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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In October 2020, several legislative acts were published in the Official Journal, among which the
following: Order of the Minister of Justice no. 3862/C dated 29 September 2020 for establishment of
the employment procedure without a contest in the penitentiary police, according to art. 27
paragraph (1) of Law no. 55/2020 on some measures for preventing and combating the effects of the
COVID-19 pandemic; the Government Decision no. 856/2020 regarding the extension of the state of
alert on the Romanian territory starting with 15 October 2020, and establishing the measures to be
applied during this state for preventing and fighting against the effects of the COVID-19 pandemic;
G.E.O. no. 174/2020 for amending and supplementing certain legislative acts regulating the
financial support activity from non-reimbursable external funds, in the context of crisis caused by
COVID-19; G.E.O. no. 181/2020 on certain tax and budgetary measures for amending and
supplementing certain legislative acts, as well as for the prorogation of certain terms; G.E.O. no.
183/2020 regarding the conduct of contests, during the state of alert, for occupancy of the vacant
posts within certain institutions of the judicial system, as well as within the Court of Accounts.
Moreover, in October, several legislative acts were amended, among which: Labour Code;
Administrative code; Appendix no. 3 to the Government Decision no. 782/2020 regarding the
extension of the state of alert on the Romanian territory starting with 15 September 2020, and
establishing the measures to be applied during this state for preventing and fighting against the
effects of the COVID-19 pandemic; Methodological Norms for implementing Law no. 227/2015 on
the Fiscal Code, as approved by the Government Decision no. 1/2016.
At the same time, the ECHR judgment dated 3 March 2020 in the Case M. and others v.
Romania (Request no. 17.274/13) was published in the Official Journal and, moreover, Law
no. 217/2003 on the preventing and fighting against family violence was republished.
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231^1, art. 251 alin. (1^1).

În M. Of. nr. 893 din 30 septembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 213/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar şi completări Legii
nr. 53/2003 – Codul muncii.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 53/2003 – Codul muncii.
Art. 17 alin. (6)-(7) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (modificat prin
Legea nr. 213/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 17, alin. (6)-(7) prevedeau:
„(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de
muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni, cu
respectarea prevederilor alin. (7).
(7) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (6)-(7) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe
durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de
către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al
sindicatului al cărui membru este, conform propriei opţiuni, cu respectarea prevederilor
alin. (7).
(7) Cu privire la informaţiile furnizate, prealabil încheierii contractului individual de
muncă sau pe parcursul executării acestuia, inclusiv pe durata concilierii, între părţi poate
interveni un contract de confidenţialitate”.
Art. 34^1 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (introdus prin Legea
nr. 213/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 34 se introduce un nou articol, art. 34^1, cu
următorul conţinut:
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„Art. 34^1
(1) Fiecare angajator are dreptul de a-şi organiza activitatea de resurse umane şi salarizare în următoarele moduri:
a) prin asumarea de către angajator a atribuţiilor specifice;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor angajaţi cărora să le repartizeze, prin fişa
postului, atribuţii privind activitatea de resurse umane şi salarizare;
c) prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane şi salarizare.
(2) Serviciile externe specializate în resurse umane şi salarizare vor fi coordonate de
către un expert în legislaţia muncii”.
Art. 231^1 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (introdus prin Legea
nr. 213/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 231 se introduce un nou articol, art. 231^1,
cu următorul conţinut:
„Art. 231^1
(1) Accesul neîngrădit la justiţie este garantat de lege. În cazul unui conflict individual
de muncă, părţile vor acţiona cu bună-credinţăşi vor încerca soluţionarea amiabilă a
acestuia.
(2) În vederea promovării soluţionării amiabile şi cu celeritate a conflictelor individuale
de muncă, prin derogare de la prevederile art. 208 din Legea dialogului social nr. 62/2011,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la încheierea contractului individual
de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză
prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă,
prin procedura concilierii.
(3) Prin conciliere, în sensul prezentei legi, se înţelege modalitatea de soluţionare
amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat
în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitateşi având
liberul consimţământ al părţilor.
(4) Consultantul extern specializat în legislaţia muncii prevăzut la alin. (3), denumit
în continuare consultant extern, poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii sau,
după caz, un mediator specializat în legislaţia muncii, care, prin rolul său activ, va stărui
ca părţile să acţioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor
salariaţilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părţi conform înţelegerii acestora.
(5) Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber consultantul extern.
(6) Oricare dintre părţi se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii
procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte
părţiinvitaţia scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de
muncă.
(7) Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data
comunicării invitaţiei prevăzute la alin. (6). Termenul de contestare a conflictelor de muncă
se suspendă pe durata concilierii.
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(8) În cazul în care, ca urmare a dezbaterilor, se ajunge la o soluţie, consultantul
extern va redacta un acord care va conţine înţelegerea părţilor şi modalitatea de stingere a
conflictului. Acordul va fi semnat de către părţi şi de către consultantul extern şi va produce efecte de la data semnării sau de la data expres prevăzută în acesta.
(9) Procedura concilierii se închide prin întocmirea unui proces-verbal semnat de către
părţi şi de către consultantul extern, în următoarele situaţii:
a) prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului;
b) prin constatarea de către consultantul extern a eşuării concilierii;
c) prin neprezentarea uneia dintre părţi la data stabilită în invitaţia prevăzută la
alin. (7).
(10) În cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială, precum şi în
cazurile prevăzute la alin. (9) lit. b) şi c), orice parte se poate adresa instanţei competente cu
respectarea prevederilor art. 208 şi 210 din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, în vederea soluţionării în totalitate a conflictului individual de
muncă”.
Art. 242 lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (modificat prin Legea
nr. 213/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 242, lit. d) prevedea:
„Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:
(…)
d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale
salariaţilor;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 242, lit. d) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:
(…)
d) procedura de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a
cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;”.
Art. 251 alin. (1^1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (introdus prin Legea
nr. 213/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 251, după alin. (1) se introduce un nou alineat,
alin. (1^1), cu următorul conţinut:
„(1^1) Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană
sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în
legislaţia muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens”.
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Art. 251 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (modificat
prin Legea nr. 213/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 251, alin. (2) şi alin. (4) prevedeau:
„(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi
convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(…)
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să
realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare,
precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un
reprezentant al sindicatului al cărui membru este”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 251, alin. (2) şi alin. (4) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat
în scris de către persoana desemnată, de către preşedintele comisiei sau de către
consultantul extern, împuterniciţi potrivit alin. (1^1), precizându-se obiectul, data, ora şi
locul întrevederii.
(…)
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să
susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să
realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi
dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislaţia
muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este”.
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CODUL ADMINISTRATIV – MODIFICĂRI
(O.U.G. NR. 164/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul
administrativ
(M. Of. nr. 555 din 5
iulie 2019; cu modif. şi
compl. ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 164/2020
pentru completarea
O.U.G nr. 57/2019
privind Codul
administrativ
(M. Of. nr. 898 din 2
octombrie 2020)

Sumar
– introduce: art. 364^1,
art. 510 alin. (1^1).

