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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA  

DREPTURILOR CETĂȚENILOR  

 

  1 aprilie 2022 

 

√ Ordonanța de urgență nr. 34/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 

15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri 

naționale din România, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și 

unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri 

de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 

91 I/01, publicată în M.Of. nr. 323 din 1 aprilie 2022 

Art. I După articolul 3 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului 

de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un 

nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins: 

Art. 31 (1) Vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecție 

civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop 

beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare, pe baza solicitării transmise Companiei 

Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. de Ministerul Afacerilor Interne, 

prin Departamentul pentru Situații de Urgență. 

(2) Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. (1), Departamentul pentru Situații 

de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne solicită Companiei Naționale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A., cu cel puțin o zi lucrătoare sau îndată ce primește 

informarea privind desfășurarea misiunii prevăzute la alin. (1) pe teritoriul României, emiterea 

de roviniete cu titlu gratuit. 

(3) În vederea obținerii scutirii prevăzute la alin. (1), autoritățile naționale din statele 

care organizează misiunea sau organizațiile internaționale organizatoare au obligația de a 

comunica Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne informațiile prevăzute la alin. (4), în termenul stabilit la alin. (2). 
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(4) Solicitarea prevăzută la alin. (2) cuprinde lista numerelor de înmatriculare ale 

vehiculelor, însoțită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora, precum și 

perioada de desfășurare a transporturilor pe teritoriul României. 

(5) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. emite, cel 

târziu în a doua zi lucrătoare de la data primirii solicitării, numărul minim de roviniete cu titlu 

gratuit, în funcție de tipul vehiculului și de duratele de utilizare a rețelei de drumuri naționale 

din România, prevăzute în anexa nr. 1, astfel încât să fie acoperită integral perioada 

menționată la alin. (4) pentru desfășurarea pe teritoriul României a transporturilor 

menționate la alin. (1), așa cum a fost solicitată de Departamentul pentru Situații de Urgență, 

și îl informează cu privire la emiterea acestora. 

(6) Contravaloarea rovinietelor eliberate în baza prevederilor alin. (5) se decontează 

bianual Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. de către 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, din sumele alocate de către Guvern din fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului sau alte sume legal constituite, prevăzute cu această 

destinație în legile bugetare anuale, pe baza situației transmise până la data de 15 a primei 

luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior. 

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (5), pentru situații urgente în care 

termenele nu pot fi respectate, procedura de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit se 

stabilește prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului 

afacerilor interne. 

Art. II Ordinul prevăzut la art. 31 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din 

România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, se aprobă în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe de urgență. 

Art. III Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea 

sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 

23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

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

următorul cuprins: 
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(11) Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pot încasa 

prin intermediul mijloacelor moderne de plată sumele prevăzute la art. 6 alin. (3) din 

Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 

personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale 

persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

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

Art. 2 (1) Instituțiile acceptante de carduri au obligația de a instala terminale de plată 

în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării. Instalarea terminalelor de plată se face 

la solicitarea operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 

1 alin. (1) și (11), precum și a comercianților prevăzuți la art. 1 alin. (3), în baza contractelor 

încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceștia. 

Art. IV (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, programelor aprobate prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor 

programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească nu le sunt 

aplicabile dispozițiile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În baza programelor aprobate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022, 

ajutoarele de stat se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene. 

Art. V La articolul 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind 

aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia 

românească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 18 martie 2022, 

alineatul (6) se abrogă. 

 

√ Legea nr. 75/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în M.Of. nr. 324 din 1 aprilie 2022 

Articol unic Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99 din 10 septembrie 

2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru 
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modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 876 din 13 septembrie 2021. 

 

√ Ordinul nr. 340/2022 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2021/2.313 a 

Comisiei din 22 decembrie 2021 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la 

importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de 

COVID-19 în cursul anului 2022, publicat în M.Of. nr. 324 din 1 aprilie 2022 

Art. 1 Se aprobă Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la 

import și TVA conform Deciziei (UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 privind 

scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile 

necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022, 

prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

Art. 2 (1) Prin organizații aprobate de autoritățile competente din statele membre, în 

sensul art. 1 alin. (1) lit. c) din Decizia (UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 

privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile 

necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022 (Decizia 

2021/2.313), se înțelege organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agenția 

Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin unitățile sale subordonate să beneficieze de o 

astfel de scutire. 

