor, 
înfiinţată sau desemnată de către celelalte state membre ale Uniunii Europene în temeiul 
Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de 
recuperare a creanţelor din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor 
provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, 
Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate accesează şi consultă registrul 
centralizat de conturi bancare şi pune la dispoziţia autorităţilor solicitante informaţiile astfel 
obţinute. 

(8)Dispoziţiile Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în ceea ce 
priveşte facilitarea identificării şi urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor 
asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, a confiscării speciale sau a confiscării 
extinse. 

CAPITOLUL III:Accesul autorităţilor competente la informaţiile privind conturile bancare 

Art. 4 

(1)Autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3) accesează registrul centralizat de 
conturi bancare şi consultă informaţiile privind conturile bancare, în mod direct şi fără 
întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin în 
scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, inclusiv 
pentru identificarea, urmărirea şi indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigaţie. 

(2)Accesul şi consultarea prevăzute la alin. (1) se fac prin intermediul sistemului informatic 
prevăzut la art. 701 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe bază 
de protocol încheiat între autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3) şi Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. 
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(3)Informaţiile cu privire la încheierea protocoalelor prevăzute la alin. (2) se publică pe pagina 
proprie de internet a autorităţilor respective, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. 

Art. 5 

(1)Accesarea şi consultarea informaţiilor privind conturile bancare prevăzute la art. 4 se 
efectuează în baza unei analize de la caz la caz efectuate de către persoanele desemnate 
potrivit art. 3 alin. (4) lit. b). 

(2)Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi autorităţile competente prevăzute la 
art. 3 alin. (1) şi (3) adoptă măsuri tehnice şi organizatorice care să asigure securitatea datelor 
conţinute de registrul centralizat de conturi bancare în scopul exercitării dreptului de accesare 
şi consultare a informaţiilor privind conturile bancare, cu respectarea dispoziţiilor legale 
privind protecţia datelor cu caracter personal aplicabile. 

Art. 6 

(1)Agenţia Naţională de Administrare Fiscală păstrează evidenţa accesărilor şi consultărilor 
realizate de către autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3). 

(2)Evidenţele prevăzute la alin. (1) includ cel puţin următoarele: 

a)numărul dosarului; 

b)data şi ora accesării sau a consultării; 

c)tipul de date utilizate pentru accesare sau consultare; 

d)datele unice de identificare ale rezultatelor; 

e)denumirea autorităţii competente care a consultat registrul centralizat de conturi bancare; 

f)identificatorul de utilizator unic al reprezentantului autorităţii competente care a efectuat 
accesarea sau consultarea. 

(3)Responsabilii cu protecţia datelor ai registrului centralizat de conturi bancare verifică 
trimestrial evidenţa accesărilor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pune la dispoziţia 
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal evidenţa 
accesărilor, la cerere. 

(4)Evidenţa prevăzută la alin. (1) este protejată prin măsuri corespunzătoare împotriva 
accesului neautorizat şi poate fi utilizată numai în scopul monitorizării protecţiei datelor, 
inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei solicitări de informaţii şi legalitatea prelucrării 
datelor, precum şi pentru asigurarea securităţii datelor. 

(5)Informaţiile conţinute de evidenţa prevăzută la alin. (1) se şterg după o perioadă de cinci 
ani de la introducerea acestora, cu excepţia cazului în care sunt necesare pentru desfăşurarea 
unor proceduri de monitorizare aflate în curs sau a situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul 
unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. 

(6)Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează sau asigură participarea 
personalului propriu care gestionează registrul centralizat de conturi bancare la programe 
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specializate de formare cu privire la dispoziţiile prezentei ordonanţe şi în domeniul protecţiei 
datelor cu caracter personal. 

CAPITOLUL IV:Schimbul de informaţii 

Art. 7 

(1)Oficiul cooperează cu autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) şi răspunde, de 
îndată, solicitărilor motivate de informaţii financiare sau de analize financiare formulate de 
către acestea. 

(2)Solicitările motivate de informaţii financiare şi analize financiare prevăzute la alin. (1), 
formulate în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave 
se analizează individual de către Oficiu. 

(3)Oficiul poate refuza, motivat, să răspundă solicitărilor prevăzute la alin. (1) în următoarele 
cazuri: 

a)există motive obiective de a presupune că furnizarea informaţiilor financiare sau analizelor 
financiare solicitate ar avea un impact negativ asupra investigaţiilor sau analizelor în curs de 
desfăşurare; 

b)în circumstanţe excepţionale, dacă divulgarea informaţiilor ar fi, în mod clar, 
disproporţionată faţă de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ori ar fi 
irelevantă în ceea ce priveşte scopurile pentru care a fost solicitată. 

(4)Orice utilizare a informaţiilor financiare sau a analizelor financiare comunicate de către 
Oficiu în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. (2) este condiţionată de aprobarea 
prealabilă din partea acestuia. Oficiul transmite aprobarea sau refuzul său motivat, după caz. 

(5)Solicitarea prevăzută la alin. (1) cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele: faptele 
relevante, contextul, motivele solicitării, scopul solicitării şi modul în care se utilizează 
informaţiile şi analizele furnizate. 

(6)Autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) au obligaţia de a comunica Oficiului 
modul în care au fost utilizate informaţiile transmise de acesta potrivit alin. (1). 

(7)Diseminarea către orice alte autorităţi, agenţii sau departamente a informaţiilor financiare 
sau a analizelor financiare obţinute de către autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. 
(1), precum şi orice utilizare a acestor informaţii financiare sau analize financiare în alte 
scopuri decât cele pentru care au fost transmise iniţial se realizează cu aprobarea prealabilă 
a Oficiului. Dispoziţiile alin. (2), (3), (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător. 

Art. 8 

Autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3) au obligaţia de a răspunde de îndată 
solicitărilor motivate de informaţii din domeniul aplicării legii formulate şi adresate de către 
Oficiu atunci când solicitările de informaţii sunt necesare pentru prevenirea, depistarea şi 
combaterea spălării banilor sau de finanţare a terorismului, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 
129/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 9 
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(1)În cazuri excepţionale şi urgente, Oficiul poate face schimb de informaţii financiare sau de 
analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informaţiilor 
legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul, cu unităţile de 
informaţii financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene. 

(2)Schimbul de informaţii prevăzut la alin. (1) se realizează de îndată, cu respectarea 
competenţelor legale. 

Art. 10 

(1)Autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) pot transmite, la cerere, informaţii 
financiare sau analize financiare, obţinute în condiţiile art. 7 alin. (1), unei autorităţi 
competente desemnate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene şi pot solicita informaţii 
financiare sau analize financiare unei autorităţi competente desemnate dintr-un alt stat 
membru al Uniunii Europene, atunci când informaţiile financiare sau analizele financiare ce 
fac obiectul schimbului de informaţii sunt necesare pentru prevenirea, depistarea şi 
combaterea spălării banilor sau a finanţării terorismului. 

(2)Schimbul de informaţii financiare sau analize financiare prevăzut la alin. (1) se realizează 
prin mijloace de comunicare electronice securizate, pe baza unei analize de la caz la caz. 

(3)Informaţiile financiare sau analizele financiare primite în cadrul schimbului de informaţii 
prevăzut la alin. (1) sunt utilizate de către autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) 
numai în scopul pentru care au fost solicitate sau furnizate, după caz. 

(4)Diseminarea către orice alte autorităţi, agenţii sau departamente a informaţiilor financiare 
sau a analizelor financiare obţinute de către autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. 
(1), precum şi orice utilizare a acestor informaţii financiare sau analize financiare în alte 
scopuri decât cele pentru care au fost transmise iniţial se realizează cu aprobarea prealabilă 
a unităţii de informaţii financiare din statul membru al Uniunii Europene care le-a furnizat. 

(5)Aprobarea prealabilă prevăzută la alin. (4) se solicită prin intermediul autorităţii 
competente desemnate a statului membru al Uniunii Europene care a furnizat informaţiile, 
prin mijloace de comunicare electronice securizate. 

Art. 11 

(1)Autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi alin. (3) comunică Europol 
informaţii privind conturile bancare pe baza unor solicitări justificate corespunzător, în urma 
unei analize de la caz la caz. 

(2)Comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează, de îndată, direct către Europol sau prin 
Unitatea Naţională Europol constituită potrivit Legii nr. 56/2018, utilizând aplicaţia de reţea 
pentru schimbul securizat de informaţii SIENA sau prin utilizarea unui alt mijloc de comunicare 
electronică securizat. 

(3)Autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi alin. (3) pot refuza motivat 
să răspundă solicitărilor Europol prevăzute la alin. (1) în condiţiile art. 7 alin. (7) din 
Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2016 
privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) şi 
de înlocuire şi de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI şi 2009/968/JAI ale Consiliului. 
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Art. 12 

(1)Oficiul comunică Europol informaţiile financiare şi analizele financiare pe baza unor 
solicitări justificate corespunzător. Solicitările formulate de către Europol sunt soluţionate ca 
şi cum ar proveni de la o unitate de informaţii financiare dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene. 

(2)Comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează, de îndată, direct către Europol sau prin 
Unitatea Naţională Europol, utilizând aplicaţia de reţea pentru schimbul securizat de 
informaţii SIENA sau reţeaua FIU.net. 

(3)Oficiul poate refuza motivat să răspundă solicitărilor Europol prevăzute la alin. (1) în 
condiţiile art. 36 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
ale art. 7 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European şi al Consiliului. 

CAPITOLUL V:Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Art. 13 

(1)Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică a unei 
persoane, opiniile sale politice, convingerile sale religioase sau filozofice ori apartenenţa la un 
sindicat sau a datelor privind starea de sănătate, viaţa sexuală sau orientarea sexuală a unei 
persoane este permisă numai cu condiţia respectării unor garanţii adecvate privind drepturile 
şi libertăţile persoanei vizate, în conformitate cu normele aplicabile privind protecţia datelor 
cu caracter personal. 

(2)Categoriile de date menţionate la alin. (1) pot fi accesate şi prelucrate de către personalul 
autorităţilor competente prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3) şi de către personalul Oficiului, 
numai în următoarele condiţii: 

a)a beneficiat de instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal; 

b)a fost autorizat de către operatorul de date cu caracter personal în vederea accesării şi 
prelucrării datelor prevăzute la alin. (1); 

c)accesarea şi prelucrarea se realizează sub îndrumarea responsabilului de date cu caracter 
personal. 

Art. 14 

(1)Autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3) şi Oficiul întocmesc şi păstrează 
registre cu solicitările de informaţii prevăzute de prezenta ordonanţă. 

(2)Registrele prevăzute la alin. (1) conţin cel puţin următoarele elemente: 

a)denumirea şi datele de contact ale autorităţii, numele şi datele de contact ale personalului 
din cadrul acesteia care formulează solicitarea de informaţii şi, pe cât posibil, ale 
destinatarului rezultatelor accesării sau consultării; 

b)numărul dosarului cu privire la care sunt solicitate informaţiile; 

c)obiectul solicitărilor; 

d)orice măsuri de executare a acestor solicitări. 
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(3)Registrele prevăzute la alin. (1) se păstrează în format letric sau electronic. 

(4)Registrele prevăzute la alin. (1) se păstrează pentru o perioadă de 5 ani de la data întocmirii 
şi sunt utilizate exclusiv în scopul verificării legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal, 
cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care 
acestea urmează regimul probelor. 

(5)Autorităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3) pun la dispoziţia Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la cerere, registrele prevăzute la alin. 
(1). 

Art. 15 

Exercitarea drepturilor de către persoana vizată se realizează în condiţiile şi limitele stabilite 
de Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, 
cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor 
educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date. 

Art. 16 

(1)În vederea evaluării eficacităţii combaterii infracţiunilor grave, autorităţile competente 
prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3) şi Oficiul elaborează statistici, conform atribuţiilor ce le revin 
potrivit prezentei ordonanţe. 

(2)Statisticile prevăzute la alin. (1) cuprind următoarele informaţii: 

a)numărul de consultări efectuate în registrul centralizat de conturi bancare, de către 
autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3); 

b)date privind volumul de solicitări adresate în temeiul prezentei ordonanţe de către 
autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3) şi de către Oficiu, măsurile luate în 
baza solicitărilor, numărul de cazuri investigate, numărul de persoane urmărite penal şi 
numărul de persoane condamnate pentru infracţiuni grave în cazul în care aceste informaţii 
sunt disponibile; 

c)date din care rezultă timpul necesar pentru a răspunde unei solicitări după primirea 
acesteia; 

d)date privind costul resurselor umane sau informatice alocate pentru soluţionarea 
solicitărilor naţionale sau internaţionale, care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, în 
cazul în care aceste informaţii sunt disponibile. 

(3)Oficiul, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanţelor, Ministerului 
Justiţiei şi Ministerului Public, asigură, anual, colectarea statisticilor prevăzute la alin. (1) şi 
transmiterea acestora Comisiei Europene. 

(4)Oficiul, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi Ministerului 
Public, comunică Comisiei Europene datele necesare în vederea efectuării monitorizării 
realizărilor, rezultatelor şi a impactului prezentei ordonanţe, potrivit programului de 
monitorizare stabilit de către aceasta. 

Art. 17 
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Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei ordonanţe se realizează în 
condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2018. 

CAPITOLUL VI:Dispoziţii finale 

Art. 18 

(1)Agenţia Naţională de Administrare Fiscală exercită următoarele atribuţii: 

a)transmite Comisiei Europene notificări privind iniţierea unor negocieri de încheiere a unor 
acorduri cu state membre ale Spaţiului Economic European, în baza solicitărilor instituţiilor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) care iniţiază aceste negocieri, referitoare la accesul la informaţiile 
din registrul centralizat de conturi bancare, precum şi de a încheia astfel de acorduri; 

b)informează periodic Comisia Europeană cu privire la negocierile prevăzute la lit. a) şi, după 
caz, o invită să participe în calitate de observator. 

(2)Acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi aplicate cu titlu provizoriu sau încheiate, dacă 
Comisia Europeană a adoptat o decizie de autorizare în acest sens. 

Art. 19 

(1)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Oficiul transmite 
Comisiei Europene o notificare scrisă privind desemnarea autorităţilor competente prevăzute 
la art. 3 alin. (1) şi (3). 

(2)Orice modificare intervenită în ceea ce priveşte desemnarea autorităţilor competente este 
notificată Comisiei Europene de către Oficiu, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a acesteia. 

Art. 20 

Prezenta ordonanţă nu aduce atingere dreptului organelor judiciare de a solicita şi de a obţine 
date din registrul centralizat de conturi bancare, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul 
de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. 

* Prezenta ordonanţă transpune Directiva (UE) 2019/1.153 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor 
financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 
anumitor infracţiuni şi de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019. 

 

√  Ordonanta 14/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată in 
Monitorul Oficial 831/31.08.2021 

→Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 , se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 31, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază 
de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără prezentarea adeverinţei, în 
cazul urgenţelor medico-chirurgicale, al unor tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de 
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aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv pentru perioada de recuperare, al bolilor 
infectocontagioase din grupa A, în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie 
izolarea stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 921/2020 privind aprobarea Listei bolilor 
infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la 
locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate 
acestora, precum şi a Listei unităţilor sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave, 
precum şi în cazul carantinei." 