În M. Of. nr. 898 din 2 octombrie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 164/2020 pentru
completarea O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Vă prezentăm, în continuare, completările aduse O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
Art. 364^1 din O.U.G. nr. 57/2019 (introdus prin O.U.G. nr. 164/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 364 se introduce un nou articol, art. 364^1,
cu următorul cuprins:
„Art. 364^1
(1) Donaţiile şi legatele făcute către stat sau către unităţile administrativ-teritoriale
care au ca obiect bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, respectiv în proprietatea
privată a unităţilor administrativ-teritoriale se acceptă conform dispoziţiilor art. 291.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 291 alin. (4), pentru donaţiile făcute către stat
pentru o instituţie publică, ca operaţiuni compensatorii, care au ca obiect bunuri ce intră în
proprietatea privată a statului, determinarea valorii de piaţă se realizează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu
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modificările şi completările ulterioare, referitoare la stabilirea valorii efective a unei tranzacţii prin compensare.
(3) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 291 alin. (4), pentru donaţiile de produse
militare, aşa cum sunt definite la art. 3 pct. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile
apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, făcute către stat pentru o instituţie publică şi care au
ca obiect astfel de bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, altele decât cele
prevăzute la alin. (2), valoarea de înregistrare a bunului la donator este asimilată valorii de
piaţă a bunului, cu condiţia să fi fost acceptată pentru statul român de către instituţia
publică competentă după obiectul sau scopul donaţiei.”
Art. 510 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 57/2019 (introdus prin O.U.G. nr. 164/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 510, după alin. (1) se introduce un nou
alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) Prin excepţie de la alin. (1), pe durata unor situaţii excepţionale cum ar fi
durata stării de asediu, stării de urgenţă sau stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de
maximum 60 de zile calendaristice, calculate de la data încetării stării de asediu, stării de
urgenţă, respectiv a stării de alertă, funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu
caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă
a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.”
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STABILIREA PROCEDURII DE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS
ÎN POLIŢIA PENITENCIARĂ (OMJ NR. 3862/C/2020)

De Redacţia Pro Lege

În M. Of. nr. 911 din 7 octombrie 2020 a fost publicat OMJ nr. 3862/C din 29
septembrie 2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia
penitenciară, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
În continuare, vom prezenta conţinutul acestui act normativ:
„Art. 1
(1) Se aprobă procedura de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul
art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate pot angaja, fără
concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării
de alertă, personal din sursă externă, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi
combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de
aceasta.
(3) Procedura prevăzută la alin. (1) se aplică posturilor vacante din statele de organizare ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale unităţilor subordonate.
(4) Personalul este angajat pe posturi de personal civil contractual.
Art. 2
Posturile vizate a fi încadrate cu personal potrivit art. 1 sunt numai cele care rezultă
din necesitatea de a se asigura prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de
alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta.
Art. 3
(1) Unităţile penitenciare analizează necesitatea încadrării posturilor vacante care se
află în situaţia prevăzută la art. 2 şi solicită, prin adresă semnată de director, transmisă
prin email Direcţiei management resurse umane, aprobarea conducerii Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor pentru demararea procedurii de angajare în condiţiile prevăzute
la art. 1.
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(2) Unităţile penitenciare vor prezenta în concret motivele care stau la baza solicitării
şi care justifică propunerile de angajare cu personal, formulate în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Solicitarea va conţine, pe lângă fundamentarea necesităţii, şi informaţii despre
domeniul de activitate, denumirea şi numărul posturilor.
(4) După obţinerea aprobării conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
unităţile penitenciare iniţiază demersurile de recrutare.
Art. 4
Ocuparea posturilor vacante se realizează cu persoane care îndeplinesc cerinţele de
ocupare stabilite în fişa postului, condiţiile stabilite în prezentul ordin 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.
Art. 5
(1) În vederea recrutării, unitatea angajatoare, prin grija structurii de resurse umane,
publică un anunţ în acest sens pe pagina de internet a unităţii. Anunţul va cuprinde cel
puţin date cu privire la: postul/posturile pentru care se organizează procedura, cerinţele,
criteriile şi condiţiile necesare pentru ocuparea postului prevăzute la art. 4 şi data până la
care poate fi depusă cererea de angajare, însoţită de documentele necesare.
(2) În aceeaşi zi, unitatea angajatoare transmite, în vederea publicării şi pe site-ul
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, linkul paginii de internet unde fost publicat
anunţul de angajare.
Art. 6
Nu pot fi angajaţi prin prezenta procedură:
a) candidaţii cărora le-au încetat raporturile de serviciu/contractul de muncă din
motive disciplinare;
b) rezerviştii care au fost clasaţi medical “apt limitat” sau “inapt” la data încetării
raporturilor de serviciu;
c) candidaţii care au antecedente penale sau sunt în curs de urmărire penală ori de
judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
d) persoanele sancţionate în cursul anului curent pentru săvârşirea unor contravenţii
relative la regimul stării de urgenţă şi al stării de alertă;
e) persoanele care au rude până la gradul al II-lea inclusiv între condamnaţii aflaţi în
executarea pedepsei.
Art. 7
(1) Candidatul va transmite până la data stabilită în anunţ, prin orice mijloc de
comunicare la distanţă, unităţii care angajează personal în condiţiile prezentului ordin
cererea de angajare, potrivit modelului prevăzut în anexă, însoţită de următoarele documente:
a) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
b) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
c) curriculum vitae – model european;
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d) copia diplomei de studii sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate,
conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor
necesare pentru ocuparea postului; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii
prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
e) copiile certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi
perfecţionări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
f) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă
avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
g) cazierul judiciar sau, în cazul în care contextul instituţional nu permite eliberarea
acestuia, candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
sau nu este în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată în
perioada de înscriere de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate, cu menţiunea “Apt angajare”;
i) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
j) alte documente relevante pentru angajare.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune şi personal de către candidat la
unitatea care angajează personal în condiţiile prezentului ordin.
(3) Documentele prevăzute a fi depuse în copie se verifică pentru conformitate cu
originalul fie la data prezentării candidatului la unitate cu ocazia participării la interviul
prevăzut la art. 9, dată la care acesta este obligat să prezinte şi documentele în original, sub
sancţiunea respingerii cererii de angajare, fie cu ocazia depunerii, personal, a documentelor
de înscriere.
Art. 8
(1) Structura de resurse umane din unitate verifică existenţa şi valabilitatea documentelor prevăzute la art. 7, precum şi îndeplinirea sau neîndeplinirea de către candidaţi a
condiţiilor de ocupare a postului şi întocmeşte un proces-verbal în acest sens.
(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1), însoţit de documentele prevăzute la art. 7, este
prezentat directorului unităţii, care dispune, prin rezoluţie scrisă pe acesta, în urma
consultării şefului sectorului de activitate unde se află postul propus a fi ocupat potrivit
prezentei proceduri, cu privire la candidaţii care, îndeplinind condiţiile/cerinţele de ocupare
a postului, se vor prezenta la data, ora şi locul stabilite pentru interviu, informaţii care se
comunică şi candidaţilor.
(3) În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi pentru acelaşi post, se va acorda prioritate
la angajare persoanelor care au mai îndeplinit funcţii în cadrul sistemului de apărare,
ordine publică şi securitate naţională, în specialitatea postului care face obiectul procedurii
de angajare, ori au o vechime mai mare în specialitatea postului care face obiectul procedurii
de angajare.
Art. 9
(1) Directorul unităţii desemnează o comisie formată din 3 membri – şeful sectorului
de activitate unde se află postul propus a fi ocupat potrivit prezentei proceduri, un poliţist
de penitenciare din structura de resurse umane şi un poliţist de penitenciare desemnat din
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alte structuri ale unităţii – în faţa căreia candidaţii selectaţi potrivit art. 8 alin. (2) vor
susţine un interviu.
(2) În cadrul interviului se vor discuta aspecte legate de specificul sistemului penitenciar, specificul postului pentru care au aplicat şi principalele atribuţii ale postului,
statutul, drepturile şi obligaţiile, obţinându-se atât punctul de vedere al candidaţilor cu
privire la informaţiile transmise, cât şi acordul acestora cu privire la continuarea procedurii
de angajare.
(3) La finalul interviului, comisia întocmeşte procesul-verbal care conţine concluziile
rezultate în urma interviului, pentru fiecare candidat în parte, precum şi candidaţii propuşi
pentru angajare, pe care îl prezintă directorului unităţii, în vederea luării deciziei cu privire
la persoana care va ocupa postul.
(4) Candidaţii pentru care nu s-a luat decizia angajării vor fi informaţi cu privire la
acest aspect prin orice mijloc de comunicare.
Art. 10
(1) Personalului pentru care directorul unităţii a luat decizia angajării i se întocmeşte
act administrativ de angajare pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de
la data încetării stării de alertă, emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane,
care se comunică celui în cauză.
(2) În situaţia în care, în termen de 2 zile lucrătoare de la data angajării, candidatul
pentru care s-a luat decizia angajării renunţă la post sau nu se prezintă la unitate, directorul unităţii poate dispune angajarea unui alt candidat pentru care comisia a formulat
propunere de angajare.
(3) În situaţia în care starea de alertă se prelungeşte, pe baza raportului de evaluare
întocmit de şeful sectorului de activitate unde se află postul ocupat potrivit prezentei proceduri, angajarea poate fi menţinută, în mod corespunzător, prin act administrativ de
angajare, emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică
celui în cauză.
Art. 11
Toată procedura prevăzută de prezentul ordin se desfăşoară cu celeritate.”
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ANEXA NR. 3 LA H.G. NR. 782/2020 PRIVIND PRELUNGIREA
STĂRII DE ALERTĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI
ÎNCEPÂND CU DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2020 –
MODIFICĂRI (H.G. NR. 841/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Anexa nr. 3 la H.G. nr.
782/2020 privind
prelungirea stării de
alertă pe teritoriul
României începând cu
data de 15 septembrie
2020, precum şi
stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata
acesteia pentru
prevenirea şi
combaterea efectelor
pandemiei de
COVID-19
(M. Of. nr. 842 din 14
septembrie 2020)