(2) În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxelor 

la import și a TVA, organizațiile prevăzute la alin. (1) depun o cerere în acest sens la: 

a) direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, pentru contribuabilii care au 

domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepția contribuabililor mijlocii și a 

contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Direcției Generale Regionale a 

Finanțelor Publice București; 

b) administrațiile finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii, pentru contribuabilii 

mijlocii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora; 

c) administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, pentru 

contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepția contribuabililor 

mijlocii; 
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d) Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, pentru contribuabilii 

care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administrației Județene a Finanțelor Publice Ilfov. 

(3) Cererile se analizează de comisiile instituite în temeiul art. 1 din Procedura de 

autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau 

instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43—53, art. 57—59, art. 61—80 și ale art. 82 din 

Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui 

regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016, cu completările ulterioare. 

(4) Cererea prevăzută la alin. (2) se întocmește conform modelului prevăzut în anexa 

nr. 2 la prezentul ordin. 

(5) Comisia prevăzută la alin. (3) decide asupra aprobării sau respingerii cererii privind 

autorizarea prevăzute la alin. (2). În acest sens, comisia emite „Decizia privind 

aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de 

scutire de la plata taxelor la import și a TVA”, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa 

nr. 3 la prezentul ordin. Decizia se semnează de președintele comisiei în termen de maximum 

3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la organul fiscal competent și se comunică 

solicitantului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare. Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a 

activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA este 

valabilă pentru toate importurile care îndeplinesc condițiile pentru aplicarea scutirii, efectuate 

de titularul deciziei în perioada acoperită de Decizia 2021/2.313, respectiv 1 ianuarie 2022—

30 iunie 2022, și se acordă persoanei care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a) este o organizație cu caracter caritabil sau filantropic; 

b) nu înregistrează la data depunerii cererii obligații fiscale restante administrate de 

Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte creanțe bugetare 

individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal 

central în vederea recuperării; 

c) declară că îndeplinește condițiile prevăzute de Decizia 2021/2.313 pentru aplicarea 

scutirii. 
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(6) Pentru verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (5) lit. b), comisia 

prevăzută la alin. (3) solicită certificat de atestare fiscală în format electronic prin intermediul 

aplicației informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF. 

(7) În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia întocmită conform alin. (5) 

cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum și mențiunea potrivit căreia decizia 

respectivă poate fi contestată, în baza dispozițiilor legale în vigoare. 

(8) Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri 

în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA se prezintă în original la autoritatea 

vamală, care menționează pe verso numărul și data declarației vamale de punere în liberă 

circulație și reține o copie. 

(9) Autoritatea Vamală Română organizează evidența operațiunilor de import 

efectuate în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA în temeiul Deciziei 

2021/2.313, în vederea transmiterii către Comisia Europeană a informațiilor prevăzute la art. 

2 din decizie. 

(10) Organele cu atribuții de control din cadrul ANAF efectuează verificări la 

organizațiile care au obținut decizii privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de 

import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA, asupra modului în 

care sunt respectate prevederile Deciziei 2021/2.313. 

(11) În situația constatării de către organele cu atribuții de control din cadrul ANAF a 

nerespectării prevederilor prezentului ordin, organizațiilor li se anulează Decizia privind 

aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la 

plata taxelor la import și a TVA de către autoritatea care a eliberat-o și care va înștiința 

autoritatea vamală în vederea încasării taxelor la import și a TVA aferente operațiunilor care 

au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare. 

Art. 3  Sunt considerate autorizate, conform prevederilor art. 2 alin. (1), organizațiile 

cu caracter caritabil sau filantropic care au fost autorizate conform prevederilor art. 2 alin. (1) 

din Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 

2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA 

la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de 

COVID-19 în cursul anului 2020. 

Art. 4 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
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ANEXA Nr. 1 

LISTA 
bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import și TVA conform Deciziei 

(UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 privind scutirea de taxe la import și 
exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea 

efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022 
 

Nr. 
Crt. 

