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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

03 martie 2022 

 

 

√ Ordinul ministrul educaţiei nr. 3325/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului 
educaţiei nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, 
publicat in Monitorul Oficial 209/03.03.2022 

→ Anexa la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 
mobilitatea academică a studenţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 
12 septembrie 2019, se completează după cum urmează: 

1.La articolul 3 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins: 

"(2) În cazul în care studentul sau studentul doctorand nu poate dovedi studiile parcurse prin documente 
emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o anterior în Ucraina, instituţia de 
învăţământ superior din România evaluează, pe baza unor criterii proprii şi cu respectarea bunelor 
practici internaţionale, rezultatele învăţării, competenţele şi abilităţile şi decide cu privire la 
recunoaşterea şi acordarea creditelor de studiu transferabile. 

(3) Studentul sau studentul doctorand aflat în situaţia menţionată la alin. (2) va prezenta instituţiei de 
învăţământ superior din România, înainte de finalizarea studiilor, diplomele care i-au permis accesul în 
ciclul de studii la care a fost înmatriculat." 

2.După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins: 

"Art. 41 

Prin derogare de la prevederile art. 4, în anii universitari 2021-2022 şi 2022-2023, mobilitatea academică 
pentru cetăţenii din ţările terţe ale Uniunii Europene, care provin din instituţiile de învăţământ superior 
recunoscute în Ucraina, se realizează ca urmare a demersului studentului, cu acordul instituţiei 
primitoare." 

3.La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul 
cuprins: 

"(3) Mobilitatea academică definitivă a studenţilor menţionaţi la art. 41 se realizează cu taxă, conform 
Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în 
valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii 
Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia 
Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010. 

(4) În anii universitari 2021-2022 şi 2022-2023, prin excepţie de la prevederile alin. (3), studenţii, cetăţeni 
ai Ucrainei, pot beneficia de finanţare de la bugetul de stat sau din alte surse, prin Ministerul Educaţiei 
şi, respectiv, instituţiile de învăţământ superior, conform art. 224 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare." 
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√ Hotararea  Guvernului nr. 296/2022 privind acceptarea unei donaţii de teste antigenice 
rapide de către statul român, prin Ministerul Sănătăţii, în vederea diagnosticării infecţiei cu SARS-CoV-
2 şi darea acestora în administrare Ministerului Sănătăţii, publicată in Monitorul Oficial 
212/03.03.2022. 

Art. 1 
Se acceptă, pentru statul român, donaţia constând în 600.000 de teste antigenice rapide având 
denumirea GENEDIA W COVID-19 Ag şi fabricate de Green Cross Medical Science Corporation, în valoare 
de 1.536.000 USD, respectiv 6.666.240 lei, fără TVA, din partea Republicii Coreea. 

Art. 2 
(1)Ministerul Sănătăţii îndeplineşte formalităţile de acceptare a donaţiei în numele statului român. 
(2)Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art. 1 se realizează prin încheierea unui proces-verbal de 
predare-primire între reprezentanţii Republicii Coreea şi ai Ministerului Sănătăţii, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3 
Bunurile prevăzute la art. 1 devin proprietate privată a statului la data semnării procesului-verbal de 
predare-primire prevăzut la art. 2 alin. (2) şi se dau în administrarea Ministerului Sănătăţii începând cu 
aceeaşi dată, în vederea repartizării acestora, prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 60 de zile 
de la data recepţiei acestora. 

 

 

√ Ordonanță de urgență nr. 18/2022 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român 
şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea 
unui termen, publicată in Monitorul Oficial 213/03.03.2022 

→ Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe 
reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, 
precum şi pentru prorogarea unui termen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 
din 13 iulie 2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 40/2019, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

1.La alineatul (4), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"a) cererea de compensare să fie depusă la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor; 

b) persoanele care solicită compensarea să restituie Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor, dacă este cazul, diferenţa dintre suma datorată şi suma pe care o au de încasat, în termen 
de 120 de zile de la data depunerii cererii de compensare." 

2.După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins: 

"(61) În situaţia în care numai unul dintre beneficiari a formulat cerere de compensare, iar ceilalţi 
beneficiari menţionaţi în decizie nu au cerut compensarea, emiterea titlurilor de plată se suspendă până 
la soluţionarea cererii de compensare." 

3.Alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(11) Cererea de compensare prevăzută la alin. (4) lit. a), depusă la Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor, suspendă orice procedură de executare silită începută de Agenţia Naţională 
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de Administrare Fiscală, prin organele fiscale subordonate, dacă cererea vizează creanţele reciproce 
prevăzute la alin. (1)." 

 

√  Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 127/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative 
privind dobândirea calităţii de asigurat, publicat in Monitorul Oficial 214/03.03.2022. 

→Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de 
asigurat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 6 decembrie 2018, cu 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind 
dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului 
unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în 
situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită 
o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România" 

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

"Art. 1 

Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea 
calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de 
identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii 
deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o 
formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezentul ordin." 

3.Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"NORME METODOLOGICE pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de 
asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care 
provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie 
potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România" 

4.În anexă, după articolul 13 se introduce un nou capitol, capitolul IV, care cuprinde articolul 131, cu 
următorul cuprins: 

"CAPITOLUL IV: Stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din 
zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit 
Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare 

Art. 131 

(1) Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din 
Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind 
azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de servicii medicale, de 
medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi serviciile cuprinse în programele naţionale de 
sănătate curative, care se acordă de către furnizori, pe baza documentului de trecere a frontierei de 
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stat, valabil, acceptat de statul român, cuprins în Lista documentelor de trecere a frontierei de stat 
acceptate de statul român, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.124/2015 
privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român, cu modificările 
ulterioare, din care să rezulte că persoana se încadrează în categoria cetăţenilor ucraineni sau, după caz, 
a cetăţenilor străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina. 

(2) O copie a documentului prevăzut la alin. (1) se păstrează la furnizor şi se transmite de către acesta 
casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, prin mijloace de comunicare 
electronică, asumat prin semnătură electronică extinsă calificată. 

(3) Evidenţa la nivelul caselor de asigurări a cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite 
care provin din zona conflictului armat din Ucraina care intră în România şi care nu solicită o formă de 
protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, 
se realizează pe baza numărului unic de identificare care se atribuie în baza documentelor prevăzute la 
alin. (1), prin Sistemul informatic unic integrat, cu asigurarea garanţiilor corespunzătoare drepturilor şi 
libertăţilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate. 

(4) Numărul unic de identificare menţionat la alin. (3) se compune după formula prevăzută la art. 13 
alin. (4), iar numărul de identificare al casei de asigurări este cel prevăzut la art. 13 alin. (5)." 

 

 