Actul modificator
H.G. nr. 841/2020 pentru
modificarea şi
completarea anexei nr. 3
la H.G. nr. 782/2020
privind prelungirea
stării de alertă pe
teritoriul României
începând cu data de 15
septembrie 2020, precum
şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata
acesteia pentru
prevenirea şi
combaterea efectelor
pandemiei de
COVID-19
(M. Of. nr. 924 din 9
octombrie 2020)

Sumar
– modifică: art. 1 pct. 1;
– introduce: art. 1 pct.
10^1-10^2, art. 4 pct. 3,
art. 11 alin. (4^1).

În M. Of. nr. 924 din 9 octombrie 2020 s-a publicat H.G. nr. 841/2020 pentru
modificarea şi completarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Respectiva hotărâre aduce unele modificări, dar şi completări anexei nr. 3 la
H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se
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aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19.
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse anexei nr. 3 la
H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19
Art. 1 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 (modificat prin H.G.
nr. 841/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 1, pct. 1 prevedea:
„În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise
organizarea şi desfăşurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în
spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice,
artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate
şi desfăşurate potrivit pct. 2-18;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 1, pct. 1 se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:
1. pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea
şi desfăşurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise,
precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau
de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit pct.
2-10 şi 10^1-18;”.
Art. 1 pct. 10^1-10^2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 (introdus prin H.G.
nr. 841/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 1, după pct. 10 se introduc două noi puncte,
pct. 10^1-10^2, cu următorul conţinut:
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„În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:
(…)
10^1. în condiţiile pct. 10, pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2,
organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea
persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva
activitate;
10^2. se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase prevăzute la
pct. 10^1 a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile în care se
desfăşoară aceste activităţi;”.
Art. 4 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 (introdus prin H.G.
nr. 841/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4, după pct. 2 se introduce un nou punct,
pct. 3, cu următorul conţinut:
„În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:
(…)
3. pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, în perioada stării de alertă
se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum şi
suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul
participării la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfăşoară
aceste activităţi”.
Art. 11 alin. (4^1) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 (introdus prin H.G.
nr. 841/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (4) se introduce un nou alineat,
alin. (4^1), cu următorul conţinut:
„(4^1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 10^1 şi 10^2 se
urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne”.

Revista
Universul
Juridic  nr. 10, octombrie 2020, pp. 167-169
Actualitate
legislativă

167

H.G. NR. 856/2020 PRIVIND PRELUNGIREA STĂRII
DE ALERTĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎNCEPÂND
CU DATA DE 15 OCTOMBRIE 2020, PRECUM ŞI STABILIREA
MĂSURILOR CARE SE APLICĂ PE DURATA ACESTEIA
PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA EFECTELOR
PANDEMIEI DE COVID-19

De Redacţia Pro Lege
Actul publicat în Monitorul Oficial
H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 15 octombrie
2020, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
(M. Of. nr. 945 din 14 octombrie 2020)

Sumar
Se prelungeşte starea de alertă pe
teritoriul României începând cu data
de 15 octombrie 2020 şi se stabilesc
măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19.