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

"Art. 9 

(1) Persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) au dreptul la concediu şi indemnizaţie 
pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, 
în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, al unor tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele 
de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv pentru perioada de recuperare, 
tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotărâre a Guvernului, 
neoplaziilor, SIDA, precum şi în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura 
izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic." 

3.La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

"(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de 
muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi pentru unele tipuri de arsuri care se 
stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv pentru perioada 
de recuperare, şi se diferenţiază după cum urmează: 

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului 
Sănătăţii; 

b) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul 
bolii; 

c) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză; 

d) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru unele tipuri de arsuri care se 
stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv pentru perioada 
de recuperare." 

4.La articolul 141, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru certificatele de concediu medical care se 
eliberează pentru unele boli speciale şi pentru unele tipuri de arsuri care se stabilesc prin 
normele de aplicare, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 13 alin. (3), 
pentru urgenţele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru 
bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din 
Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 
certificatele de concediu medical care vizează durata internării persoanei asigurate, medicul 
curant nu are obligaţia întocmirii planului de urmărire a evoluţiei bolii." 

5.La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
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"(2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, 
determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, de bolile infectocontagioase din grupa A, de 
urgenţe medico-chirurgicale, precum şi de unele tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele 
de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv pentru perioada de recuperare, 
stabilite în condiţiile prevăzute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 
10." 

6.Articolul 34 va avea următorul cuprins: 

"Art. 34 

Durata concediilor pentru tuberculoză, unele tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele 
de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv pentru perioada de recuperare, 
neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului 
bolnav, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină sau izolare, precum şi pentru 
risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat 
pentru celelalte afecţiuni." 

→Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, normele de aplicare 
prevăzute la art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, 
se modifică şi se completează prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maximum 10 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 

 

√ Ordonanta 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, publicată in Monitorul Oficial 832/31.08.2021 

→ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 16 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul 
cuprins: 

"d) de la data înregistrării la organul fiscal central, pentru persoanele juridice străine care au 
locul de exercitare a conducerii efective în România." 

2.La articolul 24 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"2. plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau 
exceptări, sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit, potrivit legislaţiei naţionale;" 

3.La articolul 24 alineatul (1) litera b), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"3. plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru, fără posibilitatea unei 
opţiuni sau exceptări, unul dintre impozitele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezentul titlu sau un alt impozit care substituie unul dintre aceste impozite;" 

4.La articolul 24 alineatul (5) litera b), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"3. plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru, fără posibilitatea unei 
opţiuni sau exceptări, unul dintre impozitele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezentul titlu sau un alt impozit care substituie unul dintre aceste impozite;" 

5.La articolul 26 alineatul (1), partea introductivă a literei c) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

"c) ajustările pentru deprecierea creanţelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile 
aplicabile, în limita unui procent de 50% din valoarea acestora, altele decât cele prevăzute la 
lit. d)-f), h) şi i), dacă creanţele îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:" 

6.La articolul 403, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

"(4) Prin derogare de la prevederile art. 184 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, 
contribuabilul care aplică regulile prevăzute la alin. (1)-(3) beneficiază de dreptul de eşalonare 
la plată pentru acest impozit, prin achitarea în rate egale pe parcursul a cinci ani, dacă se află 
în oricare dintre următoarele situaţii:" 

7.La articolul 403, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (41)-(44), cu 
următorul cuprins: 

"(41) În situaţia în care, la acordarea eşalonării la plată prevăzută de alin. (4), există un risc 
real şi demonstrabil de nerecuperare a creanţei bugetare, în termen de cel mult 10 zile de la 
data comunicării de către organul fiscal a acordului de principiu, contribuabilul are obligaţia 
constituirii unei garanţii cu respectarea prevederilor art. 193 alin. (6), (7), (71), (8), (11), (12), 
(17) şi (24) din Codul de procedură fiscală. Prin risc real şi demonstrabil se înţelege existenţa 
în evidenţa fiscală a contribuabilului, la data depunerii declaraţiei conţinând impozitul 
prevăzut la alin. (1), a unor obligaţii bugetare restante cu o vechime mai mare de 90 de zile 
şi/sau cu o valoare totală mai mare de 20.000 lei, inclusiv impozitul prevăzut la alin. (1). În 
acest caz, eşalonarea la plată se acordă cu condiţia constituirii garanţiei. 

(42) Prevederile alin. (41) nu se aplică în cazul contribuabililor pentru care poate fi atrasă 
răspunderea solidară potrivit dispoziţiilor art. 4210. 

(43) Pe perioada derulării eşalonării la plată acordate în temeiul alin. (4) se percep dobânzi în 
cuantumul prevăzut la art. 197 din Codul de procedură fiscală. 

(44) Eşalonarea la plată prevăzută la alin. (4) nu se acordă în următoarele cazuri: 

a) contribuabilul se află în procedura falimentului sau în lichidare potrivit prevederilor legale 
în vigoare; 

b) impozitul pe profit calculat potrivit alin. (1)-(3), la data depunerii declaraţiei, intră sub 
incidenţa prevederilor art. 167 din Codul de procedură fiscală, în limita sumei de 
rambursat/de restituit/de plată de la buget." 

8.La articolul 403, partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

"(6) Eşalonarea la plată acordată potrivit alin. (4) îşi pierde valabilitatea imediat şi datoria 
fiscală poate fi recuperată în următoarele cazuri:" 
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9.La articolul 403 alineatul (6), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu 
următorul cuprins: 

"d) contribuabilul intră în faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare potrivit 
prevederilor legale în vigoare; 

e) contribuabilul nu achită ratele de eşalonare în cuantumul şi la termenele de plată din 
graficul de eşalonare. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea dacă rata de eşalonare este 
achitată într-un termen de cel mult 90 de zile de la expirarea termenului de plată al acesteia, 
conform graficului de eşalonare." 

10.La articolul 403, alineatul (8) se abrogă. 

11.La articolul 43, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în cazul în care dividendele distribuite, 
potrivit legii, nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, 
impozitul pe dividende aferent se plăteşte, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului 
următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat următor anului în 
care s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se aplică pentru dividendele 
distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, dacă 
persoana juridică română care primeşte dividendele îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. 
(4) în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz." 

12.La articolul 45, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu 
următorul cuprins: 

"(8) Prin excepţie de la prevederile art. 41 alin. (8), contribuabilii care declară şi plătesc 
impozitul pe profit anual, cu plăţi anticipate, şi care intră sub incidenţa prevederilor art. I din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de 
stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte 
normative, efectuează plata anticipată pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal/an fiscal 
modificat la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al 
perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare trimestrului I. Această regulă este aplicabilă şi pentru contribuabilii care sunt în al 
doilea an al perioadei obligatorii prevăzute la art. 41 alin. (3). Aplicarea regulii de calcul a plăţii 
anticipate pentru trimestrul I începe cu anul fiscal 2022, respectiv cu anul fiscal modificat care 
începe în anul 2022, şi se încheie cu anul fiscal 2026, respectiv cu anul fiscal modificat care 
începe în anul 2026, după caz. 

(9) Sumele care se scad din impozitul pe profit anual, prevăzute la art. I alin. (12) lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020, se completează cu «Alte sume care se scad 
din impozitul pe profit, potrivit legislaţiei în vigoare»." 

13.La articolul 62, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor 
imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de 
valoare şi/sau aurului de investiţii prevăzute la cap. V - Venituri din investiţii, precum şi altele 
decât cele definite la cap. IX - Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 
personal;" 
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14.La articolul 84, alineatele (10) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contribuabilii care obţin venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor 
agricole şi veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate 
personală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza 
datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68. Contribuabilii care obţin venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor şi nu determină venitul net din cedarea folosinţei bunurilor în 
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, nu au obligaţii de 
completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. 

(11) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, 
potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali 
consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită 
revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi depunerea 
formularului la organul fiscal competent până la data de 25 mai inclusiv a anului următor 
expirării perioadei de 2 ani. În cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului 
fiscal, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită în termen de 30 
de zile de la începerea activităţii." 

15.La articolul 87, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 87 

(1) Contribuabilii care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui 
număr de peste 5 camere închiriate în scop turistic, situate în locuinţe proprietate personală, 
indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, determină, în anul fiscal 
următor, venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit 
prevederilor art. 68, şi au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală." 

16.La articolul 96, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

"(3) Intermediarii, societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii 
autoadministrate, administratorii de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români, 
care efectuează tranzacţiile prevăzute la art. 94 şi 95, atât pentru veniturile obţinute din 
România, cât şi pentru cele obţinute din străinătate, au următoarele obligaţii:" 

17.La articolul 97, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri 
de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impun 
cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligaţia calculării şi reţinerii 
impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata 
dividendelor/sumelor reprezentând câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de 
participare de către acţionari/asociaţi/investitori. Termenul de virare a impozitului este până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul 
dividendelor/câştigurilor obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, distribuite, 
dar care nu au fost plătite acţionarilor/asociaţilor/investitorilor până la sfârşitul anului în care 
s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câştig se plăteşte până la data de 25 
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ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii. Impozitul datorat se virează integral la bugetul 
de stat." 

18.La articolul 105 alineatul (2), după numărul curent 15 se introduce un nou număr curent, 
numărul curent 16, cu următorul cuprins: 

" 

Nr. crt. Produse vegetale Suprafaţă 

16. Plante furajere până la 2,0 ha inclusiv 

" 

19.La articolul 110, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul 
cuprins: 

"(22) Impozitul datorat în cazul veniturilor obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc 
caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri, cu valoare mai mare 
decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului prevăzut la 
alin. (2) asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade 
suma de 667,5 lei." 

20.La articolul 115, alineatele (12) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(12) În cazul contribuabililor care realizează venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1), 
impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă, la fiecare plată, de către CEC Bank - S.A. 
prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut. 

(2) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final." 

21.La articolul 115, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 
cuprins: 

"(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) 
lit. k1) pentru care stabilirea venitului impozabil se determină ca diferenţă între venituri şi 
cheltuieli, în baza documentelor justificative, impozitul calculat şi reţinut reprezintă plată 
anticipată în contul impozitului anual datorat." 

22.La articolul 116, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 

"(11) Contribuabilii care realizează veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1), pentru care 
venitul impozabil se stabileşte potrivit prevederilor alin. (2) lit. b), au obligaţia de a depune 
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice 
la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului 
următor celui de realizare a venitului în vederea definitivării impozitului anual pe venit." 

23.La articolul 116, alineatele (33) şi (4) se abrogă. 

24.La articolul 123, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 123 
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(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declaraţia unică privind impozitul 
pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul 
fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil determinat 
potrivit art. 118, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al 
aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, puse în funcţiune în anul respectiv. 

(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care 
determinarea venitului net anual se efectuează prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, se 
stabileşte prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil." 

25.La articolul 1231, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, precum şi unităţile 
de cult beneficiază de sumele prevăzute la alin. (1) dacă la momentul plăţii acestora de către 
organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de 
cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25 alin. (41). Sumele primite din 
impozitul anual datorat sunt folosite în scopul desfăşurării activităţilor nonprofit." 

26.La articolul 1231, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul 
cuprins: 

"(31) Contribuabilii prevăzuţi la art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. 
(6), art. 101 alin. (12) şi art. 123 alin. (4) pot opta pentru depunerea cererii la entitatea 
nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii/unitatea de cult, beneficiară a 
sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligaţia de a transmite, prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă, la organul fiscal competent un formular prin care 
centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului 
următor celui de realizare a venitului, sub sancţiunea decăderii." 

27.La articolul 1231, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3), (31) şi (4) se stabileşte prin ordin al 
preşedintelui A.N.A.F." 

28.La articolul 133, după alineatul (20) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 

"(21) Contribuabilii care în anul 2021 au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui 
număr de sub 5 camere închiriate în scop turistic, situate în locuinţe proprietate personală, 
indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, şi au determinat venitul net 
anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în anul 2022 determină venitul net 
anual pe baza normelor de venit." 

29.La articolul 146, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul 
cuprins: 

"(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (21) lit. c), în cazul persoanelor fizice care obţin 
avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români, angajatorul 
rezident fiscal român sau angajatorul care nu este rezident fiscal român şi care intră sub 



21 
 

incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a 
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte poate opta 
pentru obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale." 

30.La articolul 147, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(11) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca 
urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de 
detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, 
după caz, obligaţia de declarare a contribuţiei de asigurări sociale potrivit alin. (1) revine 
persoanelor prevăzute la art. 146 alin. (21) sau (22), după caz." 

31.La articolul 168, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul 
cuprins: 

"(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (21) lit. c), în cazul persoanelor fizice care obţin 
avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români, angajatorul 
rezident fiscal român sau angajatorul care nu este rezident fiscal român şi care intră sub 
incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a 
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte poate opta 
pentru obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate." 

32.La articolul 169, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(11) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca 
urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de 
detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, 
după caz, obligaţia de declarare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit alin. (1) 
revine persoanelor prevăzute la art. 168 alin. (21) sau (22), după caz." 

33.Articolul 218 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 218: Baza de calcul 

Pentru persoanele prevăzute la art. 216, baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii 
datorate pentru veniturile realizate în afara României se determină potrivit regulilor 
prevăzute la art. 139, 157 şi 2204 sau art. 148 şi 170, după caz." 

34.La articolul 2206, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu 
următorul cuprins: 

"(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (21) lit. c), în cazul persoanelor fizice care obţin 
avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români, angajatorul 
rezident fiscal român sau angajatorul care nu este rezident fiscal român şi care intră sub 
incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a 
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte poate opta 
pentru obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei asiguratorie pentru muncă." 

35.La articolul 2207, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(11) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca 
urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de 
detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, 
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după caz, obligaţia de declarare a contribuţiei asiguratorie pentru muncă potrivit alin. (1) 
revine persoanelor prevăzute la art. 2206 alin. (21) sau (22), după caz." 

36.La articolul 224, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului, se declară şi se 
plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit 
venitul. Impozitul se calculează, se reţine, se declară şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la 
cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, pentru ziua în 
care se efectuează plata venitului către nerezidenţi. În cazul dividendelor distribuite, potrivit 
legii, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a 
aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte până la data de 
25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal 
modificat, următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor, după caz. Impozitul 
nu se calculează, nu se reţine şi nu se plăteşte la bugetul de stat pentru dividendele distribuite 
şi neplătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, dacă în ultima zi 
a anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz, persoana juridică 
străină beneficiară a dividendelor îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. c) 
sau c1), după caz." 