Numele produsului Descrierea produsului Codul NC Rata dreptului 
convențional 

1 Dispozitive medicale Aparate respiratoare pentru 
îngrijire intensivă și subintensivă 

ex 9019 20 00 scutire 

  Ventilatoare medicale (aparate 
pentru respirație 
artificială) 

ex 9019 20 00 scutire 

  Alte aparate de oxigenoterapie, 
inclusiv corturi de oxigen 

ex 9019 20 00 scutire 

  Aparat pentru oxigenarea 
extracorporală cu membrană 
(ECMO) 

ex 9018 90 scutire 

2 Monitoare Monitoare multiparametri, 
inclusiv versiunile lor portabile 

ex 8528 52 91 14%, dar acum 
scutite de drepturi 
vamale autonome 

   ex 8528 52 99 14%, dar acum 
scutite de drepturi 
vamale autonome 

   ex 8528 59 00 14% 
3 Pompe - Pompe de perfuzie pentru 

medicină 
- Pompe peristaltice pentru 
nutriție enterală 
- Pompe de aspirație 

ex 9018 90 50 
ex 9018 90 84 
ex 8413 81 00 

scutire 
scutire 
scutire 

  Sonde de aspirație, injectomate ex 9018 90 50 scutire 
4 Tuburi Tuburi endotraheale ex 9018 90 60 

ex 9019 20 00 
scutire 

  Tuburi sterile de la ex 3917 21 
10 la ex 3917 39 
00 

6,5% 

5 Căști Căști NIV/CPAP (noninvazive) ex 9019 20 00 scutire 
6 Măști NIV pentru față 

(noninvazive) 
Măști NIV pentru față 
(noninvazive) și măști pentru 
protecția gurii și nasului 

ex 9019 20 00 scutire 

7 Sisteme/Mașini de 
aspirație 

Sisteme de aspirație ex 9019 20 00 scutire 

  Mașini electrice de aspirație ex 9019 20 00 
ex 8543 70 90 

scutire 
3,7% 

8 Umidificatoare Umidificatoare ex 8415 
ex 8509 80 00 
ex 8479 89 97 

între 2,2 și 2,7% 
2,2% 
1,7% 

9 Laringoscoape Laringoscoape ex 9018 90 20 scutire 
10 Consumabile 

medicale 
Kituri/Truse de intubație 
Foarfece laparoscopice 

ex 9018 90 scutire 
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  Seringi, cu sau fără ace 9018 31 scutire 
  Ace metalice tubulare și ace 

pentru suturi 
9018 32 scutire 

  Ace, catetere, canule ex 9018 39 scutire 
  Truse de acces vascular ex 9018 90 84 scutire 
11 Stații de monitorizare, 

dispozitive de 
monitorizare a 
pacientului - aparate 
electrodiagnostice 

Stații de monitorizare centrală 
pentru terapie intensivă 
Dispozitive de monitorizare a 
pacientului capabile să 
urmărească simultan doi sau 
mai mulți parametri fiziologici 
Aparate electrodiagnostice 

ex 9018 90 
 
9018 19 10 
 
 
 
ex 9018 19 90 
ex 9022 21 00 

scutire 
 
scutire 
 
 
 
scutire 
scutire 

12 Scaner cu ultrasunete Aparate pentru diagnostic prin 
scanare ultrasonică (ecografe) 

9018 12 00 scutire 

13 Electrocardiografe Electrocardiografe 9018 11 00 scutire 
14 Scanere/Sisteme 

computerizate de 
tomografie 

Aparate de tomografie 
computerizată 
Aparate de scanare 

9022 12 
ex 9022 14 00 

scutire 
scutire 

15 Măști - Mască de față textilă, fără filtru 
înlocuibil sau părți mecanice, 
incluzând măști chirurgicale și 
măști de față confecționate din 
materiale textile nețesute 
-Mască de față FFP2 și FFP3 
Măști chirurgicale din hârtie 
Măști de gaz cu piese mecanice 
sau filtre înlocuibile pentru 
protecție împotriva agenților 
biologici. Includ de asemenea 
măști care încorporează 
protecție pentru ochi sau scuturi 
faciale 

ex 6307 90 98 
 
 
 
 
ex 6307 90 98 
ex 4818 90 10 
ex 4818 90 90 
 
9020 00 00 

6,3% 
 
 
 