În M. Of. nr. 945 din 14 octombrie 2020 s-a publicat H.G. nr. 856/2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15
octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Vă prezentăm, în cele ce urmează, dispoziţiile regăsite în respectiva Hotărâre.
Art. 1
„Începând cu data de 15 octombrie 2020 se prelungeşte cu 30 de zile starea de
alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020
privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu
modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu
modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului
nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile
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care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea
Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16
august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie
2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.”
Art. 2
„Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire şi control al infecţiilor cu
coronavirusul SARS-CoV-2, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor
măsuri, precum şi instituţiile şi autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:
a) anexa nr. 1 «Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns»;
b) anexa nr. 2 «Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor»;
c) anexa nr. 3 «Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc».”
Art. 3
„În aplicarea dispoziţiilor art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente
instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul
tipurilor de risc, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu
Ministerul Sănătăţii, prin ordin al comandantului acţiunii, măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acţiunilor
de răspuns la nivel naţional.”
Art. 4
„Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute
în anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările şi completările ulterioare.”
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Art. 5
„Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art. 6
„Actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020,
aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României
nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
nr. 476/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
nr. 553/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
nr. 668/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului
nr. 782/2020 cu modificările şi completările ulterioare, îşi menţin aplicabilitatea în
măsura în care dispoziţiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele
nr. 1-3 la prezenta hotărâre.”
Anexa nr. 1: Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns
Anexa nr. 2: Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor
Anexa nr. 3: Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc
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O.U.G. NR. 174/2020 PENTRU MODIFICAREA
ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE
CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA DE SPRIJIN
FINANCIAR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE,
ÎN CONTEXTUL CRIZEI PROVOCATE DE COVID-19

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
O.U.G. nr. 130 privind
unele măsuri pentru
acordarea de sprijin
financiar din fonduri
externe nerambursabile,
aferente Programului
operaţional
Competitivitate
2014-2020, în contextul
crizei provocate de
COVID-19, precum şi
alte măsuri în domeniul
fondurilor europene
(M. Of. nr. 705 din 6
august 2020)
O.U.G.nr. 84/2020 pentru
stabilirea unor măsuri
necesare în vederea
implementării
Programului operaţional
Ajutorarea persoanelor
defavorizate – POAD
(M. Of. nr. 453 din 29
mai 2020

Actul modificator
O.U.G. nr. 174/2020
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative care
reglementează
activitatea de sprijin
financiar din fonduri
externe nerambursabile,
în contextul crizei
provocate de COVID-19
(M. Of. nr. 954 din data
de 16 octombrie 2020)

Sumar
– modifică: O.U.G. nr.
130/2020: art. 9 alin. (1)
lit. i) şi k), art. 11 alin. (2),
art. 18 alin. (2), anexa nr.
4 lit. a) şi c);
O.U.G. nr. 84/2020: anexa
nr. 1 art. 3 lit. a) pct. 3:
O.U.G. nr. 133/2020:
art. 3 lit. a) pct. 3; O.U.G.
nr. 43/2020: art. 6
alin. (2);
O.U.G. nr. 156/2020:
art. 6;
O.U.G. nr. 115/2020:
art. 3 alin. (2) lit. a), art. 4
alin. (3), (4), (6), (7), (17),
art. 6 alin. (8) , anexa nr. 1
rt. 3 lit. a) pct 3, anexa nr.
2 lit. B, lit. b);
O.U.G. nr. 144/2020:
titlul, art. 1 alin. (1), art. 1
alin. (2)-(5), art. 2 alin.
(2)-(11), art. 4;
– introduce: O.U.G. nr.
130/2020:art. 11 alin.
(5)-(7), art. 27 alin. (2);
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O.U.G.nr. 133/2020
privind unele măsuri
pentru sprijinirea
categoriilor de elevi cei
mai defavorizaţi care
beneficiază de sprijin
educaţional pe bază de
tichete sociale pe suport
electronic pentru sprijin
educaţional acordate din
fonduri externe
nerambursabile, precum
şi unele măsuri de
distribuire a acestora
(M. Of. nr. 726 din 12
august 2020)
O.U.G.nr. 43/2020 pentru
aprobarea unor măsuri
de sprijin decontate din
fonduri europene, ca
urmare a răspândirii
coronavirusului
COVID-19, pe perioada
stării de urgenţă
(M. Of. nr. 292 din 7
aprilie 2020)
O.U.G.nr. 156/2020
privind unele măsuri
pentru susţinerea
dezvoltării teritoriale a
localităţilor urbane şi
rurale din România cu
finanţare din fonduri
externe nerambursabile
(M. Of. nr. 820 din 7
septembrie 2020)
O.U.G. nr. 115/2020

171
O.U.G. nr. 84/2020: art. 2
lit. h);
O.U.G. nr. 144/2020: art.
1 alin. (2)-(5), art. 2 alin.
(1) lit. a ind. 1), art. 2 alin.
(13), art. 3 alin. (3).
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privind unele măsuri
pentru sprijinirea
categoriilor de persoane
cele mai defavorizate
care beneficiază de mese
calde pe bază de tichete
sociale pe suport
electronic pentru mese
calde, acordate din
fonduri externe
nerambursabile, precum
şi unele măsuri de
distribuire a acestora
(M. Of. nr. 632 din 17
iulie 2020)
O.U.G. nr. 144/2020
privind unele măsuri
pentru alocarea de
fonduri externe
nerambursabile necesare
desfăşurării în condiţii
de prevenţie a
activităţilor didactice
aferente anului şcolar
2020/2021 în contextul
riscului de infecţie cu
coronavirus
SARS-CoV-2
(M. Of. nr. 772 din 25
august 2020)
În M. Of. nr. 954 din data de 16 octombrie 2020 s-a publicat O.U.G.
nr. 174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în
contextul crizei provocate de COVID-19.
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse unor acte
normative prin respectiva ordonanţă.
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O.U.G. nr. 130/2020
Art. 9 alin. (1) lit. i) şi k)
Vechea reglementare
„(1) Pentru microgranturi, mecanismul financiar prin care se asigură finanţarea proiectelor şi rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape: (…)
i) băncile efectuează plăţile către beneficiari în temeiul contractului de acordare a
ajutorului de stat şi transmit lunar prin aplicaţia electronică ordinele de plată către
MEEMA, împreună cu raportul de progres al beneficiarului, întocmit lunar; (…)
k) MEEMA verifică îndeplinirea condiţiei privind menţinerea activităţii timp de 6
luni, prin interogarea automată a bazelor de date, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit
destinaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pe perioada de durabilitate a
schemei, dar nu mai mult de 3 ani.(2) Microgranturile se acordă după regimul de sumă
forfetară prevăzut de art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor
dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul
european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul
de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu condiţia depunerii raportului de
progres în termenul prevăzut în cadrul mecanismului financiar de acordare a microgranturilor”.
Noua reglementare
La articolul 9 alineatul (1), literele i) şi k) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„i) băncile efectuează plăţile către beneficiari în temeiul contractului de acordare a
ajutorului de stat şi încarcă în aplicaţia electronică extrasele de cont; (…)
k) MEEMA verifică îndeplinirea condiţiei privind menţinerea activităţii timp de 6
luni, prin interogarea automată a bazelor de date. Verificarea utilizării fondurilor potrivit
destinaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se face pe bază de eşantion de 1%,
pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani”.
Art. 11 alin. (2)
Vechea reglementare
„(2) Dacă un beneficiar de ajutor de stat prevăzut la art. 12 face parte din categoria
întreprinderilor legate şi a depus mai multe cereri de finanţare pentru obţinerea grantului
necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care
urmează a fi acordat nu poate depăşi 250.000 euro echivalent în lei la data plăţii grantului
pentru capital de lucru. În situaţia în care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de
întreprindere legată nu se încadrează în categoria IMM-urilor şi a depus o singură cerere