37.La articolul 229 alineatul (1) litera c) punctul 1, subpunctul (iii) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

"(iii)plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru, fără posibilitatea unei 
opţiuni sau exceptări, unul dintre impozitele prevăzute în anexa nr. 2 la titlul II sau un alt 
impozit care substituie unul dintre acele impozite;" 

38.La articolul 229 alineatul (1) litera c) punctul 3, subpunctul (ii) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

"(ii)plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau 
exceptări, sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit, în conformitate cu legislaţia 
naţională;" 

39.La articolul 229 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu 
următorul cuprins: 

"c1) dividendele plătite de un rezident român unei persoane juridice rezidente într-un stat 
membru al Spaţiului Economic European, altul decât statele membre ale Uniunii Europene, 
respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, dacă persoana juridică străină 
beneficiară a dividendelor îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 43, referitoare la rezidentul 
român care primeşte dividendele;" 

40.La articolul 230, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 
cuprins: 

"(21) Certificatul de rezidenţă fiscală, prevăzut la alin. (2), însoţit de o traducere autorizată în 
limba română, depus prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la organul fiscal 
central competent, este acceptat în copie conformă cu originalul şi menţiunea că originalul 
sau copia legalizată a certificatului se află la plătitorul de venit în cazul veniturilor cu regim de 
reţinere la sursă, la persoana juridică română ale cărei titluri de valoare sunt înstrăinate în 
cazul câştigului de capital, la sediul permanent din România în cazul veniturilor care sunt 
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atribuibile sediului permanent, respectiv la persoana juridică din România unde persoana 
fizică nerezidentă a fost detaşată." 

41.La articolul 230, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul 
cuprins: 

"(9) Machetele «Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor 
art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între 
România şi ................................., de către persoana fizică sosită în România şi care are o 
şedere mai mare de 183 de zile», «Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă 
potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei 
impuneri, încheiată între România şi ................................., de către persoana fizică plecată din 
România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile», «Notificare privind îndeplinirea 
condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 pct. 18 şi 37 din Codul fiscal de către 
persoana juridică străină» se stabilesc prin norme." 

42.La articolul 231, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 

"(11) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine şi plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la 
sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, 
atunci când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit." 

43.La articolul 266 alineatul (1) punctul 35, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) livrarea de bunuri este efectuată pentru o persoană impozabilă sau o persoană juridică 
neimpozabilă ale cărei achiziţii intracomunitare de bunuri nu sunt considerate operaţiuni 
impozabile în România în temeiul art. 268 alin. (4) şi alin. (8) lit. a) şi art. 3151 alin. (9) sau 
corespondentul acestor articole din legislaţia statului membru de destinaţie, în cazul în care 
acesta este altul decât România, sau pentru orice altă persoană neimpozabilă;" 

44.La articolul 266 alineatul (1) punctul 36, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) livrarea de bunuri este efectuată pentru o persoană impozabilă sau o persoană juridică 
neimpozabilă ale cărei achiziţii intracomunitare de bunuri nu sunt considerate operaţiuni 
impozabile în România în temeiul art. 268 alin. (4) şi alin. (8) lit. a) şi art. 3151 alin. (9) sau 
corespondentul acestor articole din legislaţia statului membru de destinaţie, în cazul în care 
acesta este altul decât România, sau pentru orice altă persoană neimpozabilă;" 

45.La articolul 270 alineatul (12), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) livrarea bunului respectiv realizată de persoana impozabilă pe teritoriul statului membru 
de destinaţie a bunului expediat sau transportat în condiţiile prevăzute la art. 275 alin. (2) 
privind vânzarea intracomunitară de bunuri la distanţă;" 

46.La articolul 293 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul 
cuprins: 

"f1) importul de bunuri efectuat în România de către Comisia Europeană sau de către o agenţie 
ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia 
Europeană sau o astfel de agenţie ori un astfel de organism importă bunurile respective în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a 
combate pandemia de COVID-19, cu excepţia situaţiei în care bunurile importate sunt 
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utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu 
oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenţie ori organism;" 

47.La articolul 293, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 
cuprins: 

"(3) Atunci când condiţiile pentru scutirea prevăzută la alin. (1) lit. f1) încetează să se aplice, 
Comisia Europeană sau agenţia ori organismul în cauză care a efectuat importul de bunuri 
informează organul vamal competent, iar importul bunurilor respective este supus TVA în 
condiţiile aplicabile la momentul respectiv." 

48.La articolul 294 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu 
următorul cuprins: 

"k1) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către Comisia Europeană sau către o agenţie 
ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia 
Europeană sau o astfel de agenţie ori un astfel de organism achiziţionează bunurile sau 
serviciile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii 
Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu excepţia situaţiei în care bunurile şi 
serviciile achiziţionate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări 
ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de 
agenţie ori organism;" 

49.La articolul 294, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 

"(4) Atunci când condiţiile pentru scutirea prevăzută la alin. (1) lit. k1) încetează să se aplice, 
Comisia Europeană sau agenţia ori organismul în cauză care a primit livrarea de bunuri sau 
prestarea de servicii scutită informează organul fiscal competent, iar livrarea bunurilor sau 
prestarea serviciilor respective este supusă TVA în condiţiile aplicabile la momentul 
respectiv." 

50.La articolul 315, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Pentru operaţiunile impozabile efectuate în condiţiile prezentului regim special, persoana 
impozabilă utilizează doar codul de înregistrare în scopuri de TVA alocat de statul membru de 
înregistrare. În cazul în care România este statul membru de înregistrare, codul de înregistrare 
utilizat de persoana impozabilă este cel care i-a fost atribuit conform art. 316 sau art. 317." 

51.La articolul 316, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 
cuprins: 

"(21) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în afara României, dar care 
este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b), care nu este 
înregistrată şi nici nu are obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform prevederilor 
alin. (2), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă optează pentru aplicarea 
regimului special prevăzut la art. 315." 

52.La articolul 317, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 317 

(1) Are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol: 
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a) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică 
neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze 
conform art. 316 şi care nu sunt deja înregistrate conform lit. b)-d) ori alin. (2) sau (21), care 
efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei 
intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul 
pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară; 

b) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, neînregistrată şi care 
nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 316 şi care nu este deja înregistrată conform 
lit. a), c) sau d) ori alin. (2) sau (21), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, 
pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform 
echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 alin. (2), înainte de prestarea 
serviciului; 

c) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, care nu 
este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 316 şi care nu este deja 
înregistrată conform lit. a), b) sau d) ori alin. (2) sau (21), dacă primeşte de la un prestator, 
persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata 
taxei în România conform art. 307 alin. (2), înaintea primirii serviciilor respective; 

d) persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 3151, 
care nu este deja înregistrată conform lit. a)-c) ori alin. (2) sau (21), dacă efectuează livrări 
intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) sau d), înainte de livrarea 
bunurilor." 

53.La articolul 317, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 
cuprins: 

"(21) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, dacă nu este 
înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 316, poate solicita să se 
înregistreze, conform prezentului articol, în cazul în care optează pentru aplicarea regimului 
special prevăzut la art. 315." 

54.La articolul 317, alineatele (3) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(3) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, 
orice persoană care solicită înregistrarea, conform alin. (1)-(21). 

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

(10) Înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului articol nu conferă persoanei calitatea 
de persoană înregistrată normal în scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru 
operaţiunile prevăzute la alin. (1)-(21)." 

55.La articolul 456 alineatul (1), literele p) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"p) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 2 lit. c)-f) şi j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara 
teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor 
celui decedat; 

...................................................... 
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s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul 
transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia 
domiciliază;" 

56.La articolul 459 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin 
declaraţie pe propria răspundere, prin aplicarea cotei menţionate la art. 458 asupra valorii 
impozabile determinate potrivit art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea 
documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1)." 

57.La articolul 464 alineatul (1), literele s) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"s) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(3) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a 
persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului 
proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază; 

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

u) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 2 lit. c)-f) şi j) din Legea nr. 168/2020;" 

58.La articolul 469 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute 
la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(3) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice 
prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului mijlocului de transport prin moştenire către 
copiii acestora;" 

59.La articolul 469 alineatul (1), litera d) se abrogă. 

60.La articolul 469, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de 
transport pentru: 

a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. În cazul scutirii sau 
reducerii impozitului pe mijloacele de transport acordate persoanelor juridice se vor avea în 
vedere prevederile legale în vigoare privind acordarea ajutorului de stat; 

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului." 
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61.La articolul 471, după alineatul (8) se introduc opt noi alineate, alineatele (9)-(16), cu 
următorul cuprins: 

"(9) Actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia şi în formă 
electronică şi semna cu semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, între 
persoane care au domiciliul fiscal în România şi se comunică electronic organului fiscal local 
de la domiciliul persoanei care înstrăinează, organului fiscal local de la domiciliul persoanei 
care dobândeşte şi organului competent privind radierea/înregistrarea/înmatricularea 
mijlocului de transport, în scopul radierii/înregistrării/înmatriculării, de către persoana care 
înstrăinează, de către persoana care dobândeşte sau de către persoana împuternicită, după 
caz. 

(10) Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care înstrăinează mijlocul de transport 
transmite electronic persoanei care înstrăinează şi persoanei care dobândeşte sau, după caz, 
persoanei împuternicite, respectiv organului fiscal local de la domiciliul dobânditorului, 
exemplarul actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă 
electronică, completat şi semnat cu semnătură electronică, conform prevederilor legale în 
vigoare. 

În situaţia în care organul fiscal local nu deţine semnătură electronică în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, documentul completat 
se transmite sub formă scanată, în fişier format pdf, cu menţiunea letrică «Conform cu 
originalul». 

(11) Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care dobândeşte mijlocul de transport 
completează exemplarul actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat 
în formă electronică, conform prevederilor în vigoare, pe care îl transmite electronic 
persoanelor prevăzute la alin. (9), semnat cu semnătura electronică. 

În situaţia în care organul fiscal local nu deţine semnătură electronică în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, documentul completat 
se transmite sub formă scanată, în fişier format pdf, cu menţiunea letrică «Conform cu 
originalul». 

(12) Persoana care dobândeşte/înstrăinează mijlocul de transport sau persoana 
împuternicită, după caz, transmite electronic un exemplar completat conform alin. (10) şi (11) 
organului competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. 
Orice alte documente necesare şi obligatorii, cu excepţia actului de înstrăinare-dobândire a 
mijloacelor de transport întocmit în formă electronică şi semnat cu semnătură electronică, se 
pot depune pe suport hârtie sau electronic conform procedurilor stabilite de organul 
competent. 

(13) Actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit, în format electronic, 
potrivit alin. (9) se utilizează de către: 

a) persoana care înstrăinează; 

b) persoana care dobândeşte; 

c) organele fiscale locale competente; 
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d) organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. 

(14) Orice alte acte, cu excepţia actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport 
întocmit în formă electronică şi semnat cu semnătură electronică, solicitate de organele 
fiscale locale pentru scoaterea din evidenţa fiscală a bunului, respectiv înregistrarea fiscală a 
acestuia, se pot depune şi electronic la acestea, sub formă scanată, în fişier format pdf, cu 
menţiunea letrică «Conform cu originalul» însuşită de către vânzător sau de cumpărător şi 
semnate cu semnătură electronică de către contribuabilul care declară. 

(15) Actul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmit în forma prevăzută la 
alin. (9), încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România şi persoane care nu au 
domiciliul fiscal în România, se comunică electronic de către persoana care l-a înstrăinat către 
autorităţile implicate în procedura de scoatere din evidenţa fiscală a bunului. Prevederile alin. 
(10) şi (11) se aplică în mod corespunzător. 

(16) În cazul unei hotărâri judecătoreşti care consfinţeşte faptul că o persoană a pierdut 
dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport, aceasta se poate depune la organul 
fiscal local în formă electronică sub formă scanată, în fişier format pdf, cu menţiunea letrică 
«Conform cu originalul» şi semnată electronic în conformitate cu alin. (9) de către 
contribuabil." 

62.La articolul 481, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 481 

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată." 

→Punctul 13 al ar colului I din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1269 
din 21 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă începând cu data 
de 1 ianuarie 2022. 

→ (1)Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare în termen de trei zile 
de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu 
următoarele excepţii: 

a)prevederile art. I pct. 5 şi 18 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022; 

b)prevederile art. I pct. 15 şi 16 se aplică veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 
2022; 

c)prevederile art. I pct. 29-32, 34 şi 35 se aplică începând cu veniturile aferente lunii 
următoare celei în care prezenta ordonanţă intră în vigoare; 

d)prevederile art. I pct. 46-49 intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2021. 

(2)Scutirile de TVA prevăzute la art. I pct. 46 şi 48 se aplică pentru importurile, livrările de 
bunuri şi prestările de servicii efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021. 

→Normele privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 
alin. (1) lit. k1) şi art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
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şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor în termen de 45 de 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe. 

* Prevederile art. I pct. 7 şi 9 transpun art. 5 alin. (3) şi alin. (4) lit. (d) şi (e) din Directiva (UE) 
2016/1.164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de 
evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 193 din 19 iulie 2016. 

Prevederile art. I pct. 46-49 transpun Directiva (UE) 2021/1.159 a Consiliului din 13 iulie 2021 
de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte scutirile temporare aplicate 
importurilor şi anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de 
COVID-19, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 250 din 15 iulie 
2021. 

 

√ Ordonanta nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale, publicată in 
Monitorul Oficial 832/31.08.2021 

→Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 1, punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"19. declaraţie informativă - actul întocmit de contribuabil/plătitor referitor la orice informaţii 
în legătură cu impozitele, taxele şi contribuţiile sociale, bunurile şi veniturile impozabile, 
precum şi în legătură cu evidenţele contabile şi fiscale, inclusiv fişierul standard de control 
fiscal, dacă legea prevede declararea acestora, altele decât cele prevăzute la pct. 18;" 

2.La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul 
cuprins: 

"(41) Dacă traducerea în limba română se efectuează dintr-o scriere care nu are caractere 
latine, la documentul tradus se va ataşa şi copia legalizată de pe înscrisul original." 

3.La articolul 11, alineatul (61) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(61) În scopul aplicării prevederilor alin. (3) lit. d), solicitantul care prin natura activităţii 
solicită frecvent informaţii de natura secretului fiscal despre clienţii/partenerii săi poate 
încheia un protocol privind schimbul de informaţii cu organul fiscal deţinător al informaţiei ce 
se transmite, utilizând sistemul informatic în conformitate cu art. 701." 

4.După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins: 

"Art. 331: Competenţa în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod 
independent sau exercită profesii libere 

În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau 
exercită profesii libere, potrivit legii, competenţa pentru administrarea obligaţiilor fiscale 
datorate de acestea ca urmare a exercitării profesiei sau desfăşurării activităţii revine 
organului fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al preşedintelui A.N.A.F." 
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5.La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 55 

(1) Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea unei stări de fapt 
fiscale, înregistrări audiovideo, date şi informaţii aflate în orice mediu de stocare, fişierul 
standard de control fiscal stocat într-un mediu care asigură unicitatea, integralitatea şi 
integritatea acestuia, precum şi alte mijloace materiale de probă, care nu sunt interzise de 
lege." 

6.La articolul 55, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 
cuprins: 

"(21) În cadrul căilor administrative şi judiciare de atac, organul fiscal are obligaţia punerii la 
dispoziţie a unei copii sau a unui link care să asigure accesul la varianta electronică a fişierului 
standard de control fiscal, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3)." 

7.După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins: 

"Art. 591: Obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal 

(1) Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia de a depune la organul fiscal central o declaraţie 
cuprinzând informaţii din evidenţa contabilă şi fiscală, denumită în continuare fişierul 
standard de control fiscal. 

(2) Fişierul standard de control fiscal se depune în format electronic, la termenul stabilit prin 
ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

(3) În cazul în care depunerea fişierului standard de control fiscal nu a fost validată ca urmare 
a detectării unor erori în completarea sa, data înregistrării fişierului valid este data din mesajul 
transmis iniţial cu condiţia depunerii de către contribuabil/plătitor a unui fişier valid în termen 
de 5 zile lucrătoare după termenul prevăzut la alin. (2). 