 
6,3% 
scutire 
scutire 
 
1,7% 

16 Mănuși Mănuși din plastic 
Mănuși chirurgicale din cauciuc 
Alte mănuși de cauciuc 
Mănuși tricotate sau croșetate 
care au fost impregnate sau 
acoperite cu materiale plastice 
sau cauciuc 
Mănuși din material textil care 
nu sunt tricotate sau croșetate 

ex 3926 20 00 
4015 12 00 
4015 19 00 
ex 6116 10 
 
 
 
ex 6216 00 

6,5% 
2% 
2,7% 
8,9% 
 
 
 
7,6% 

17 Scuturi din plastic 
pentru față 

- Scuturi de unică folosință și 
reutilizabile 
- Scuturi din plastic pentru față 
(acoperind mai mult decât zona 
ochilor) 
- Viziere 

ex 3926 20 00 
ex 3926 90 97 

6,5% 

18 Ochelari de protecție Ochelari de protecție ex 9004 90 10 
ex 9004 90 90 

2,9% 
2,9% 
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19 Combinezoane 
- halate impermeabile 
-diverse tipuri, diferite 
dimensiuni 
- Îmbrăcăminte de 
protecție pentru uz 
chirurgical/medical 
alcătuit din pâslă sau 
materiale nețesute 
impregnate, acoperite 
sau laminate (țesături 
de la pozițiile 56.02 
sau 56.03) 

Îmbrăcăminte și accesorii pentru 
îmbrăcăminte (inclusiv mănuși, 
mitene și mănuși cu un deget), 
pentru orice utilizare, din 
cauciuc vulcanizat 
Îmbrăcăminte de protecție din 
material plastic 
Îmbrăcăminte și accesorii de 
îmbrăcăminte din hârtie 
Îmbrăcăminte, alcătuite din 
țesături tricotate sau croșetate 
de la pozițiile 5903, 5906 sau 
5907 
Alte articole de îmbrăcăminte, 
tricotate sau croșetate 
Îmbrăcăminte de protecție 
pentru uz chirurgical/medical 
din pâslă sau nețesute, 
impregnate sau nu, acoperite 
sau laminate (țesături de la 
pozițiile 5602 sau 5603). Aceasta 
include articole de 
îmbrăcăminte lipite. 
Alte articole de îmbrăcăminte de 
protecție din materiale textile 
țesături sau țesături care sunt 
impregnate, acoperite sau 
laminate (de la pozițiile 
5903, 5906 sau 5907) 

ex 4015 90 00 
 
 
 
 
ex 3926 20 00 
 
ex 4818 50 00 
 
ex 6113 00 10 
ex 6113 00 90 
 
 
6114 
 
ex 6210 10 
 
 
 
 
 
 
 
ex 6210 20 
ex 6210 30 
ex 6210 40 
ex 6210 50 

5% 
 
 
 
 
6,5% 
 
scutire 
 
8%    12% 
 
 
 
12% 
 
12% 
 
 
 
 
 
 
 
12% 
12% 
12% 
12% 

 
 

20 Huse/Acoperitori 
pentru încălțăminte 

Huse/Acoperitori pentru 
încălțăminte 

ex 3926 90 97 
ex 4818 90 10 
ex 6307 90 98 

6,5% 
scutire 
6,3% 

21 Articole pentru 
acoperit capul 

Caschete din material textil 
Pălării și alte articole pentru 
acoperit capul, căști de păr din 
orice material 
Alte articole pentru acoperit 
capul, chiar căptușite sau 
împodobite 

ex 6505 00 30 
ex 6505 00 90 
 
 
ex 6506 

2,7% 
2,7% 
 
 
2,7% 

22 Termometre Termometre cu lichid pentru 
citire directă, inclusiv 
termometru clinic standard 
„Mercur în sticlă” 
Termometre digitale sau 
termometre cu infraroșu 
pentru amplasare pe frunte 