174

Actualitate legislativă

de finanţare, valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depăşi 150.000 de euro la
data plăţii grantului”.
Noua reglementare
La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Dacă un beneficiar de ajutor de stat prevăzut la art. 12 face parte din categoria
întreprinderilor legate şi a depus mai multe cereri de finanţare pentru obţinerea grantului
necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care
urmează a fi acordat nu poate depăşi 250.000 euro echivalent în lei la data plăţii grantului
pentru capital de lucru”.
Art. 11 alin. (5)-(7)
Noua reglementare
La articolul 11, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7),
cu următorul cuprins:
„(5) În situaţia în care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de întreprindere legată
care nu se încadrează în categoria IMM-urilor a depus o singură cerere de finanţare în
condiţiile prevăzute la alin. (7), valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depăşi
150.000 de euro la data plăţii grantului.
(6) Fondurile pentru granturile destinate capitalului de lucru pentru beneficiarii
prevăzuţi la alin. (5) se vor aloca de la bugetul de stat şi nu includ cofinanţarea
beneficiarilor prevăzută la alin. (3).
(7) Termenele şi condiţiile de acordare a ajutorului de stat pentru întreprinderile
prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de
afaceri, în calitate de furnizor de ajutor de stat, ulterior autorizării schemei în condiţiile
legii”.
Art. 18 alin. (2)
Vechea reglementare
„(2) Granturile pentru investiţii prevăzute la alin. (1) nu includ cofinanţarea proprie a
beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat de către
beneficiarii din regiunile mai puţin dezvoltate şi 30% din valoarea grantului solicitat de
către beneficiarii din regiunea Bucureşti-Ilfov”.
Noua reglementare
La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Granturile pentru investiţii prevăzute la alin. (1) nu includ cofinanţarea proprie a
beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiţii
solicitat pentru finanţare de către beneficiarii din regiunile mai puţin dezvoltate şi 30% din
valoarea proiectului de investiţii solicitat pentru finanţare de către beneficiarii din regiunea
Bucureşti-Ilfov”.
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Art. 27 alin. (2)
Noua reglementare
La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
următorul cuprins:
„(2) Pentru finalizarea implementării schemei de ajutor de stat aferente, cheltuielile
realizate de MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS sunt eligibile pentru sprijin
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare 2021-2027,
în condiţiile legii, pentru asigurarea resurselor umane şi materiale necesare activităţii de
monitorizare a durabilităţii proiectelor derulate şi a investiţiilor realizate de beneficiari,
implicit a realizării indicatorilor de proiect, în perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2025”.
Anexa nr. 4 lit. a) şi c)
Vechea reglementare
„a) Criterii de evaluare a rentabilităţii proiectelor de investiţii (RIR) – 25
puncteIndicatori economico-financiari:• RIR: < 5% – 10 puncte• RIR: ≥ 5,01% şi < 7,5%
– 15 puncte• RIR: ≥ 7,51% – 25 puncte (…)
c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat şi profitul operaţional înregistrat în
anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare – 30 puncte• ≤ 3 – 30 puncte• > 3 şi ≤ 4 –
15 puncte• > 4 – 5 puncte”.
Noua reglementare
La anexa nr. 4, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) Criterii de evaluare a rentabilităţii proiectelor de investiţii (RIR) – 25 puncte
Indicatori tehnico-economici:
– RIR: < 5% – 25 puncte
– RIR: > = 5,00% şi < 7,5% – 15 puncte
– RIR: > = 7,50% – 10 puncte(…)
c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat şi profitul operaţional înregistrat în
anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare – 30 puncte
– < = 3 – 30 puncte
– > 3 şi < = 4 – 15 puncte
– > 4 – 5 puncte
În cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operaţional în anul fiscal anterior, va
fi punctat cu zero puncte”.
O.U.G. nr. 84/2020
Art. 2 lit. h)
Noua reglementare
La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul
cuprins:
„h) organizaţie parteneră – instituţia prefectului şi unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale”.
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Anexa nr. 1 art. 3 lit. a) pct. 3