(4) Natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul 
standard de control fiscal, modelul de raportare, precum şi data/datele de la care categoriile 
de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fişierul standard de control fiscal se aprobă 
prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

(5) Procedura de transmitere a fişierului standard de control fiscal, precum şi condiţiile în care 
se realizează transmiterea se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F." 

8.La articolul 69, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 

"(11) Autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public sunt obligate să se înroleze 
în sistemul informatic PatrimVen, astfel cum acesta este definit la art. 701 alin. (2)." 

9.La articolul 701, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

" Art. 701 

(1) Furnizarea de informaţii şi documente între Ministerul Finanţelor/A.N.A.F. şi autorităţile 
publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, 
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precum şi alte persoane juridice de drept privat, în temeiul prezentului cod sau al altor acte 
normative, se realizează, în formă dematerializată, astfel: 

a) în cazul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia 
publică centrală şi locală utilizând sistemul informatic propriu al Ministerului 
Finanţelor/A.N.A.F., denumit PatrimVen; 

b) în cazul persoanelor juridice de drept privat utilizând sisteme informatice dedicate." 

10.La articolul 79, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu 
următorul cuprins: 

"(11) Prin excepţie de la alin. (1), contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte 
entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie 
liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să transmită organului fiscal central 
documente de natura celor prevăzute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă în condiţiile prezentului articol, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare 
electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/A.N.A.F. 

(12) În situaţia în care contribuabilii/plătitorii nu îşi îndeplinesc obligaţia comunicării prin 
intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau 
oricăror altor documente în condiţiile alin. (11), iar acestea sunt depuse la organul fiscal 
central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice 
contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor 
electronice de transmitere la distanţă." 

11.La articolul 83, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) În alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1)-(3), pentru contribuabilii nerezidenţi care 
nu au un sediu permanent pe teritoriul României, organul fiscal poate comunica 
contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice, stabilite prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F., informaţii conţinute în certificatul de înregistrare fiscală. În acest caz, certificatul de 
înregistrare fiscală se păstrează de organul fiscal până la data ridicării de către contribuabil 
sau împuternicitul acestuia." 

12.La articolul 92, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul 
cuprins: 

"(91) În cazul suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, dispusă de instanţele 
de judecată în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
toate efectele deciziei de inactivare sunt suspendate până la încetarea acesteia şi 
contribuabilul/plătitorul se reactivează pe perioada suspendării." 

13.La articolul 105 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) în situaţia în care prin hotărâri judecătoreşti definitive sau stabilit în sarcina plătitorului 
obligaţii de plată reprezentând venituri sau diferenţe de venituri către beneficiarii acestora 
ori plata unor sume sau acceptarea unor cheltuieli care generează modificarea bazei de 
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impozitare şi a obligaţiilor fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva 
verificării ulterioare." 

14.La articolul 113 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă 
şi fiscală a contribuabilului/plătitorului, inclusiv din fişierul standard de control fiscal;" 

15.La articolul 129, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul 
cuprins: 

"(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), refacerea inspecţiei fiscale se realizează de către 
aceeaşi echipă de inspecţie care a încheiat actul desfiinţat dacă, din motive obiective, nu 
există posibilitatea refacerii inspecţiei fiscale de către o altă echipă de inspecţie." 

16.La articolul 157 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu 
următorul cuprins: 

"a1) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit 
capitolului IV1, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în decizia de 
eşalonare la plată sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 2094 alin. (1) lit. d), precum 
şi celelalte obligaţii fiscale, care sunt condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, 
dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 
2094 alin. (1);" 

17.La articolul 157 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară 
aprobat şi confirmat în condiţiile legii;" 

18.La articolul 164, alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul în care plata sa efectuat în alt buget decât cel al 
cărui venit este creanţa fiscală plătită, cu condiţia ca plata să nu fi stins creanţele datorate 
bugetului în care s-a încasat suma plătită eronat, cu excepţia cazului în care în evidenţa fiscală 
debitorul înregistrează sume plătite în plus cel puţin la nivelul plăţii eronate. 

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

(7) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în următoarele situaţii: 

a) documentele de plată sunt întocmite de terţii popriţi; 

b) creanţa fiscală este administrată de organ fiscal diferit. În acest caz, cererea se depune de 
debitor la organul fiscal la care s-a creditat contul bugetar cu plata efectuată eronat." 

19.Articolul 169 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 169 

(1) Taxa pe valoarea adăugată, denumită în continuare TVA, solicitată la rambursare prin 
deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului 
legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a 
inspecţiei fiscale. 
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(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de 
rambursare, depuse de contribuabilii mari şi mijlocii, stabiliţi potrivit prevederilor art. 30 alin. 
(3), care se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, în cazul în care: 

a) contribuabilul/plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca 
infracţiuni; 

b) organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei 
rambursări necuvenite; 

c) pentru contribuabilul/plătitorul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare 
voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a 
confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de 
rambursare, depuse de alţi contribuabili/plătitori decât cei prevăzuţi la alin. (2) care se 
soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, în cazul în care: 

a) contribuabilul/plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca 
infracţiuni; 

b) organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei 
rambursări necuvenite; 

c) pentru contribuabilul/plătitorul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare 
voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a 
confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale; 

d) contribuabilul/plătitorul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de 
rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA; 

e) soldul sumei negative de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade 
mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni. 

(4) În sensul prezentului articol, se consideră că persoanele impozabile prezintă un risc de 
rambursare necuvenită a TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituţii, care vizează aspecte de 
natură fiscală şi se constată că au incidenţă în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA; 

b) în cadrul acţiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele 
constitutive ale unor infracţiuni cu implicaţii de natură fiscală; 

c) cu ocazia inspecţiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferenţe mai mari de 10% din suma 
rambursată, dar nu mai puţin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul 
inspecţiei fiscale ulterioare; 

d) s-au constatat neconcordanţe semnificative, verificate şi confirmate de organul fiscal, între 
informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile 
efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA depuse de 
persoana impozabilă şi cele depuse de partenerii de afaceri şi/sau neconcordanţe 
semnificative între informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind 
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livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare depuse de persoana impozabilă şi cele depuse 
de partenerii de afaceri şi transmise organului fiscal prin intermediul sistemului informatic de 
schimb de informaţii privind TVA între statele membre ale Uniunii Europene. 

(5) În cazul deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, depuse după 
termenul legal de depunere, suma negativă din acestea se preia în decontul perioadei 
următoare. 

(6) În cazul decontului cu sumă negativă de TVA depus în numele unui grup fiscal constituit 
potrivit Codului fiscal, dispoziţiile alin. (2) sau (3), după caz, sunt aplicabile atât pentru 
reprezentantul grupului fiscal, cât şi pentru membrii acestuia. 

(7) Procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol se aprobă prin ordin al 
preşedintelui A.N.A.F. 

(8) Ori de câte ori, în condiţiile prezentului articol, rambursarea se aprobă cu inspecţie fiscală 
ulterioară, inspecţia fiscală se decide în baza unei analize de risc. 

(9) În cazul inspecţiei fiscale anticipate, efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sumă 
negativă de TVA, prin excepţie de la prevederile art. 117, perioada supusă inspecţiei fiscale va 
cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul 
sumei negative a taxei. Dispoziţiile art. 94 alin. (3) rămân aplicabile. 

(10) În situaţia în care se constată indicii privind nerespectarea legislaţiei fiscale ori stabilirea 
incorectă a obligaţiilor fiscale, prin operaţiuni care s-au desfăşurat în afara perioadei 
prevăzute la alin. (9), inspecţia fiscală se extinde corespunzător, cu respectarea prevederilor 
art. 117." 

20.La articolul 1701, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F." 

21.La articolul 184 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu 
următorul cuprins: 

"e) obligaţiile fiscale care reprezintă ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori 
gestionate de stat, precum şi fonduri europene sau fonduri publice naţionale aferente 
fondurilor europene." 

22.După articolul 184 se introduce un nou articol, articolul 1841, cu următorul cuprins: 

"Art. 1841:Reguli speciale privind eşalonarea la plată a impozitului calculat potrivit art. 403 din 
Codul fiscal 

(1) Procedura de executare silită nu începe pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată 
a impozitului calculat potrivit art. 403 alin. (1) din Codul fiscal, de la data comunicării deciziei 
de eşalonare la plată. 

(2) Debitorii care la data depunerii declaraţiei prin care calculează impozitul prevăzut de art. 
403 alin. (1) din Codul fiscal au în derulare înlesniri la plată acordate potrivit prevederilor legale 
în vigoare pot beneficia de eşalonare la plată potrivit prezentului articol. 

(3) Prevederile art. 165 alin. (4) se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte ordinea de 
stingere a obligaţiilor fiscale. Dacă suma plătită de către debitor nu este suficientă pentru a 
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stinge ratele din graficele de eşalonare la plată, atunci se stinge, cu prioritate, rata aferentă 
celei mai vechi decizii de eşalonare la plată. 

(4) Obligaţiile fiscale principale şi accesorii rămase de plată din eşalonările la plată şi/sau 
amânările la plată, după caz, a căror valabilitate a fost pierdută potrivit prevederilor art. 403 
alin. (6) din Codul fiscal ori potrivit prevederilor în baza cărora au fost acordate celelalte 
înlesniri la plată, în scopul încadrării în condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată, 
sunt exigibile şi au termen de plată data pierderii valabilităţii eşalonărilor la plată, respectiv 
data comunicării deciziei de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de 
întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare. 

(5) Pentru debitorii care au obţinut o înlesnire la plată conform prevederilor legale în vigoare 
şi optează prin cerere pentru eşalonare la plată potrivit art. 403 alin. (4) din Codul fiscal, 
condiţia de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată privind achitarea obligaţiei fiscale 
declarate se consideră îndeplinită. 

(6) Nu este considerat restant impozitul prevăzut de art. 403 alin. (1) din Codul fiscal pentru 
care s-a acordat şi este în derulare o eşalonare la plată, potrivit acestui articol, dacă pentru 
acesta nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în decizia de eşalonare la plată sau se află 
în termenul de plată prevăzut la art. 403 alin. (6) lit. e) din Codul fiscal. 

(7) Debitorul poate renunţa la eşalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, prin 
depunerea unei cereri de renunţare la eşalonare. 

(8) Graficul de eşalonare se poate suplimenta ca urmare a depunerii declaraţiei rectificative, 
cu respectarea perioadei de eşalonare acordată iniţial. 

(9) Pe perioada derulării eşalonării la plată, cu sumele de rambursat/de restituit se sting 
obligaţiile în ordinea prevăzută la art. 165 alin. (4), în limita sumei aprobate la 
rambursare/restituire. În sensul art. 167, ratele sunt exigibile la aceste termene de plată. 

(10) Pentru debitorii care trebuie să achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal 
central într-un anumit termen pentru a se menţine autorizaţia, acordul ori alt act 
administrativ similar se aplică în mod corespunzător prevederile art. 204. 

(11) Pentru debitorii care beneficiază de eşalonare la plată potrivit 403 alin. (4) din Codul fiscal 
se aplică în mod corespunzător prevederile art. 207. 

(12) Debitorul trebuie să constituie garanţia prevăzută la art. 403 alin. (41) din Codul fiscal, în 
termen de cel mult 10 zile de la data comunicării acordului de principiu, dacă are această 
obligaţie. 

(13) Procedura de acordare de către organul fiscal central a eşalonării la plată a impozitului 
prevăzut de art. 403 alin. (4) din Codul fiscal, precum şi formularistica utilizată se aprobă prin 
ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

(14) În situaţia în care cererea prevăzută la alin. (5) se respinge, contribuabilul are obligaţia să 
plătească impozitul prevăzut de art. 403 alin. (1) din Codul fiscal, în termen de 30 de zile de la 
data comunicării deciziei de respingere." 

23.La articolul 194 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu 
următorul cuprins: 
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"o) să achite impozitul pe profit calculat şi declarat potrivit art. 403 alin. (2) din Codul fiscal, în 
termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere a solicitării de eşalonare." 

24.După articolul 209 se introduce un nou capitol, capitolul IV1 - Eşalonarea la plată, în formă 
simplificată, pentru obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central, alcătuit din 
articolele 2091-20914, cu următorul cuprins: 

"Capitolul IV1: Eşalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligaţiile fiscale administrate 
de organul fiscal central 

Art. 2091: Instituirea posibilităţii acordării eşalonărilor la plată, în formă simplificată, de către 
organul fiscal central 

(1) Pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii restante a căror vechime este de maximum 
12 luni anterioare datei depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului de 
atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, se 
aprobă eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni. 

(2) În sensul prezentului capitol, asocierile fără personalitate juridică care, potrivit legii, au 
calitatea de debitor sunt asimilate persoanelor juridice. 

(3) Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale înscrise în certificatul de 
atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentul capitol. 

(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi pentru obligaţiile fiscale preluate de organele fiscale de la 
alt organ fiscal sau de la altă autoritate publică ca urmare a transferului de competenţă, în 
situaţia în care acesta are loc pe perioada derulării unei eşalonări la plată. În acest scop, 
organul fiscal comunică debitorului o înştiinţare de plată privind obligaţiile fiscale 
individualizate în acte administrative preluate ca urmare a transferului de competenţă, 
precum şi deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii aferente. 

(5) În scopul acordării eşalonării la plată, sunt asimilate obligaţiilor fiscale: 

a) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal; 

b) creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, 
potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite 
prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. 

(6) Eşalonarea la plată nu se acordă pentru: 

a) obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate în temeiul prezentului 
capitol sau potrivit capitolului I - «Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după 
data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central» din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu 
modificările ulterioare, care şi-a pierdut valabilitatea, precum şi obligaţiile fiscale care 
reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii unei eşalonări la plată acordate în temeiul 
capitolului I - «Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării 
de urgenţă, administrate de organul fiscal central» din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 181/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
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b) obligaţiile fiscale care au scadenţa şi/sau termenul de plată după data eliberării 
certificatului de atestare fiscală; 

c) obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa 
art. 167, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget; 

d) obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării 
certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul 
în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării 
unei decizii de eşalonare la plată, debitorul poate solicita includerea în eşalonare a obligaţiilor 
fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente. În 
acest scop, organul fiscal comunică debitorului o înştiinţare de plată privind obligaţiile fiscale 
individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum şi 
deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii aferente; 

e) obligaţiile fiscale admise la masa credală, pentru debitorii pentru care s-a deschis 
procedura insolvenţei; 

f) obligaţiile fiscale care reprezintă ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori 
gestionate de stat, precum şi fonduri europene sau fonduri publice naţionale aferente 
fondurilor europene. 

(7) Eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 
lei în cazul persoanelor fizice, 2.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi 5.000 
lei în cazul persoanelor juridice. 

(8) Pentru a beneficia de eşalonarea la plată prevăzută la alin. (1), debitorul trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eşalonare 
cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare; 

b) să nu se afle în procedura falimentului; 

c) să nu se afle în dizolvare; 

d) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară 
datei depunerii cererii şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; 

e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea 
solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit 
răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma 
reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului, pentru care a fost atrasă răspunderea, 
a fost stinsă, condiţia se consideră îndeplinită. 