9025 11 20 
ex 9025 11 80 
 
 
ex 9025 19 00 

scutire 
2,8% 
 
 
scutire 

23 Săpun de mâini Săpun și produse organice 
tensioactive și preparate pentru 
toaletă 
Săpun și preparate organice 
tensioactive 
Săpun sub alte forme 
Agenți organici de suprafață (în 
afară de săpun) — cationici 

ex 3401 11 00 
ex 3401 19 00 
 
ex 3401 20 10 
ex 3401 20 90 
 
ex 3402 41 00 
 

Scutire 
 
 
Scutire 
 
 
scutire 
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Agenți organici de suprafață și 
preparate pentru spălarea pielii, 
sub formă de lichid sau cremă și 
puse la vânzare cu amănuntul, 
indiferent dacă conțin sau nu 
săpun 

ex 3401 30 00 4% 

24 Distribuitor de 
dezinfectant pentru 
mâini montat pe 
perete 

Distribuitor de dezinfectant 
pentru mâini montat pe perete 

ex 8479 89 97 1,7% 

25 Alcool, în litri Nedenaturat, care conține în 
volum 80% sau mai mult alcool 
etilic 
Denaturat, de orice concentrație 
de alcool 
Nedenaturat, care conține în 
volum mai puțin de 80% alcool 

2207 10 00 
 
 
ex 2207 20 00 
 
ex 2208 90 91 
ex 2208 90 99 

19,2 €/hl 
 
 
10,2 €/hl 
 
1 €/% vol./hl + 6,4 
€/hl 
1 €/% vol./hl 

26 Soluție apă oxigenată 
Preparate 
dezinfectante pe bază 
de apă oxigenată, 
pentru curățarea 
suprafețelor 
Dezinfectant 

Apă oxigenată, solidificată sau 
nu cu uree 
Alte preparate dezinfectante 

2847 00 00 
 
3808 94 

5,5% 
 
6% 

27 Cărucioare pentru 
urgențe 

Cărucioare pentru persoane cu 
handicap (scaune cu rotile) 
Paturi și tărgi pentru mutarea 
pacienților în spitale, clinici 

ex 8713 90 00 
 
ex 9402 90 00 

scutire 
 
scutire 

28 Prelevator de ARN Prelevator de ARN ex 9027 89 90 scutire 
29 Kituri de testare 

pentru COVID-
19/Instrumente și 
aparate utilizate 
pentru testele de 
diagnostic 

-Kituri de testare pentru 
coronavirus 
-Reactivi de diagnosticare pe 
bază de reacții imunologice 
 
 
Reactivi de diagnosticare pentru 
testul de reacție polimerază în 
lanț (PCR) cu acid nucleic 
Instrumente utilizate în 
laboratoarele clinice pentru 
diagnosticul in vitro 
Kituri de prelevare 

ex 3002 90 90 
ex 3002 49 00 
ex 3002 51 00 
ex 3002 59 00 
ex 3002 90 90 
ex 3822 19 00 
ex 3822 00 00 
 
 
ex 9027 89 90 
 
 
ex 9022 21 00 
ex 9018 90 
ex 9027 89 90 

scutire 
 
 
 
 
 
scutire 
 
 
scutire 
 
 
scutire 
scutire 
scutire 

30 Tampoane Vată, tifoane, feșe și articole 
similare (de exemplu, 
pansamente, cataplasme), 
impregnate sau acoperite cu 
substanțe farmaceutice pentru 
scopuri medicale, chirurgicale 

ex 3005 90 scutire 

31 Echipamente pentru 
înființarea spitalelor 
de campanie 

Paturi de spital 
Corturi 
 

ex 9402 90 00 
ex 6306 22 00 
ex 6306 29 00 

scutire 
12% 
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Corturi din plastic ex 3926 90 97 12% 
32 Medicamente și 

produse imunologice 
Apă oxigenată, prezentată ca 
medicament 
Paracetamol 
Hidroxiclorochină 
Lopinavir/Ritonavir 
Remdesivir 
Tocilizumab 
Favipiravir 
Umifenovir 
Anticorpi monoclonali 

ex 3003 90 00 
ex 3004 90 00 
ex 3003 
ex 3004 
 
 
 
 
 
ex 3002 13 00 
ex 3002 14 00 
ex 3002 15 00 

scutire 
 
 
 
 
 
 
 
 
scutire 

33 Sterilizatoare 
medicale, chirurgicale 
sau de laborator 

Sterilizatoare medicale, 
chirurgicale sau de laborator 

8419 20 00 scutire 

34 Propan-1-ol (alcool 
propilic) și propan-2-
ol (alcool izopropilic) 

Propan-1-ol (alcool propilic) și 
propan-2-ol (alcool izopropilic) 