Vechea reglementare
„În cadrul asistenţei tehnice sunt eligibile următoarele cheltuieli:
În condiţiile respectării unui plafon de 5% din sumele alocate din fond, prin POAD se
pot finanţa cheltuieli privind pregătirea, gestionarea, monitorizarea, asistenţa tehnică,
auditul, informarea, măsurile de control şi evaluare: a) cheltuieli pentru întărirea capacităţii administrative a diferitelor autorităţi cu responsabilităţi în gestionarea, controlul şi
implementarea POAD: (…) 3. cheltuieli de deplasare şi cazare pentru personalul angajat în
structura care asigură gestionarea, controlul şi auditul POAD şi pentru personalul din
cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, potrivit prevederilor
legale în vigoare privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor
publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în
interesul serviciului”.
Noua reglementare
La anexa nr. 1 articolul 3 litera a), punctul 3 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„3. cheltuieli de deplasare şi cazare pentru personalul angajat în structura care asigură
gestionarea, controlul şi auditul programului şi pentru personalul angajat în cadrul instituţiei beneficiarului şi al organizaţiilor partenere, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor
publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în
interesul serviciului, cu evitarea dublei finanţări”.
O.U.G. nr. 133/2020
Anexa nr. 1 art. 3 lit. a) pct. 3
Vechea reglementare
„În cadrul asistenţei tehnice care vizează măsura de acordare de sprijin educaţional
prin tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional sunt eligibile următoarele
cheltuieli:În condiţiile respectării unui plafon de 5% din sumele alocate din fond, prin
programul operaţional se pot finanţa cheltuieli privind pregătirea, gestionarea, monitorizarea, asistenţa tehnică, auditul, informarea, măsurile de control şi evaluare:a) cheltuieli
pentru întărirea capacităţii administrative a diferitelor autorităţi cu responsabilităţi în
gestionarea, controlul şi implementarea acestui program operaţional:(…) 3. cheltuieli de
deplasare şi cazare pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul şi auditul programului şi pentru personalul angajat in cadrul instituţiei
beneficiarului şi al organizaţiilor partenere, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor
publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în
interesul serviciului, cu evitarea dublei finanţări”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, Anexa nr. 1 art. 3 lit. a) pct. 3 se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„3. cheltuieli de deplasare şi cazare pentru personalul angajat în structura care asigură
gestionarea, controlul şi auditul programului şi pentru personalul angajat în cadrul
instituţiei beneficiarului şi al organizaţiilor partenere, potrivit prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul
deplasării în interesul serviciului, cu evitarea dublei finanţări”.
O.U.G. nr. 43/2020
Art. 6 alin. (2)
Vechea reglementare
„(2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita sumelor alocate în acest scop în
cadrul Programului operaţional «Infrastructură mare»”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) se modifică şiva avea următorul
cuprins:
„(2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita a 350.000.000 euro din
Programul operaţional «Infrastructură mare», echivalentul în lei la cursul de schimb
InforEuro din luna mai 2020, iar diferenţa de până la 1.200.000.000 euro se asigură din
fonduri externe nerambursabile alocate României prin facilitate de finanţare REACT-EU,
în cadrul Programului operaţional «Infrastructură mare»”.
O.U.G. nr. 156/2020
Art. 6
Vechea reglementare
„(1) Autorităţile de management alocă fondurile în cadrul programelor operaţionale
regionale destinate dezvoltării urbane între unităţile administrativ-teritoriale cu statut de
municipii reşedinţă de judeţ, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti şi oraşe, astfel:
a) la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, din categoria regiunilor mai puţin dezvoltate ale României, conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale
de statistică (NUTS), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 1.059/2003 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 26 mai 2003, se stabilesc alocările destinate dezvoltării
urbane în baza strategiilor integrate de dezvoltare urbană, în cadrul obiectivului “Investiţii
pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică”, altele decât cele pentru asistenţa
tehnică;
b) la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României, din categoria regiunilor mai
puţin dezvoltate ale României, conform clasificării prevăzute în Nomenclatorul comun al
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unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 1.059/2003,
se calculează proporţia dintre numărul populaţiei de la nivelul municipiilor reşedinţă de
judeţ, numărul populaţiei de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cu statut de
municipii care nu sunt reşedinţe de judeţ şi numărul populaţiei de la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale cu statut de oraşe prin raportare la numărul total al populaţiei de
la nivelul judeţelor din regiunea respectivă pentru anul 2019. Procentul de populaţie
specific municipiilor reşedinţă de judeţ se înmulţeşte cu fondurile totale alocate pentru dezvoltare urbană pentru a stabili fondurile alocate municipiilor reşedinţe de judeţ. Procentul
de populaţie specific municipiilor se înmulţeşte cu fondurile totale alocate pentru dezvoltare
urbană pentru a stabili fondurile alocate municipiilor reşedinţe de judeţ. Procentul de
populaţie specific oraşelor se înmulţeşte cu fondurile totale alocate pentru dezvoltare urbană
pentru a stabili fondurile alocate municipiilor reşedinţe de judeţ. Procentul specific de
populaţie pentru municipii reşedinţă de judeţ împreună cu procentul specific de populaţie
pentru municipii şi procentul specific de populaţie pentru oraşe este egal cu 100.
(2) Fondurile alocate municipiilor reşedinţă de judeţ conform alin. (1) lit. a) se repartizează pe fiecare municipiu reşedinţă de judeţ de la nivelul unei regiuni din categoria
regiunilor mai puţin dezvoltate după cum urmează:
a) 35% din fondurile totale se repartizează în mod egal pentru toate municipiile
reşedinţă de judeţ;
b) 65% din fondurile totale se repartizează în funcţie de numărul total al populaţiei de
la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ.
(3) Fondurile alocate municipiilor, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ, conform
alin. (1) lit. b) se repartizează pe fiecare municipiu de la nivelul unei regiuni din categoria
regiunilor mai puţin dezvoltate după cum urmează:
a) 35% din fondurile totale se repartizează în mod egal pentru toate municipiile din
regiune, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ;
b) 65% din fondurile totale se repartizează în funcţie de numărul total al populaţiei de
la nivelul municipiilor din regiune, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ.
(4) La nivel regional, fiecare unitate administrativ-teritorială cu statut de municipiu
reşedinţă de judeţ şi fiecare unitate administrativ-teritorială cu statut de municipiu are
obligaţia să încheie contracte de achiziţie publică în condiţiile legii pentru cel puţin 70%
din valoarea granturilor alocate prin bugetele aprobate cu această destinaţie, pe o perioadă
de 3 ani de la data încheierii contractelor de finanţare conform procedurilor legale. În situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale cu statut de municipiu reşedinţă de judeţ şi
unităţile administrativ- teritoriale cu statut de municipiu nu încheie contracte de achiziţie
publică în termenul stabilit, diferenţele de sume rămase necontractate se constituie într-un
buget destinat acestei măsuri pentru toate unităţile administrativ-teritoriale eligibile
destinat unui apel de proiecte de tip competitiv.
(5) Pentru a beneficia de alocarea totală stabilită pentru această măsură, fiecare unitate
administrativ-teritorială cu statut de municipiu reşedinţă de judeţ şi fiecare unitate
administrativ-teritorială cu statut de municipiu trebuie să propună în cadrul strategiei
integrate de dezvoltare şi să angajeze din bugetul local sume de cel puţin 10% din alocarea