(9) Pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (8), debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile 
fiscale, potrivit vectorului fiscal în conformitate cu ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală prin care sunt aprobate formularele de înregistrare fiscală a 
contribuabililor/plătitorilor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. 
Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală. 
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(10) Condiţia prevăzută la alin. (9) se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele 
în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către 
organul fiscal. 

(11) În scopul acordării eşalonării la plată potrivit prezentului capitol, prevederile art. 188-
190, art. 204, art. 205 şi art. 207 se aplică în mod corespunzător. 

(12) Dispoziţiile prezentului capitol sunt aplicabile şi debitorilor care au garantate obligaţiile 
fiscale potrivit art. 210, art. 211 şi art. 235. 

Art. 2092: Eliberarea certificatului de atestare fiscală 

(1) După primirea cererii, organul fiscal eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, 
pe care îl comunică debitorului. 

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la 
data înregistrării cererii, inclusiv în cazul cererilor depuse de debitorii persoane fizice care 
desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. 

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 158, certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile 
fiscale existente în sold la data eliberării acestuia. 

Art. 2093: Modul de soluţionare a cererii 

(1) Cererea debitorului se soluţionează de organul fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data înregistrării acesteia, prin decizie de eşalonare la plată ori decizie de respingere, după 
caz. 

(2) Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin grafice de 
eşalonare care fac parte integrantă din decizia de eşalonare la plată. În sensul art. 167, ratele 
sunt exigibile la aceste termene de plată, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 190 alin. (2). 

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

(4) Cererea se soluţionează prin decizie de respingere în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) în cazul cererilor depuse pentru obligaţiile prevăzute la art. 2091 alin. (6) şi (7); 

b) nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute la art. 2091 alin. (8) şi (9); 

c) cererea nu prezintă nicio modificare faţă de condiţiile de acordare a eşalonării la plată dintr-
o cerere anterioară care a fost respinsă; 

d) în cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată, a 
obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul cererii de eşalonare la plată. 

(5) După eliberarea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal verifică încadrarea cererii 
în prevederile prezentului capitol şi comunică debitorului decizia de respingere sau decizia de 
eşalonare la plată, după caz. 

(6) Atunci când există diferenţe între sumele solicitate de către debitor în cerere şi cele 
înscrise în certificatul de atestare fiscală, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 207 
alin. (1). 
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(7) În cazul în care în perioada dintre data depunerii cererii de eşalonare la plată şi data 
eliberării certificatului de atestare fiscală, debitorul efectuează plăţi în conturile bugetare 
aferente tipurilor de creanţe fiscale datorate, se sting mai întâi obligaţiile fiscale restante a 
căror vechime este mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii şi apoi obligaţiile ce pot 
face obiectul eşalonării la plată potrivit prezentului capitol. 

(8) Pe perioada eşalonării la plată acordată potrivit prezentului capitol, în scopul aplicării 
reducerii prevăzute la art. 181 alin. (2) lit. b), penalităţile de nedeclarare cuprinse în 
certificatul de atestare fiscală se amână la plată prin decizie care se comunică debitorului 
odată cu decizia de eşalonare la plată. Prevederile art. 208 se aplică în mod corespunzător. 

Art. 2094: Condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată 

(1) Eşalonarea la plată acordată pentru obligaţiile fiscale îşi menţine valabilitatea în 
următoarele condiţii: 

a) să se declare şi să se achite, potrivit legii, obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal cu 
termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată inclusiv, cu 
excepţia situaţiei în care debitorul a solicitat eşalonarea potrivit art. 2095 alin. (2). Eşalonarea 
la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt declarate şi/sau achitate până la 
data de 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute de lege inclusiv; 

b) să se achite, potrivit legii, obligaţiile fiscale stabilite de organul fiscal prin decizie, cu 
termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată, cu excepţia 
situaţiei în care debitorul a solicitat eşalonarea potrivit art. 2095 alin. (2). Eşalonarea la plată 
îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate în cel mult 30 de zile de la 
termenul de plată prevăzut de lege; 

c) să se achite diferenţele de obligaţii fiscale rezultate din declaraţii rectificative sau din 
declaraţii depuse aferente obligaţiilor fiscale pentru care nu există obligaţia de declarare în 
vectorul fiscal, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaraţiei, cu excepţia 
situaţiei în care debitorul a solicitat eşalonarea potrivit art. 2095 alin. (2); 

d) să se respecte cuantumul şi termenele de plată din graficul de eşalonare. Eşalonarea la 
plată îşi menţine valabilitatea şi dacă rata de eşalonare este achitată până la următorul 
termen de plată din graficul de eşalonare; 

e) să se achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal nestinse la data comunicării 
deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 
180 de zile de la data comunicării acestei decizii, cu excepţia situaţiei în care debitorul a 
solicitat eşalonarea potrivit art. 2095 alin. (2); 

f) să se achite obligaţiile stabilite de alte organe decât organele fiscale şi transmise spre 
recuperare organelor fiscale, precum şi amenzile de orice fel pentru care au fost comunicate 
somaţii după data comunicării deciziei de eşalonare la plată, în cel mult 180 de zile de la 
comunicarea somaţiei, cu excepţia situaţiei în care debitorul a solicitat eşalonarea potrivit art. 
2095 alin. (2); 

g) să se achite obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor potrivit art. 
190 alin. (5), în cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, cu excepţia 
situaţiei în care debitorul a solicitat eşalonarea potrivit art. 2095 alin. (2); 
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h) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, 
obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condiţiile art. 
14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care 
suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării deciziei de 
eşalonare la plată, cu excepţia situaţiei în care debitorul a solicitat eşalonarea potrivit art. 
2095 alin. (2); 

i) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, 
obligaţiile stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată organului fiscal 
după emiterea unei decizii de eşalonare la plată, cu excepţia situaţiei în care debitorul a 
solicitat eşalonarea potrivit art. 2095 alin. (2); 

j) să se achite sumele reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului pentru care s-a 
stabilit răspunderea potrivit prevederilor legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea 
solidară potrivit prevederilor art. 25 şi 26, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii; 

k) să nu intre sub incidenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 2091 alin. (8) lit. b) şi c); 

l) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, 
obligaţiile fiscale datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, şi care nu beneficiază de 
eşalonarea la plată, cu excepţia situaţiei în care debitorul a solicitat eşalonarea potrivit art. 
2095 alin. (2). 

(2) În situaţia în care termenele prevăzute la alin. (1) se împlinesc după data finalizării 
eşalonării la plată, obligaţiile fiscale trebuie stinse până la data finalizării eşalonării la plată. 

(3) În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate 
condiţiile prevăzute la alin. (1), organul fiscal comunică debitorului decizia de finalizare a 
eşalonării la plată. 

Art. 2095: Modificarea deciziei de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării 

(1) Pe perioada de valabilitate a eşalonării, decizia de eşalonare la plată poate fi modificată la 
cererea debitorului prin includerea în eşalonare a următoarelor obligaţii fiscale cuprinse în 
certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal: 

a) obligaţiile fiscale de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la plată, 
prevăzute la art. 2094 alin. (1) lit. a)-c), e)-i) şi l); 

b) obligaţiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menţinere a valabilităţii eşalonării, 
prevăzute la art. 20910 alin. (2), cu excepţia sumelor de natura celor prevăzute la art. 2094 alin. 
(1) lit. j). 

(2) Debitorul poate depune cel mult două cereri de modificare a deciziei de eşalonare la plată 
pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată, la care poate anexa graficul de eşalonare 
cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare. Pentru obligaţiile fiscale prevăzute la 
alin. (8) şi (9) şi la art. 2094 alin. (1) lit. h) şi i) debitorul poate depune cererea de modificare a 
deciziei de eşalonare la plată ori de câte ori este necesar. Printr-o cerere se poate solicita 
modificarea deciziei de eşalonare la plată prin includerea tuturor obligaţiilor fiscale ce 
reprezintă condiţia de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată la data depunerii cererii, cu 
excepţia celor pentru care art. 2094 alin. (1) nu prevede posibilitatea debitorului de a solicita 
eşalonarea la plată. 
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(3) Cererea se depune până la împlinirea termenului prevăzut la art. 2094 alin. (1) lit. a)-c), e)-
i) sau l), după caz, ori până la împlinirea termenului prevăzut la art. 20910 alin. (2) şi se 
soluţionează de organul fiscal, în termen de 5 zile lucrătoare, prin decizie de modificare a 
deciziei de eşalonare la plată sau decizie de respingere, după caz. 

(4) Pentru obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1), includerea în eşalonare se efectuează cu 
menţinerea perioadei de eşalonare deja aprobate. 

(5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (4), pentru obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1), 
precum şi pentru sumele rămase de plată din eşalonarea la plată în derulare, la cererea 
debitorului, se poate aproba şi o altă perioadă de eşalonare, dar care nu poate depăşi 
perioada prevăzută la art. 2091 alin. (1). 

(6) Cuantumul şi termenele de plată ale noilor rate de eşalonare se stabilesc prin grafice de 
eşalonare care fac parte integrantă din decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată. 

(7) În situaţia în care cererea de modificare a deciziei de eşalonare la plată se respinge, 
debitorul are obligaţia să plătească sumele prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la 
data comunicării deciziei de respingere. 

(8) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a înlesnirii debitorul obţine o suspendare a 
executării actului administrativ fiscal în care sunt individualizate creanţe fiscale ce fac obiectul 
eşalonării la plată, decizia de eşalonare la plată se modifică, la cererea debitorului, fără a fi 
limitate numeric conform alin. (2). 

(9) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a eşalonării se desfiinţează sau se anulează, 
în tot sau în parte, actul administrativ fiscal în care sunt individualizate creanţe fiscale ce fac 
obiectul eşalonării la plată, decizia de eşalonare la plată se modifică în mod corespunzător, la 
cererea debitorului, fără a fi limitate la numărul prevăzut la alin. (2). 

(10) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru obligaţiile 
fiscale ale unui debitor care nu beneficiază de eşalonare la plată şi fuzionează, potrivit legii, 
cu un alt debitor care beneficiază de eşalonarea la plată. 

Art. 2096: Renunţarea la eşalonarea la plată 

(1) Debitorul poate renunţa la eşalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, prin 
depunerea unei cereri de renunţare la eşalonare. 

(2) În cazul renunţării la eşalonare, debitorul trebuie să achite obligaţiile fiscale rămase din 
eşalonare până la data la care intervine pierderea valabilităţii eşalonării la plată. Prevederile 
art. 2094 alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător. 

(3) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (2), sunt aplicabile prevederile referitoare 
la pierderea valabilităţii eşalonării la plată. 

Art. 2097: Dobânzi şi penalităţi de întârziere 

(1) Pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată pentru obligaţiile fiscale 
eşalonate la plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 173 alin. (2), se datorează şi se calculează 
dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. 
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(2) Dobânzile se datorează şi se calculează pentru fiecare rată din graficul de eşalonare la plată 
începând cu data emiterii deciziei de eşalonare la plată şi până la termenul de plată din grafic 
sau până la data achitării ratei potrivit art. 2094 alin. (1) lit. d), după caz. 

(3) Dobânzile datorate şi calculate în cazul achitării cu întârziere a ratei potrivit art. 2094 alin. 
(1) lit. d) se comunică prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită 
potrivit prevederilor art. 156 alin. (1). 

(4) Penalitatea de întârziere prevăzută la art. 176 se calculează până la data emiterii deciziei 
de eşalonare la plată. 

(5) Pentru obligaţiile bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organului 
fiscal, potrivit legii, şi pentru care legislaţia specifică prevede un alt regim privind calculul 
dobânzilor, sunt aplicabile prevederile legislaţiei specifice. 

(6) Pentru debitorii care se află în perioada de observaţie sau în reorganizare judiciară se 
datorează obligaţii fiscale accesorii potrivit legii care reglementează această procedură. 

Art. 2098: Penalitate 

(1) Pentru rata de eşalonare la plată achitată cu întârziere până la următorul termen de plată 
din graficul de eşalonare, potrivit art. 2094 alin. (1) lit. d), precum şi pentru diferenţele de 
obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă 
de TVA cu opţiune de rambursare, potrivit art. 190 alin. (5), se percepe o penalitate care i se 
comunică debitorului prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită 
potrivit prevederilor art. 156 alin. (1). 

(2) Nivelul penalităţii este de 5% din: 

a) suma rămasă nestinsă din rata de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau 
obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării 
la plată, după caz; 

b) diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor 
cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare. 

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

Art. 2099: Pierderea valabilităţii eşalonării la plată şi consecinţele pierderii acesteia 

(1) Eşalonarea la plată îşi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispoziţiile art. 
2094 alin. (1) şi art. 2095 alin. (7). Organul fiscal emite o decizie de constatare a pierderii 
valabilităţii eşalonării la plată, care se comunică debitorului. 

(2) Pierderea valabilităţii eşalonării la plată atrage începerea sau continuarea, după caz, a 
executării silite pentru întreaga sumă nestinsă. 

(3) În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată, pentru sumele rămase de plată din 
eşalonarea la plată acordată de organul fiscal, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau 
obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, se datorează o penalitate de 5%. Prevederile art. 
2098 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător. 

(4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile pentru obligaţiile fiscale principale eşalonate la plată 
şi pentru care se datorează penalitate de nedeclarare potrivit art. 181. În cazul pierderii 
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valabilităţii eşalonării la plată, pentru aceste obligaţii fiscale se datorează penalitatea de 
nedeclarare prevăzută de art. 181 alin. (1). 

(5) În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată acordate de organul fiscal, pentru obligaţiile 
fiscale principale rămase de plată din eşalonarea la plată acordată, se datorează de la data 
emiterii deciziei de eşalonare la plată dobânzi potrivit art. 174. 

(6) În cazul debitorilor care solicită înlesniri la plată potrivit capitolului IV - Înlesniri la plată, 
ulterior pierderii valabilităţii eşalonării la plată acordate de organul fiscal potrivit prezentului 
capitol, pentru obligaţiile fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii rămase de plată 
din eşalonarea la plată, penalitatea datorată potrivit art. 2098 se anulează. 

Art. 20910: Menţinerea eşalonării la plată 

(1) Debitorul poate solicita organului fiscal menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost 
pierdută din cauza nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (2), precum şi la art. 2094 alin. 
(1) lit. a)-j) şi l), de două ori pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată, dacă depune o 
cerere în acest scop, înainte de stingerea în totalitate a obligaţiilor fiscale care au făcut 
obiectul eşalonării la plată. Cererea se soluţionează, în termen de 5 zile lucrătoare, prin 
emiterea unei decizii de menţinere a valabilităţii eşalonării, cu păstrarea perioadei de 
eşalonare aprobate iniţial. 

(2) Pentru menţinerea valabilităţii eşalonării, debitorul are obligaţia să achite obligaţiile fiscale 
exigibile la data comunicării deciziei de menţinere a valabilităţii eşalonării, cu excepţia celor 
care au făcut obiectul eşalonării a cărei valabilitate a fost pierdută, în termen de 90 de zile de 
la data comunicării deciziei. Prevederile art. 2094 sunt aplicabile în mod corespunzător. 