2905 12 00 5,5% 

35 Eteri, eter-alcooli, 
eterfenoli, eter-
alcool-fenoli, peroxizi 
de alcool, peroxizi de 
eter, peroxizi cetonici 

Eteri, eter-alcooli, eterfenoli, 
eter-alcool-fenoli, peroxizi de 
alcool, peroxizi de eter, peroxizi 
cetonici 

ex 2909 scutire/5,5% 

36 Acid formic Acid formic și sărurile lui 2915 11 00 
2915 12 00 

5,5% 

37 Acid salicilic Acid salicilic și sărurile lui 2918 21 00 6,5% 
38 Câmpuri operatorii de 

unică folosință 
formate din țesături 
de la poziția 5603, de 
tipul celor utilizate în 
timpul procedurilor 
chirurgicale 

Câmpuri operatorii de unică 
folosință formate din țesături de 
la poziția 5603, de tipul celor 
utilizate în timpul procedurilor 
chirurgicale 

6307 90 92 6,3% 

39 Materiale nețesute, 
chiar impregnate, 
acoperite sau 
laminate 

Materiale nețesute, chiar 
impregnate, acoperite sau 
laminate 

ex 5603 11 10 
ex 5603 94 90 

4,3% 
4,3% 

40 Articole de tipul celor 
utilizate în scopuri 
chirurgicale, medicale 
sau igienice, care nu 
sunt destinate vânzării 
cu amănuntul 

Cearceafuri de hârtie ex 4818 90 scutire 

41 Sticlărie de laborator, 
sterilă sau 
farmaceutică 

Sticlărie de laborator, sterilă sau 
farmaceutică, chiar gradată sau 
calibrată 

ex 7017 10 00 
ex 7017 20 00 
ex 7017 90 00 

3% 
3% 
3% 

42 Dispozitive medicale Consola ECMO/ECLS - 
Oxigenatoare ale membranei 
extracorporale/Sistem 
extracorporal de susținere a 
vieții 
Izolete cu presiune negativă 
pentru transportul pe targă 

ex 9018 90 84 
 
 
 
 
ex 9402 90 00 
 

scutire 
 
 
 
 
scutire 
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Scannere termice ex 9018 20 00 
ex 9025 19 00 

scutire 

43 Camere de izolare cu 
presiune negativă 

Camere de izolare cu presiune 
negativă 

ex 9406  

44 Unitate de terapie 
intensivă mobilă 

Unitate de terapie intensivă 
mobilă 

ex 8716  

45 Spitale mobile 
modulare 

Spitale mobile modulare din oțel ex 9406 20 00 scutire 

 
ANEXA Nr. 2 
Denumirea organizației ............................ 
Codul de identificare fiscală .................... 
Adresa ................................................... 
Telefon .................................... 
Nr. de înregistrare .................... 
 

CERERE 
privind autorizarea pentru importul de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la 

import și a TVA 
 

În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 
1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri 
de taxe vamale și ale Deciziei (UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 privind 
scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile 
necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022, solicităm 
aprobarea pentru desfășurarea activităților de import în regim de scutire de la plata taxelor la 
import și a TVA. 

În acest sens, declar pe propria răspundere că: 
I. Organizația pe care o reprezint: 

- este o organizație cu caracter caritabil sau filantropic; 
- nu înregistrează obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv 
contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor 
eșalonate și/sau reeșalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii; 
- deține evidențe contabile care permit autorităților competente supravegherea operațiunilor 
pentru care se solicită scutirea de la plata taxelor la import și a TVA; 
- va plăti taxele la import și TVA aferente bunurilor importate în regim de scutire dacă nu va fi 
respectată oricare dintre condițiile pentru acordarea scutirii. 

II. Bunurile pentru care solicit scutirea de taxe la import și TVA sunt destinate uneia 
dintre următoarele utilizări: 
- distribuirea gratuită către persoanele contaminate sau cu risc de a fi contaminate cu COVID-
19 sau implicate în combaterea epidemiei de COVID-19; 
- punerea, în mod gratuit, la dispoziția persoanelor contaminate sau cu risc de a fi contaminate 
cu COVID-19 sau implicate în combaterea epidemiei de COVID-19, bunurile rămânând în 
proprietatea organizației. 