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primită în cadrul POR pentru proiecte complementare în logica strategiei integrate de
dezvoltare urbană.
(6) Fondurile alocate oraşelor conform alin. (1) lit. b) se repartizează pe bază de apel de
proiecte de tip competitiv între acestea, la nivelul fiecărei regiuni din categoria regiunilor
mai puţin dezvoltate.
(7) Pentru regiunea Bucureşti-Ilfov repartizarea fondurilor destinate pentru dezvoltare
urbană în cadrul programului operaţional se face după următoarele reguli:
a) 40% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează pentru Primăria
Generală a Municipiului Bucureşti;
b) 40% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează pentru primăriile de sector în funcţie de numărul populaţiei, cu condiţia corelării proiectelor care fac
obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă cu strategia municipiului;
c) 20% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează pentru cele 8
oraşe din judeţul Ilfov, pe bază de apel de proiecte de tip competitiv”.
Noua reglementare
Conform noii reglementări, art. 6 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Autorităţile de management alocă fondurile în cadrul programelor operaţionale
regionale destinate dezvoltării urbane între unităţile administrativ-teritoriale cu statut de
municipii reşedinţă de judeţ, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti şi oraşe, astfel:
a) la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, din categoria regiunilor mai puţin dezvoltate ale României, conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale
de statistică (NUTS), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 059/2003 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 26 mai 2003, se stabilesc alocările destinate dezvoltării
urbane în baza strategiilor integrate de dezvoltare urbană, în cadrul obiectivului «Investiţii
pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică», altele decât cele pentru asistenţa
tehnică;
b) la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României, din categoria regiunilor mai
puţin dezvoltate ale României, conform clasificării prevăzute în Nomenclatorul comun al
unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 059/2003,
se calculează proporţia dintre numărul populaţiei de la nivelul municipiilor reşedinţă de
judeţ, numărul populaţiei de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cu statut de
municipii care nu sunt reşedinţe de judeţ şi numărul populaţiei de la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale cu statut de oraşe prin raportare la numărul total al populaţiei de
la nivelul judeţelor din regiunea respectivă pentru anul 2019. Procentul de populaţie specific municipiilor reşedinţă de judeţ se înmulţeşte cu fondurile totale alocate pentru dezvoltare urbană pentru a stabili fondurile alocate municipiilor reşedinţe de judeţ. Procentul
de populaţie specific municipiilor se înmulţeşte cu fondurile totale alocate pentru dezvoltare
urbană pentru a stabili fondurile alocate municipiilor reşedinţe de judeţ. Procentul de
populaţie specific oraşelor se înmulţeşte cu fondurile totale alocate pentru dezvoltare urbană
pentru a stabili fondurile alocate municipiilor reşedinţe de judeţ. Procentul specific de
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populaţie pentru municipii reşedinţă de judeţ împreună cu procentul specific de populaţie
pentru municipii şi procentul specific de populaţie pentru oraşe este egal cu 100.
(2) Fondurile alocate municipiilor reşedinţă de judeţ conform alin. (1) lit. b) se repartizează, prin hotărâre a consiliului pentru dezvoltare regională, reglementată prin regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat
prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare
regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004, pe fiecare municipiu
reşedinţă de judeţ de la nivelul unei regiuni din categoria regiunilor mai puţin dezvoltate.
(3) În cazul în care consiliul pentru dezvoltare regională nu adoptă, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004, în două
întâlniri succesive hotărârea prevăzută la alin. (2), fondurile alocate municipiilor reşedinţă
de judeţ conform alin. (1) lit. b) se repartizează pe fiecare municipiu reşedinţă de judeţ de la
nivelul unei regiuni din categoria regiunilor mai puţin dezvoltate, după cum urmează:
a) 35% din fondurile totale se repartizează în mod egal pentru toate municipiile
reşedinţă de judeţ;
b) 65% din fondurile totale se repartizează în funcţie de numărul total al populaţiei de
la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ.
(4) Fondurile alocate municipiilor, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ, conform
alin. (1) lit. b) se repartizează prin hotărâre a consiliului pentru dezvoltare regională pe
fiecare municipiu de la nivelul unei regiuni din categoria regiunilor mai puţin dezvoltate,
conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare
regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004.
(5) În cazul în care consiliul pentru dezvoltare regională nu adoptă, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004, în două
întâlniri succesive hotărârea prevăzută la alin. (4), fondurile alocate municipiilor, altele
decât municipiile reşedinţă de judeţ, conform alin. (1) lit. b) se repartizează după cum
urmează:
a) 35% din fondurile totale se repartizează în mod egal pentru toate municipiile din
regiune, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ;
b) 65% din fondurile totale se repartizează în funcţie de numărul total al populaţiei de
la nivelul municipiilor din regiune, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ.
(6) La nivel regional, fiecare unitate administrativ-teritorială cu statut de municipiu
reşedinţă de judeţ şi fiecare unitate administrativ-teritorială cu statut de municipiu are
obligaţia să încheie contracte de achiziţie publică în condiţiile legii pentru cel puţin 70%
din valoarea granturilor alocate prin bugetele aprobate cu această destinaţie, pe o perioadă
de 3 ani de la data încheierii contractelor de finanţare conform procedurilor legale. În situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale cu statut de municipiu reşedinţă de judeţ şi
unităţile administrativ-teritoriale cu statut de municipiu nu încheie contracte de achiziţie
publică în termenul stabilit, diferenţele de sume rămase necontractate se constituie într-un
buget destinat acestei măsuri pentru toate unităţile administrativ-teritoriale eligibile,
destinat unui apel de proiecte de tip competitiv.
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(7) Pentru a beneficia de alocarea totală stabilită pentru această măsură, fiecare unitate
administrativ-teritorială cu statut de municipiu reşedinţă de judeţ şi fiecare unitate
administrativ-teritorială cu statut de municipiu trebuie să propună în cadrul strategiei
integrate de dezvoltare şi să angajeze din bugetul local sume de cel puţin 10% din alocarea
primită în cadrul POR pentru proiecte complementare în logica strategiei integrate de
dezvoltare urbană.
(8) Fondurile alocate oraşelor conform alin. (1) lit. b) se repartizează pe bază de apel de
proiecte de tip competitiv între acestea, la nivelul fiecărei regiuni din categoria regiunilor
mai puţin dezvoltate.
(9) Pentru regiunea Bucureşti-Ilfov repartizarea fondurilor destinate pentru dezvoltare
urbană în cadrul programului operaţional regional se face prin hotărâre a consiliului
pentru dezvoltare regională Regiunea Bucureşti-Ilfov, prevăzută în Regulamentul-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.256/2004.
(10) În cazul în care consiliul pentru dezvoltare regională Regiunea Bucureşti-Ilfov nu
adoptă, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.256/2004, în două întâlniri succesive hotărârea prevăzută la alin. (9), repartizarea
fondurilor destinate pentru dezvoltare urbană în cadrul programului operaţional regional
se face după cum urmează:
a) 40% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează pentru Primăria
Generală a Municipiului Bucureşti;
b) 40% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează pentru primăriile de sector în funcţie de numărul populaţiei, cu condiţia corelării proiectelor care fac
obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă cu strategia municipiului;