Art. 20911: Suspendarea executării silite 

(1) Pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi pentru 
obligaţiile prevăzute la art. 2094 alin. (1) lit. a)-c), e)-j) şi l) nu începe sau se suspendă, după 
caz, procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată. În 
cazul obligaţiilor prevăzute la art. 2094 alin. (1) lit. f), executarea silită se suspendă după 
comunicarea somaţiei. 

(2) Odată cu comunicarea deciziei de eşalonare la plată către debitor, organele fiscale 
comunică, în scris, instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau 
terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului măsura de suspendare a 
executării silite prin poprire. 

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), suspendarea executării silite prin poprire bancară are ca efect 
încetarea indisponibilizării sumelor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi 
în valută, începând cu data şi ora comunicării către instituţiile de credit a adresei de 
suspendare a executării silite prin poprire. 

(4) Sumele existente în cont la data şi ora comunicării adresei de suspendare a executării silite 
rămân indisponibilizate, debitorul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de 
plăţi în scopul: 

a) achitării obligaţiilor administrate de organele fiscale de care depinde menţinerea 
valabilităţii eşalonării la plată; 

b) achitării drepturilor salariale. 
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(5) În cazul terţilor popriţi, suspendarea executării silite are ca efect încetarea indisponibilizării 
sumelor datorate de aceştia debitorului, atât a celor prezente, cât şi a celor viitoare, până la 
o nouă comunicare din partea organului fiscal privind continuarea măsurilor de executare 
silită prin poprire. 

(6) Măsurile de executare silită începute asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a 
debitorului se suspendă de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată. 

Art. 20912: Prevederi speciale aplicabile debitorilor care au în derulare înlesniri la plată 

(1) Debitorii care la data depunerii cererii de eşalonare la plată potrivit prezentului capitol au 
în derulare eşalonări la plată acordate potrivit capitolului IV - Înlesniri la plată pot beneficia 
de înlesniri la plată potrivit prezentului capitol. 

(2) În baza cererii depuse de către debitori, organul fiscal emite, după caz, decizie de acordare 
a eşalonării la plată pentru obligaţiile fiscale prevăzute la art. 2091 alin. (1) sau decizie de 
respingere. 

(3) Prevederile art. 165 alin. (4) se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte ordinea de 
stingere a obligaţiilor fiscale. Dacă suma plătită de către debitor nu este suficientă pentru a 
stinge ratele din cele două grafice de eşalonare la plată, atunci se stinge, cu prioritate, rata 
aferentă celei mai vechi decizii de eşalonare la plată. 

(4) Obligaţiile fiscale principale şi accesorii rămase de plată din eşalonările la plată şi/sau 
amânările la plată, după caz, a căror valabilitate a fost pierdută potrivit prezentului capitol ori 
potrivit art. 199 alin. (1) şi art. 208 alin. (4), în scopul încadrării în condiţiile de menţinere a 
valabilităţii eşalonării la plată, sunt exigibile şi au termen de plată la data pierderii valabilităţii 
înlesnirilor la plată, respectiv data comunicării deciziei de constatare a pierderii valabilităţii 
eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi, după caz, a deciziei de pierdere a valabilităţii 
amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare. 

Art. 20913: Prevederi speciale pentru debitorii a căror activitate este restrânsă/închisă de 
către organele abilitate ale statului 

(1) Pentru debitorii a căror activitate este restrânsă/închisă pe perioada stării de 
urgenţă/alertă prin hotărâri emise de către organele abilitate ale statului, condiţiile de 
menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată acordate potrivit art. 2094 se suspendă, la cerere, 
până la data la care este reluată activitatea. 

(2) Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate până la data 
reluării activităţii, nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi potrivit art. 2097. 
În acest caz, până la primul termen de plată după data constatării reluării activităţii, organul 
fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eşalonare, cu respectarea perioadei de 
eşalonare aprobate. Noul grafic de eşalonare se comunică debitorului prin decizia organului 
fiscal. 

(3) Obligaţiile care intră sub incidenţa măsurilor prevăzute la alin. (1), cu excepţia acelora care 
privesc ratele din graficele de eşalonare refăcute conform alin. (2), se consideră îndeplinite în 
următoarele situaţii: 
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a) pentru situaţia în care termenele prevăzute la art. 2094 alin. (1), art. 2095 alin. (7) şi art. 
20910 alin. (2) s-au împlinit până la data constatării reluării activităţii, dacă acestea se execută 
în termen de 30 de zile de la data constatării acestui fapt; 

b) pentru celelalte situaţii decât cele prevăzute la lit. a), la împlinirea termenului prevăzut la 
art. 2094 alin. (1), art. 2095 alin. (7) şi art. 20910 alin. (2). 

(4) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), debitorii pot solicita modificarea eşalonării la 
plată, cu condiţia ca cererea să fie depusă în termen de 30 de zile de la data constatării reluării 
activităţii, prevederile art. 2095 aplicându-se în mod corespunzător. 

Art. 20914: Procedura de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată 

Procedura de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal 
central se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F." 

25.La articolul 213, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în situaţia în care au fost instituite măsuri 
asigurătorii şi au fost sesizate organele de urmărire penală potrivit legii, măsurile asigurătorii 
rămân valabile 3 luni de la data sesizării penale. La împlinirea acestui termen sau după 
instituirea măsurilor asigurătorii de către organele de urmărire penală potrivit Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală, dar nu mai târziu de 3 luni, măsurile asigurătorii 
instituite de organul fiscal se ridică." 

26.La articolul 235, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare 
de garanţie contestaţia ori acţiunea în contencios administrativ este respinsă, în totalitate sau 
în parte, organul fiscal execută garanţia după 30 de zile de la data la care acţiunea în 
contencios administrativ este respinsă definitiv, dar nu mai târziu de ultima zi de valabilitate 
a acesteia, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) contribuabilul/plătitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care s-a respins contestaţia 
sau acţiunea în contencios administrativ; 

b) contribuabilul/plătitorul nu depune o nouă scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de 
garanţie; 

c) instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării 
actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare." 

27.La articolul 247, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu 
următorul cuprins: 

"(8) Dacă bunurile care constau în obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase asupra 
cărora au fost instituite sechestre asigurătorii de către organele judiciare, în orice fază a 
procesului penal pentru care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, s-a dispus 
recuperarea creanţelor bugetare administrate de organul fiscal central şi menţinerea 
măsurilor asigurătorii, se află depozitate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, atunci 
acestea se ridică şi se valorifică de către organele de executare silită prevăzute la art. 220 alin. 
(21) lit. a). 
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(9) Procedura de aplicare a alin. (8) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F." 

28.La articolul 263, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) Cererea debitorului privind stingerea creanţelor fiscale, potrivit alin. (1), se analizează de 
către o comisie constituită la nivelul organului fiscal competent. Componenţa comisiei se 
stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. sau, după caz, prin hotărâre a autorităţii 
deliberative. În aceleaşi condiţii se stabileşte şi documentaţia care însoţeşte cererea." 

29.După articolul 337 se introduce un nou articol, articolul 3371, cu următorul cuprins: 

"Art. 3371: Contravenţii aplicabile pentru încălcarea dispoziţiilor referitoare la fişierul 
standard de control fiscal 

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a fişierului standard de control fiscal; 

b) depunerea incorectă ori incompletă a fişierului standard de control fiscal. 

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: 

a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la lit. a); 

b) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la lit. b). 

(3) Nu se sancţionează contravenţional: 

a) persoanele care corectează fişierul standard de control fiscal până la termenul legal de 
depunere a următorului fişier; 

b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează fişierul standard de 
control fiscal ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile." 

Art. II 

(1)Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale 
administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv 
şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării 
situaţiei fiscale personale începute după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi încheiate 
conform art. 130 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 privind unele 
măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
fiscal, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a)toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt 
stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe; 

b)cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 
ianuarie 2022 inclusiv. 
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(2)Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în situaţia în care obligaţiile bugetare principale au 
fost stinse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu condiţia ca cererea să fie 
depusă până la termenul prevăzut la alin. (1) lit. b). 

(3)Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol şi 
care au fost stinse atât înainte, cât şi după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se 
restituie potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. III 

(1)Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale 
administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv 
şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei verificări documentare şi 
pentru care s-a comunicat decizia de impunere după data intrării în vigoare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările 
ulterioare, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 

a)toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt 
stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la termenul de plată 
prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi lege în cazul deciziilor de impunere comunicate după 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, respectiv în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe în cazul deciziilor de impunere comunicate până la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe; 

b)cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 
ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de 
impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv. 

(2)Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în situaţia în care obligaţiile bugetare principale au 
fost stinse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu condiţia ca cererea să fie 
depusă până la termenul prevăzut la alin. (1) lit. b). 

(3)Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol şi 
care au fost stinse atât înainte, cât şi după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se 
restituie potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. IV 

(1)Pentru debitorii a căror activitate este restrânsă/închisă pe perioada stării de 
urgenţă/alertă, prin hotărâri emise de către organele abilitate ale statului şi care beneficiază 
de eşalonări la plată, acordate de organul fiscal central, potrivit actelor normative în vigoare, 
condiţiile de menţinere a valabilităţii acestora se suspendă, la cerere, până la data la care este 
reluată activitatea. 

(2)Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate până la data 
reluării activităţii nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi potrivit actelor 
normative în baza cărora au fost acordate eşalonările la plată. În acest caz, până la primul 
termen de plată după data constatării reluării activităţii, organul fiscal competent, din oficiu, 



48 
 

reface graficul de eşalonare, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. Noul grafic de 
eşalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal. 

(3)Obligaţiile care intră sub incidenţa măsurilor prevăzute la alin. (1), cu excepţia acelora care 
privesc ratele din graficele de eşalonare refăcute conform alin. (2), se consideră îndeplinite în 
următoarele situaţii: 

a)pentru situaţia în care termenele condiţiilor de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată 
s-au împlinit până la data constatării reluării activităţii, dacă acestea se execută în termen de 
30 de zile de la data constatării acestui fapt; 

b)pentru celelalte situaţii decât cele prevăzute la lit. a), la împlinirea termenului pentru 
îndeplinirea condiţiilor de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată, prevăzut de actele 
normative în baza cărora au fost acordate aceste eşalonări. 

(4)Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), contribuabilii pot solicita modificarea 
eşalonării la plată, cu condiţia ca cererea să fie depusă în termen de 30 de zile de la data 
constatării reluării activităţii, aplicându-se în mod corespunzător prevederile legale privind 
modificarea deciziei de eşalonare la plată, prevăzute de actele normative în baza cărora au 
fost acordate aceste eşalonări. 

Art. V 

În cazul debitorilor care solicită înlesniri la plată potrivit capitolului IV - Înlesniri la plată din 
Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ulterior pierderii valabilităţii 
eşalonării la plată acordate de organul fiscal potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, cu modificările ulterioare, pentru obligaţiile fiscale principale şi/sau obligaţii 
fiscale accesorii rămase de plată din eşalonarea la plată, penalitatea datorată potrivit art. 9 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, se anulează. 

Art. VI 

(1)Dispoziţiile art. I pct. 1, 4, 5-7, 14 şi 29 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022. 

(2)Dispoziţiile art. I pct. 8 şi 10 se aplică începând cu data de 1 martie 2022. 

(3)Dispoziţiile art. I pct. 16 şi 24 se aplică începând cu data de 1 octombrie 2021. 

(4)Dispoziţiile art. I pct. 19 se aplică începând cu data de 1 februarie 2022. 

(5)Deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se soluţionează potrivit normelor legale în 
vigoare la momentul depunerii acestora. 

(6)Cererile de eşalonare la plată depuse potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare, în curs de 
soluţionare la data de 1 octombrie 2021 se soluţionează potrivit normelor legale în vigoare la 
data depunerii cererii. 
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(7)Eşalonările la plată acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020, cu 
modificările ulterioare, se supun prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă. 

(8)Prevederile art. 263 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 28, se 
aplică şi pentru cererile de dare în plată aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe. În acest caz, cererile de dare în plată se predau organului fiscal 
competent, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 

 

√ Ordonanta 18/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
sănătăţii, precum şi pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de 
prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu 
HIV sau bolnave de SIDA , publicată in Monitorul Oficial 834/31.08.2021 

→Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 4 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul 
cuprins: 

"h) audit clinic - o metodă de îmbunătăţire a calităţii asistenţei medicale şi a rezultatelor 
acesteia prin revizuirea sistematică a practicilor curente în comparaţie cu un sistem de 
referinţă acceptat. Activitatea de audit clinic se desfăşoară de către auditori clinici interni sau 
independenţi conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate" 

2.La articolul 19, alineatul (2) se abrogă. 

3.După articolul 22 se introduc două noi articole, articolele 221 şi 222, cu următorul cuprins: 

"Art. 221 

Activitatea de avizare, autorizare şi notificare a activităţilor şi produselor se realizează de 
către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu impact asupra 
sănătăţii populaţiei, şi are ca scop certificarea conformării cu normele de sănătate publică, în 
vederea protejării sănătăţii populaţiei. 

Art. 222 

Activitatea de evaluare a impactului asupra sănătăţii în relaţie cu politicile, strategiile şi 
programe ale altor sectoare de activitate cu efecte conexe asupra sănătăţii populaţiei 
reprezintă instrumentul de integrare a priorităţilor de sănătate publică în dezvoltarea durabilă 
a societăţii şi se realizează prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti." 

4.Articolul 28 se abrogă. 

5.Articolul 29 se abrogă. 

6.După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 421, cu următorul cuprins: 
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"Art. 421 

(1) Ministerul Sănătăţii poate acorda ajutoare umanitare, cu titlu gratuit, din Rezerva 
Ministerului Sănătăţii, sub forma produselor prevăzute la art. 42 alin. (2) lit. a), pentru 
utilizarea acestora în cadrul misiunilor derulate de către Ministerul Apărării Naţionale în afara 
teritoriului naţional. 

(2) Scoaterea produselor din Rezerva Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului 
sănătăţii, în baza unui memorandum, aprobat de Guvernul României sau prin hotărâre a 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării." 

7.La articolul 52, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul 
cuprins: 

"(7) Bunurile achiziţionate din sumele alocate pentru derularea programelor naţionale de 
sănătate, aflate în perioada de valabilitate, pot fi transmise fără plată de la o unitate de 
specialitate la alta, în condiţiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate, prevăzute la art. 51 alin. (5), în următoarele cazuri: 

a) dacă nu mai sunt necesare unităţii de specialitate care lea achiziţionat şi care le are în 
gestiune; 

b) dacă unitatea de specialitate care are în gestiune bunurile estimează că nu le poate utiliza 
integral în perioada de valabilitate a acestora; 

c) pentru a asigura accesul şi/sau continuitatea în diagnosticul şi/sau tratamentul pacienţilor, 
dacă unitatea de specialitate care primeşte bunurile nu le are în stoc sau dacă pacientul 
beneficiază de acordarea unor servicii medicale în cadrul altor unităţi sanitare." 

8.La articolul 92 alineatul (1), după litera z) se introduc două noi litere, literele aa) şi ab), cu 
următorul cuprins: 

"aa) compartiment de primire urgenţe de specialitate, denumit în continuare CPU - S, 
structura aflată în cadrul unui spital de specialitate, cu personal din specialitatea secţiei sau a 
secţiilor de specialitate, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă al pacienţilor 
cu afecţiuni acute specifice profilului spitalului respectiv; 

ab) modul medical pentru autospecialele de intervenţie, unităţi mobile, rapid deplasabile, 
utilizate în răspunsul medical de urgenţă la un eveniment generator sau potenţial generator 
de victime multiple, ce au componentă logistică şi medicală şi sunt deservite de personal din 
cadrul UPU-SMURD şi al inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, dar şi din alte structuri, în 
funcţie de necesităţile operative." 