III. Am luat la cunoștință despre cerințele prevăzute la articolele 78, 79 și 80 din 
Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 și la articolele 55, 56 și 57 din Directiva 2009/132/CE, 
conform cărora: 
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1. Bunurile care beneficiază de scutire de taxe la import și TVA nu pot fi împrumutate, 
închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, fără informarea în prealabil a autorităților 
vamale. 

În cazul în care bunurile sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizații 
care are dreptul la aceeași scutire de taxe la import și TVA, aceasta se acordă în continuare, 
cu condiția ca bunurile să fie utilizate în scopurile care le conferă dreptul la o astfel de scutire. 

În alte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul bunurilor se realizează cu plata 
prealabilă a taxelor la import și a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data împrumutului, a 
închirierii sau a transferului, în funcție de tipul bunurilor și de valoarea în vamă recunoscută 
sau acceptată la acea dată de către autoritățile vamale. 

2. În cazul bunurilor cu folosință îndelungată care beneficiază de scutire de taxe la 
import și TVA, după ce nu mai sunt folosite pentru scopurile care le dau dreptul la această 
scutire, nu pot fi împrumutate, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, decât cu 
înștiințarea în prealabil a autorităților vamale. 

În cazul în care bunurile sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizații 
care are dreptul să beneficieze de aceeași scutire de taxe la import și TVA, aceasta se aplică în 
continuare, cu condiția ca această organizație să le folosească pentru scopurile care le dau 
dreptul la această scutire. 

În alte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul bunurilor se realizează cu plata 
prealabilă a taxelor la import și a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data împrumutului, a 
închirierii sau a transferului, în funcție de tipul de mărfuri și de valoarea în vamă recunoscută 
sau acceptată la acea dată de către autoritățile vamale. 

3. În situația în care organizația pe care o reprezint nu mai îndeplinește condițiile care 
dau dreptul la scutire sau dacă pentru bunurile admise cu scutire de taxe la import și TVA sunt 
propuse alte utilizări decât cele specificate, trebuie să informez autoritățile vamale în acest 
sens. 

În cazul bunurilor care rămân în posesia organizației pe care o reprezint și care nu mai 
îndeplinesc condițiile care le dau dreptul la scutire, atunci când acestea sunt transferate unei 
alte organizații care are dreptul la scutire, aceasta se acordă în continuare, cu condiția ca 
organizația să folosească bunurile respective în scopurile care le conferă dreptul la această 
scutire. 

În alte cazuri, bunurile sunt supuse plății taxelor la import și a TVA la nivelul/cota 
aplicabil(ă) la data la care aceste condiții nu mai sunt îndeplinite, în funcție de tipul de bunuri 
și de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autoritățile vamale. 

Bunurile care beneficiază de scutire și care sunt utilizate de către organizația pe care o 
reprezint pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate scutirile sunt supuse la 
plata taxelor la import și a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data la care încep să fie utilizate 
în alt scop, în funcție de tipul de bunuri și de valoarea în vamă stabilită sau acceptată la acea 
dată de către autoritățile vamale. 
 
Reprezentantul legal al organizației, 
.................................................... 
(numele și prenumele) 
.................................................... 
(semnătura) 
Data ................... 
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ANEXA Nr. 3 
MINISTERUL FINANȚELOR 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice .................. 
Unitatea fiscală .................... 
 

DECIZIE 
privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri 

în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA 
Nr. ............ din .............. 

 
În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 
1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri 
de taxe vamale și ale Deciziei (UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 privind 
scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile 
necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022, pe baza 
cererii depuse și înregistrate cu nr. ..............., se aprobă/respinge autorizarea desfășurării 
activității de import în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA, de către 
organizația ................................................., cu sediul social în localitatea 
........................................, str. ................................. nr. ......., codul de identificare fiscală 
........................, telefon ....................., reprezentată legal de către 
..................................................................... 
(numele și prenumele) 

Autorizarea desfășurării activității de import a fost respinsă din următorul 
(următoarele) motiv (motive): .............................. 

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub 
sancțiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la organul fiscal competent 
potrivit art. 272 alin. (6) din același act normativ. 
 
Conducătorul organului fiscal, 
............................................. 
Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ............... 
Cod: ....................... 