9.La articolul 100, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(7) UPU şi CPU din cadrul spitalelor de urgenţă sunt finanţate din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii sau prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, 
după caz, cu sumele aferente următoarelor cheltuieli: 

a) cheltuieli cu personalul încadrat sau cu contract individual de muncă cu timp parţial pentru 
efectuarea gărzilor care desfăşoară activitatea în UPU/CPU în mod nemijlocit; 

b) cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare; 
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c) cheltuieli ocazionate de investigaţiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste 
structuri, fără a fi necesară internarea lor în unitatea sanitară din care face parte respectiva 
UPU sau respectivul CPU, inclusiv cheltuieli necesare pentru repararea, întreţinerea, 
asigurarea şi verificarea echipamentelor medicale din dotarea UPU/CPU, pentru piesele de 
schimb, cheltuieli cu consumabile de birotică şi papetărie, cheltuieli cu reactivi şi consumabile 
pentru investigaţiile imagistice; 

d) cheltuieli cu materiale de curăţenie şi dezinfectanţi; 

e) cheltuieli cu asigurări, piese de schimb, carburanţi şi servicii de întreţinere a autospecialelor 
din dotarea UPU care au în structură şi SMURD." 

10.La articolul 100, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul 
cuprins: 

"(71) Următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt finanţate de la bugetul de stat şi sunt suportate 
din fondurile unităţilor sanitare în care funcţionează UPU/CPU, cu excepţia situaţiei în care 
sunt suportate în condiţiile art. 193 alin. (6): 

a) cheltuieli de întreţinere şi funcţionare, precum alimentarea cu apă, energie electrică, 
energie termică, servicii de telefonie, poştă, abonamente de televiziune, servicii internet; 

b) cheltuielile cu prestări servicii de spălătorie şi curăţătorie; 

c) cheltuielile cu prestări servicii de pază." 

11.La articolul 100, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(8) Pentru UPU care au în structură şi SMURD, pe lângă sumele prevăzute la alin. (7) de la 
bugetul de stat se alocă şi sume pentru următoarele cheltuieli: 

a) cheltuieli de personal propriu unităţii de primire a urgenţelor care participă la intervenţii 
SMURD; 

b) cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare pentru echipajele de terapie intensivă 
mobilă şi de prim ajutor calificat; 

c) cheltuieli de transmisii date pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor 
calificat; 

d) cheltuieli de întreţinere şi verificare a echipamentelor medicale pentru echipajele de 
terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat; 

e) cheltuieli de asigurare a mijloacelor de intervenţie necesare echipajelor de terapie 
intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat; 

f) cheltuieli de funcţionare şi întreţinere a mijloacelor de intervenţie a echipajelor de prim 
ajutor calificat care funcţionează în sistemul SMURD, în structura serviciilor publice voluntare 
pentru situaţii de urgenţă, cu excepţia cheltuielilor de personal paramedical care deserveşte 
aceste echipaje. Aceste cheltuieli pot fi cofinanţate şi din bugetul local, în baza unor 
protocoale de colaborare încheiate între spitalul în structura căruia se află respectiva UPU 
care coordonează activitatea medicală din cadrul SMURD, primăria sau consiliul judeţean 
implicat şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă din judeţul respectiv sau al municipiului 
Bucureşti; 
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g) cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare, precum şi cheltuieli de întreţinere şi 
verificare a echipamentelor şi modulelor medicale pentru autospecialele de intervenţie la 
accidente colective, calamităţi şi dezastre aflate în dotarea structurilor din cadrul SMURD; 

h) cheltuieli cu asigurări, piese de schimb, carburanţi şi servicii de întreţinere pentru 
autospecialele din dotarea UPU care au în structură şi SMURD; 

i) cheltuielile pentru echipamentele de protecţie specifice activităţii prespitaliceşti atât pentru 
sezonul de vară, cât şi pentru sezonul de iarnă." 

12.La articolul 108, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(13) Modalităţile de monitorizare şi îndrumare, precum şi modalităţile de colectare a datelor 
se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal." 

13.La articolul 109, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Protocoalele de transfer interclinic al pacientului critic se aprobă prin ordin comun al 
ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne. Spitalele regionale şi cele judeţene de 
urgenţă, precum şi spitalele de urgenţă din municipiul Bucureşti furnizează centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă ale Ministerului Sănătăţii şi Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă, periodic sau la solicitare, datele necesare privind locurile şi resursele 
medicale disponibile pentru rezolvarea cazurilor de urgenţă." 

14.Articolul 117 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 117 

Serviciile de reparaţii auto, aprovizionare, alimentare cu carburanţi, alimentare cu oxigen 
medicinal, piese auto şi curăţenie pot fi asigurate prin contracte de prestări servicii." 

15.La articolul 143, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul 
cuprins: 

"(81) Pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau cu organizaţii 
internaţionale de schimb de organe, Agenţia Naţională de Transplant poate plăti anual 
cotizaţii şi taxe." 

16.La articolul 143, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(9) Nivelul cotizaţiilor şi taxelor prevăzute la alin. (8) şi (81) se aprobă anual prin hotărâre a 
Guvernului şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii." 

17.La articolul 169, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Din punctul de vedere al învăţământului şi al cercetării ştiinţifice medicale, spitalele pot 
fi: 

a) spitale clinice publice cu secţii/compartimente clinice; 

b) institute; 

c) spitale private cu secţii/compartimente clinice." 
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18.La articolul 169, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul 
cuprins: 

"(41) Secţiile/Compartimentele clinice se înfiinţează prin ordin al ministrului sănătăţii, la 
propunerea instituţiei de învăţământ medical superior." 

19.La articolul 170 alineatul (1), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"h) spitalul clinic - spitalul care are în componenţă secţii/compartimente clinice care asigură 
asistenţă medicală, desfăşoară activitate de învăţământ, cercetare ştiinţifică medicală şi de 
educaţie medicală continuă (EMC), având relaţii contractuale sau fiind înfiinţat de o instituţie 
de învăţământ medical superior acreditată. Institutele, centrele medicale şi spitalele de 
specialitate care au în componenţă o/un secţie/compartiment clinic sunt spitale clinice. 
Pentru activitatea medicală, diagnostică şi terapeutică, personalul didactic este în subordinea 
administraţiei spitalului, în conformitate cu prevederile contractului de muncă; 

i) secţiile/compartimentele clinice - secţiile/compartimentele de spital în care se desfăşoară 
activităţi de asistenţă medicală, învăţământ medical, cercetare ştiinţifică medicală şi de 
educaţie medicală continuă (EMC). În aceste secţii/compartimente este încadrat cel puţin un 
cadru didactic universitar, prin integrare clinică. Pentru activitatea medicală, diagnostică şi 
terapeutică, personalul didactic este în subordinea administraţiei spitalului, în conformitate 
cu prevederile contractului de muncă." 

20.La articolul 172, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul 
cuprins: 

"(51) Anterior promovării proiectului de hotărâre a Guvernului prevăzut la alin. (5), Ministerul 
Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, emite un 
acord prealabil referitor la intenţia de înfiinţare sau desfiinţare a spitalelor din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale." 

21.După articolul 1721 se introduce un nou articol, articolul 1722, cu următorul cuprins: 

"Art. 1722 

(1) Spitalele publice se pot asocia în consorţii medicale, cu personalitate juridică, conform 
dispoziţiilor prevăzute la art. 187-204 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările 
ulterioare, în scopul derulării în comun de activităţi medicale, cercetare ştiinţifică, investiţii în 
infrastructură, achiziţii de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele 
asemenea, precum şi alte activităţi specifice unităţilor sanitare respective. 

(2) Consorţiile medicale prevăzute la alin. (1) se înfiinţează în baza unui contract de 
parteneriat încheiat între părţi. 

(3) Condiţiile de asociere, precum şi organizarea şi funcţionarea consorţiilor medicale se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului." 

22.La articolul 187 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) 3 reprezentanţi desemnaţi de Ministerul Sănătăţii;" 

23.La articolul 187, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (41)-(44), cu 
următorul cuprins: 
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"(41) Pentru spitalele publice pot fi numiţi membri ai consiliului de administraţie persoane 
care fac dovada îndeplinirii cumulative, sub sancţiunea nulităţii actului de numire, a 
următoarelor condiţii: 

a) să fie absolvenţi de studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă; 

b) să aibă, la data numirii, cel puţin 5 ani de experienţă profesională într-unul din următoarele 
domenii: medicină, farmacie, drept, economie, ştiinţe inginereşti sau management. 

(42) Documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (41) se depun, în 
termen de 10 zile de la data aprobării referatului de numire, de către persoana desemnată în 
copie certificată pentru conformitate cu originalul la nivelul spitalelor publice în cadrul cărora 
funcţionează consiliul de administraţie respectiv. 

(43) Nu pot fi numiţi membri în consiliul de administraţie al spitalelor publice persoanele 
condamnate definitiv, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele 
condamnării. 

(44) Membrii consiliului de administraţie pot participa, în calitate de observatori, la 
concursurile organizate de unitatea sanitară, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 177 alin. 
(1) şi art. 187 alin. (10) lit. b)." 

24.După articolul 193 se introduce un nou articol, articolul 1931, cu următorul cuprins: 

"Art. 1931 

(1) Spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi ale ministerelor şi instituţiilor cu 
reţea sanitară proprie, precum şi spitalele din reţeaua autorităţilor administraţiei publice 
locale pot primi sume suplimentare de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorilor principali 
de credite ai acestora, pe baza unor indicatori de performanţă şi de calitate a serviciilor oferite 
pacienţilor. 

(2) Condiţiile şi criteriile pe baza cărora se acordă sumele prevăzute la alin. (1), precum şi 
modul de utilizare a acestor sume se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu consultarea 
Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, Colegiului Medicilor din 
România, Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi a organizaţiilor patronale, sindicale 
şi profesionale reprezentative din domeniul medical. 

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) se derulează un proiect-pilot pe o perioadă de 12 luni, în 
condiţiile reglementate prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2)." 

25.La articolul 224 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată 
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 
6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi 
persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
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perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele 
prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru 
revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi;" 

26.Articolul 233 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 233 

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoţeşte copilul internat în vârstă de până 
la 3 ani, precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către 
casele de asigurări de sănătate, dacă medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o 
perioadă determinată. Tariful serviciilor hoteliere pentru persoana care însoţeşte copilul cu 
vârstă mai mare de 3 ani internat într-un spital public, suportat de însoţitor, nu poate depăşi 
dublul sumei reprezentând alocaţia pentru hrană specifică secţiei în care este internat 
copilul." 

27.La articolul 255, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale sunt obligaţi să 
prezinte, la încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate, asigurări de răspundere 
civilă în domeniul medical în concordanţă cu tipul de furnizor, atât pentru furnizor, cât şi 
pentru personalul medico-sanitar angajat. Nivelul limitelor de asigurare pe categorii de 
furnizori care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări se stabileşte de CNAS cu avizul 
CMR, CFR, CMSR, OAMMR, OBBC şi al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, după caz. 
Societăţile de asigurări care oferă asigurări de răspundere civilă în domeniul medical trebuie 
să fie autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară." 

28.La articolul 255, alineatul (5) se abrogă. 

29.La articolul 280, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) CNAS organizează şi administrează Platforma informatică din asigurările de sănătate - de 
interes naţional şi utilitate publică, care cuprinde: sistemul informatic unic integrat, sistemul 
naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate, sistemul naţional de prescriere 
electronică şi sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului care cuprinde datele şi 
se constituie în condiţiile stabilite prin titlul IX1, asigurând interoperabilitatea acestuia cu 
soluţiile de e-Sănătate la nivel naţional, în condiţiile legii, pentru utilizarea eficientă a 
informaţiilor în elaborarea politicilor de sănătate şi pentru managementul sistemului de 
sănătate." 

30.La articolul 280, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu 
următorul cuprins: 

"(4) Condiţiile tehnice de securitate şi condiţiile de acces la Platforma informatică din 
asigurările de sănătate pentru ministerele şi instituţiile din sistemul naţional de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională se stabilesc prin ordin comun al conducătorilor acestora, 
al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS. 

(5) În vederea digitalizării, informatizării şi dezvoltării platformei prevăzute la alin. (2), CNAS 
poate colabora cu autorităţi şi instituţii publice." 
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31.La articolul 281, literele a) şi e) se abrogă. 

32.La articolul 386, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(12) Exercitarea efectivă de către medicii care au obţinut drept de liberă practică a 
activităţilor profesionale de medic, cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă, şi 
cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege, constituie experienţă 
profesională de medic, indiferent dacă aceştia desfăşoară activităţile profesionale în sistemul 
public şi/sau privat, în calitate de angajaţi, de persoană fizică independentă pe bază de 
contract sau în cadrul unui cabinet de practică medicală organizat în condiţiile legii." 

33.La articolul 391, alineatele (1) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 391 

(1) Medicii se pot pensiona în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul unitar de 
pensii publice. La cerere, medicii se pensionează la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. 
Cererea privind menţinerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune de 
către medic la unitatea angajatoare, în vederea aprobării, sau, după caz, se notifică casei de 
asigurări de sănătate de către medicul care se află în relaţie contractuală în mod direct cu 
aceasta, cu cel puţin 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de 
legislaţia privind sistemul unitar de pensii publice. 

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

(8) Prin excepţie de la prevederile tezei a doua a alin. (1), medicii care îşi desfăşoară activitatea 
în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului 
Bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua 
activitatea, după împlinirea vârstei de 67 ani, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de 
sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile judeţene ale 
medicilor sau al municipiului Bucureşti, pe baza certificatului de sănătate." 

34.La articolul 391, alineatul (2) se abrogă. 

35.La articolul 485, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(12) Exercitarea efectivă de către medicii stomatologi prevăzuţi la alin. (1) care au obţinut 
drept de liberă practică a activităţilor profesionale de medic stomatolog, cu normă întreagă 
sau echivalent de fracţii de normă, şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute 
de lege, constituie experienţă profesională de medic stomatolog, indiferent dacă aceştia 
desfăşoară activităţile profesionale în sistemul public şi/sau privat, în calitate de angajaţi, de 
persoană fizică independentă pe bază de contract sau în cadrul unui cabinet de practică 
medicală organizat în condiţiile legii." 

36.La articolul 699, punctul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"22. denumirea medicamentului - denumirea atribuită unui medicament, ce poate să fie o 
denumire inventată care să nu conducă la confuzii cu denumirea comună sau o denumire 
comună sau ştiinţifică însoţită de marca ori numele deţinătorului autorizaţiei de punere pe 
piaţă;" 

37.La articolul 799, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul 
cuprins: 
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"(31) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru medicamentele care au autorizaţie de 
punere pe piaţă eliberată de autorităţile competente ale unui stat membru, se pot efectua 
activităţi de distribuţie angro, cu excepţia celor de livrare către unităţile farmaceutice sau 
persoanele juridice care au dreptul să furnizeze medicamente către public în România." 

38.La articolul 804, alineatul (23) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(23) ANMDMR întreprinde demersurile legale în vederea asigurării în permanenţă de către 
deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă/reprezentantul deţinătorului autorizaţiei de 
punere pe piaţă şi distribuitorul angro a unei game adecvate de medicamente care să 
răspundă necesităţilor pacienţilor." 

39.La articolul 804, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul 
cuprins: 

"(25) ANMDMR întreprinde demersurile legale în vederea prevenirii sau atenuării deficitului 
în aprovizionarea de medicamente." 

40.La articolul 875 alineatul (1), litera ş) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"ş) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, aplicată 
fabricantului/importatorului/distribuitorului angro/deţinătorului de autorizaţie de punere pe 
piaţă/reprezentantului deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, după caz, pentru 
nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 812-814, art. 816, art. 820 alin. (1)-(3), art. 822, 
precum şi pentru distribuirea de materiale publicitare destinate publicului larg fără aprobarea 
prealabilă a ANMDMR, prevăzută la art. 823 alin. (1) lit. a);" 

41.La articolul 926, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Activităţile prevăzute la alin. (1), inclusiv vânzarea la distanţă prin intermediul serviciilor 
societăţii informaţionale a dispozitivelor medicale, sunt supuse controlului prin avizare. 
Excepţie de la această cerinţă fac activităţile care se realizează de către însuşi producătorul 
dispozitivelor medicale, ce fac obiectul acestor activităţi." 

42.La articolul 933 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"d) de a asigura instalarea, mentenanţa şi repararea dispozitivelor medicale cu unităţi avizate 
pentru efectuarea acestor servicii;" 

43.La articolul 933 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu 
următorul cuprins: 

"h) de a asigura verificarea periodică a dispozitivelor medicale utilizate, conform prevederilor 
legale; 

i) de a asigura condiţii optime de păstrare şi depozitare a dispozitivelor medicale, conform 
cerinţelor specificate de producător." 

44.La articolul 935, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"e) nerespectarea prevederilor art. 933 alin. (1) lit. a)-e), h) şi i), cu amendă de la 10.000 lei la 
20.000 lei, precum şi interzicerea utilizării dispozitivelor neconforme;" 

45.După titlul XX se introduce un nou titlu, titlul XXI, cu următorul cuprins: 
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"TITLUL XXI: Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate 

Art. 942 

În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) profesionişti - medici, farmacişti, medici stomatologi, psihologi, asistenţi medicali, asistenţi 
medicali generalişti, moaşe, tehnicieni dentari, dieteticieni, fizioterapeuţi, biochimişti 
medicali specialişti, biologi medicali specialişti şi chimişti medicali specialişti; 

b) organisme profesionale - organismele profesionale ale profesiilor de medic, farmacist, 
medic stomatolog, psiholog, asistent medical, asistent medical generalist, moaşă, tehnician 
dentar, dietetician, fizioterapeut, biochimişti medicali specialişti, biologi medicali specialişti şi 
chimişti medicali specialişti. 

Art. 943 

(1) În scopul dezvoltării celor mai eficiente politici de resurse umane necesare pentru 
asigurarea stării de sănătate a populaţiei se înfiinţează Registrul Naţional al Profesioniştilor 
din Sistemul de Sănătate, denumit în continuare Registrul Naţional. 

(2) Registrul Naţional este o platformă electronică în proprietatea statului şi administrarea 
Ministerului Sănătăţii, având regimul juridic al unei baze de date, cu scopul de a furniza datele 
necesare pentru managementul şi politicile de resurse umane în sănătate. 

Art. 944 

Ministerul Sănătăţii, prin structura competentă din cadrul acestuia, precum şi prin Institutul 
Naţional de Sănătate Publică, coordonează Registrul Naţional, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal, prin îndeplinirea următoarelor 
atribuţii: 

a) gestionează datele care sunt înregistrate în Registrul Naţional; 

b) acordă, la solicitarea în scris, motivată, a unei instituţii din domeniul medical, informaţii 
privind un profesionist inclus în Registrul Naţional; 

c) pentru gestionarea eficientă a Registrului Naţional, încheie protocoale, după caz cu 
organismele profesionale; 

d) pentru profesioniştii din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională, Ministerul Sănătăţii acordă informaţii la solicitarea în scris, motivată, a unei 
autorităţi/instituţii sau persoane autorizate, doar cu acordul scris al angajatorilor acestora." 

Art. II 

În tot cuprinsul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, sintagma "dispozitive medicale, tehnologii şi 
dispozitive asistive" se înlocuieşte cu sintagma "dispozitive medicale". 

Art. III 

În tot cuprinsul Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
sintagma "Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 
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ulterioare" se înlocuieşte cu sintagma "Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum 
şi legislaţia naţională aplicabilă domeniului protecţiei datelor". 

Art. IV 

(1)Prevederile art. I pct. 40 şi 44 intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe. 

(2)Condiţiile şi metodologia privind înfiinţarea/desfiinţarea şi reorganizarea 
secţiilor/compartimentelor clinice, prevăzute la art. 169 alin. (41) din Legea nr. 95/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc prin ordin al ministrului 
sănătăţii şi al ministrului educaţiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe. 

(3)Condiţiile şi metodologia privind avizarea înfiinţării spitalelor private, avizarea structurii 
organizatorice, precum şi avizarea modificării acesteia, prevăzute la art. 172 din Legea nr. 
95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc prin ordin al 
ministrului sănătăţii în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe. 

(4)Regulamentul de organizare şi funcţionare a Registrului Naţional, prevăzut la art. 944, se 
aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe, cu consultarea prealabilă a organismelor profesionale şi cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. 

(5)Actele normative prevăzute la art. I pct. 1, 12, 13 şi 30 vor fi elaborate şi publicate în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe. 

(6)Hotărârile Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor art. I pct. 21 şi 24 vor fi 
elaborate şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. 

Art. V 

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, articolul 4 din Legea nr. 584/2002 privind 
măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor 
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
814 din 8 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă. 

Art. VI 

(1)Prevederile cuprinse la art. 391 alin. (1) tezele a doua şi a treia din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 
cum acestea sunt modificate prin prezenta ordonanţă, intră în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2)În termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1), medicii care se află în relaţie contractuală în 
mod direct cu casele de asigurări de sănătate şi care au împlinit sau au mai puţin de 15 zile 
până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislaţia privind sistemul 
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unitar de pensii publice au obligaţia să notifice casele de asigurări de sănătate cu care se află 
în contract. 

(3)Cererile prevăzute la art. 391 privind menţinerea în activitate până la împlinirea vârstei de 
67 de ani, indiferent de sex, depuse până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se 
soluţionează cu aplicarea prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vigoare la data depunerii acestora. 

 

√ Ordonanta nr. 19/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, publicată in 
Monitorul Oficial 634/31.08.2021 

→Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 
mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

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

"Art. 11 

Până la încetarea stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul 
Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului 
Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pot fi ocupate prin numire, fără 
concurs, de funcţionari publici sau personal contractual care îndeplinesc cerinţele de ocupare 
stabilite în fişa postului şi în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile 
categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, şi criteriile prevăzute 
de statutele profesionale specifice. Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului 
Sănătăţii se face prin ordin al ministrului sănătăţii şi încetează de drept în cel mult 30 de zile 
de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la iniţiativa angajatorului. Numirea 
în cadrul unităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii se face prin 
act administrativ al conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare, cu încadrarea în 
limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin 
statul de funcţii, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă 
sau înainte de termen, la iniţiativa conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare." 

2.După articolul 211 se introduc două noi articole, articolele 212 şi 213, cu următorul cuprins: 

"Art. 212 

(1) Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare 
beneficiază de o alocaţie de hrană, în valoare totală de 100 lei, sub forma tichetelor de masă 
pe suport hârtie, care au caracteristicile fizice şi valorice prevăzute de cap. II - Tichete de masă 
din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările 
ulterioare. Tichetele de masă vor putea fi emise fără datele personale ale beneficiarilor, 
acestea urmând să fie completate la momentul distribuirii acestora. 

(2) Cheltuielile aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului 
Sănătăţii de la titlul 20 - Bunuri şi servicii. 



61 
 

(3) Alocaţia de hrană, sub forma tichetelor de masă, acordată potrivit prevederilor alin. (1), 
reprezintă venit neimpozabil pentru persoanele fizice, conform art. 62 lit. a) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) Tichetele de masă se achiziţionează de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi se distribuie centrelor de vaccinare, cabinetelor 
medicilor de familie, ambulatoriilor de specialitate, în condiţiile stabilite prin ordin al 
ministrului sănătăţii. 

Art. 213 

(1) Se aprobă organizarea Loteriei de vaccinare, ca măsură pentru încurajarea vaccinării. 

(2) Loteria de vaccinare constă în acordarea de premii în bani persoanelor cu schemă 
completă de vaccinare. 

(3) Premiile în bani acordate potrivit prezentului articol se supun regimului fiscal aferent 
veniturilor din premii reglementat la cap. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de noroc din 
titlul IV - Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului stabileşte fondul anual de premiere 
pentru Loteria de vaccinare, precum şi repartizarea acestuia. 

(5) Extragerile sunt organizate de către Compania Naţională «Loteria Română» - S.A. şi sunt 
efectuate în prezenţa Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor, din care fac 
parte câte un reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, al 
Ministerului Sănătăţii, respectiv al Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A., cu 
respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor). 

(6) Rezultatul extragerilor se consemnează într-un proces-verbal care se transmite 
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerului Sănătăţii, în prima zi 
lucrătoare după data extragerii. 

(7) Costurile aferente organizării şi desfăşurării extragerilor sunt suportate de către Compania 
Naţională «Loteria Română» - S.A. 

(8) Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, 
acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul. 

(9) Plata câştigurilor se face de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, 
prin Compania Naţională «Loteria Română» - S.A., în maximum 60 de zile de la expirarea 
termenului de revendicare a premiilor. 

(10) Pentru anul 2021, prima extragere are loc în luna octombrie. 

(11) În anul 2021, suma necesară pentru asigurarea fondului de premiere pentru Loteria de 
vaccinare se asigură prin virări de credite angajament şi credite bugetare, cu încadrarea în 
bugetul aprobat al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, potrivit 
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prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(12) Plăţile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (11) se asigură de la capitolul 80.01 Acţiuni 
generale economice, comerciale şi de muncă, de la o poziţie distinctă de transferuri din cadrul 
titlului 55 Alte transferuri. 

(13) Persoanele cu schemă completă de vaccinare, după emiterea certificatului de vaccinare 
pe baza numelui, prenumelui şi CNP-ului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare 
a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii 
Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, 
se pot înscrie pentru participarea la Loteria de vaccinare pe site-ul https://certificat-
covid.gov.ro. Condiţiile privind înscrierea pe site-ul de vaccinare sunt stabilite prin ordin 
comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al 
directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. Înscrierea persoanelor reprezintă 
acceptul acestora pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul art. 6 alin. (1) 
lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 
2016. Datele cu caracter personal sunt prelucrate şi utilizate de către Ministerul Sănătăţii şi 
Compania Naţională «Loteria Română» - S.A. şi stocate de către Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale în scopul înscrierii persoanelor cu schemă completă de vaccinare, a extragerii, 
validării şi acordării premiilor, numai pe durata necesară aplicării prevederilor prezentei 
ordonanţe. 

(14) În vederea îndeplinirii scopului menţionat la alin. (13), Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale dezvoltă pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro funcţionalitatea de înscriere a 
participanţilor în cadrul Loteriei de vaccinare, în baza cerinţelor stabilite conform ordinului 
comun prevăzut la alin. (13)." 

3.La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Până la încetarea stării de alertă, în instituţiile şi autorităţile publice se suspendă orice tip 
de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor vacante şi temporar vacante, cu excepţia 
celor prevăzute la alin. (1) şi (2), a posturilor şi funcţiilor vacante din cadrul Ministerului 
Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia, a posturilor şi funcţiilor 
vacante din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate, 
a posturilor şi funcţiilor vacante din unităţile sanitare publice aparţinând ministerelor şi 
instituţiilor cu reţele sanitare proprii, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a posturilor de predare vacante din unităţile de învăţământ 
preuniversitar şi a posturilor şi funcţiilor vacante din instituţiile de învăţământ superior, 
institutele de cercetare, Academia Română şi academiile de ramură." 

Art. II 

Dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, 
astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, nu se aplică concursurilor 
organizate în temeiul articolului unic al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 
privind desfăşurarea pe stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din 
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cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 33/2021, şi 
aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 

Art. III 

(1)Dispoziţiile art. 212 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, 
astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, se aplică persoanelor cu 
schema completă de vaccinare după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. 

(2)În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Sănătăţii 
va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor art. 212 din Legea nr. 55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, astfel cum a 
fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă. Normele metodologice se aprobă prin 
ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(3)În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Sănătăţii 
şi Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului elaborează ordinul comun prin care 
se aprobă modul de organizare a Loteriei de vaccinare, structura premiilor, precum şi 
procedura de acordare a premiilor în bani. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

(4)Ordinul prevăzut la art. 213 alin. (13) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificată şi 
completată prin prezenta ordonanţă, se elaborează în termen de 30 zile şi se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. IV 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea 
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe 
durata pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 
din 30 iunie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 1 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) aplicaţia mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii 
certificatelor, prin scanarea codului QR de pe certificat." 

2.La articolul 1 alineatul (7), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(7) Pentru validarea identităţii titularului de certificat, prin SIICDC, în funcţie de tipul de 
certificat solicitat, sunt utilizate următoarele seturi de date: [...]." 

3.La articolul 1 alineatul (12), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) certificatele de testare, 48 de ore pentru testul antigen rapid şi 72 de ore pentru testul de 
amplificare a acidului nucleic;" 

4.La articolul 2 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"j) furnizează autorităţilor administraţiei publice locale ghiduri de utilizare a portalului şi 
asistenţa tehnică necesară eliberării certificatelor în format letric." 

5.La articolul 4 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) verificarea documentelor de vaccinare, cu modelul de adeverinţă de vaccinare din statul 
respectiv, obţinute de cetăţenii români şi membrii de familie ai acestora într-un stat terţ, doar 
în situaţia în care persoanelor în cauză li s-a administrat schema completă de vaccinare pe 
teritoriul unui stat terţ;" 

6.La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(6) Instituţia sau instituţiile sesizate conform prevederilor alin. (4) lit. c) soluţionează cererile 
în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la înştiinţare, pentru certificatele de vaccinare sau 
de vindecare, respectiv cel mult 24 de ore pentru certificatul de testare pentru testul antigen 
rapid şi testul de amplificare a acidului nucleic." 

7.După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins: 

"Art. 6 

Certificatele digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 pot fi utilizate pe teritoriul 
României pentru atestarea vaccinării, testării sau vindecării titularilor." 

Art. V 

După articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2020 privind acordarea de 
către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi 
persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru 
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, se introduce un nou articol, 
art. 5, cu următorul cuprins: 

"Art. 5 

Măştile de protecţie rămase nedistribuite de la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, respectiv autorităţilor publice locale, pot fi repartizate cu titlu 
gratuit inspectoratelor şcolare judeţene, pe bază de proces-verbal de predare-primire, 
conform solicitărilor făcute de către aceste instituţii, în vederea distribuirii lor către elevii din 
ciclul primar, gimnazial şi liceal." 

 

 

 