c) 20% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează pentru cele 8
oraşe din judeţul Ilfov, pe bază de apel de proiecte de tip competitiv”.
O.U.G. nr. 115/2020
Art. 3 alin. (2) lit. a)
Vechea reglementare
„(2) Destinatarii finali sunt: a) persoanele care au venituri la nivelul indemnizaţiei
sociale pentru pensionari, în vârstă de 75 de ani împliniţi sau peste această vârstă”.
Noua reglementare
La articolul 3 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
„a) persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care
beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter
special, plătite prin case teritoriale de pensii. În cazul în care destinatarii finali beneficiază
de mai multe indemnizaţii sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea cumulată a
acestora depăşeşte valoarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aceştia nu beneficiază
de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde”.
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Art. 4 alin. (3), (4), (6), (7), (17)
„(3) Organizaţiile partenere ale beneficiarului, respectiv Instituţia Prefectului şi autorităţile administraţiei publice locale, au următoarele atribuţii: a) autorităţile administraţiei
publice locale, prin reprezentant, identifică, întocmesc şi îşi asumă listele cu destinatarii
finali, cu evidenţierea separată a acestora; b) autorităţile administraţiei publice locale, prin
reprezentant, actualizează lunar şi îşi asumă listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea
separată a acestora; c) instituţiile prefectului centralizează la nivelul judeţului listele cu
destinatarii finali şi le transmit către beneficiar, Ministerul Fondurilor Europene; d) instituţiile prefectului centralizează lunar listele actualizate cu destinatarii finali la nivel
judeţean.
(4) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (3), autorităţile publice locale,
prin structurile cu activitate de asistenţă socială de la nivelul lor, utilizează modalităţi de
identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A., aprobate prin
dispoziţie a primarului (…).
(6) Listele cu destinatarii finali, elaborate şi transmise conform alin. (4) şi (5), se
centralizează la nivel de judeţ separat pentru cele două categorii de destinatari finali
prevăzute la art. 3 alin. (2). Listele centralizate se transmit beneficiarului.
(7) În vederea verificării corectitudinii listelor primite conform alin. (6), Ministerul
Fondurilor Europene, prin structura de specialitate cu rol de beneficiar, solicită
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin instituţiile abilitate, furnizarea listelor cu
destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (2) lit. a) aflaţi în plată în luna curentă, la nivel
de judeţ (…).
(17) Decontarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde între unităţile
care acceptă aceste tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde şi unităţile
emitente se face numai prin intermediul unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului,
potrivit legii. În cazul relaţiei dintre Ministerul Fondurilor Europene şi unitatea emitentă
transferul se va face doar prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului”.
Noua reglementare
La articolul 4, alineatele (3), (4), (6), (7) şi (17) vor avea următorul cuprins:
„(3) Organizaţiile partenere ale beneficiarului, respectiv instituţia prefectului şi
autorităţile administraţiei publice locale, au următoarele atribuţii:
a) autorităţile administraţiei publice locale întocmesc listele cu destinatarii finali,
persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate, familiile cu
copii care nu au domiciliu stabil şi familii monoparentale;
b) autorităţile administraţiei publice locale actualizează lunar listele cu destinatarii
finali, persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate,
familiile cu copii care nu au domiciliu stabil şi familii monoparentale;
c) instituţiile prefectului centralizează la nivelul judeţului listele cu destinatarii finali
şi le transmit către beneficiar, Ministerul Fondurilor Europene, până cel târziu la data de
întâi a lunii următoare lunii de referinţă.
(4) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (3) pentru destinatarii finali
prevăzuţi la art. 3 alin. (2) lit. b) autorităţile publice locale, prin structurile cu activitate de
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asistenţă socială de la nivelul lor, identifică destinatarii finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A., pe
care îi aprobă prin dispoziţie a primarului, şi transmite lista acestora către instituţia
prefectului. (…)
(6) Listele cu destinatarii finali, elaborate şi transmise conform alin. (4) şi (5), se
centralizează la nivel de judeţ. Listele centralizate se transmit către structura responsabilă
din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Tichetele sociale aferente ultimei luni a
anului vor fi alimentate cel târziu până la finalul anului, în baza listelor aferente plăţilor
din luna noiembrie.
(7) În vederea emiterii tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde,
instituţiile prefectului centralizează la nivel de judeţ informaţiile cu privire la destinatarii
finali prevăzuţi la art. 3 alin. (2) lit. a) aflaţi în plată în luna curentă transmise de către
casele teritoriale de pensii, întocmesc lista destinatarilor finali şi o transmit către structura
responsabilă din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. (…)
(17) Ministerul Fondurilor Europene virează unităţii emitente sumele aferente
tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde astfel:
a) valoarea nominală – într-un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială deschis
la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile
prevăzute la alin. (15), deschise la instituţii de credit;
b) costul aferent emiterii suportului electronic – în contul deschis la Trezoreria
Statului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare”.
Art. 6 alin. (8)
Vechea reglementare
„(8) Instituţiile prefectului distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru mese
calde către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza teritorială unde îşi au
domiciliul destinatarii finali împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor
afiliate care servesc masa caldă, corelate cu listele cuprinzând destinatarii finali prevăzuţi la
art. 3 alin. (2) lit. a) aflaţi în plată în luna curentă, la nivel de judeţ, solicitate a fi furnizate
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin instituţiile abilitate, de către Ministerul
Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, prin structura sa de specialitate, în
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7)”.
Noua reglementare
La articolul 6, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
„(8) Instituţiile prefectului distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru mese
calde către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza teritorială unde îşi au
domiciliul destinatarii finali împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor
afiliate care servesc masa caldă, corelate cu listele cuprinzând destinatarii finali prevăzuţi la
art. 3 alin. (2) lit. a), la nivel de judeţ, solicitate a fi furnizate de către Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale, prin instituţiile abilitate, de către Ministerul Fondurilor Europene, în
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calitate de beneficiar, prin structura sa de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 4
alin. (7)”.
Anexa nr. 1 art. 3 lit. a) pct 3
Noua reglementare
La anexa nr. 1 articolul 3 litera a), punctul 3 va avea următorul cuprins:
„3. cheltuieli de deplasare şi cazare pentru personalul angajat în structura care asigură
gestionarea, controlul şi auditul programului şi pentru personalul angajat în cadrul instituţiei beneficiarului şi al organizaţiilor partenere potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor
publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în
interesul serviciului cu evitarea dublei finanţări”.
Anexa nr. 2 lit. B, lit. b)
Vechea reglementare
„B. Instituţii implicate în implementarea programului: (…) b) solicită, prin structura
de specialitate cu rol de beneficiar, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale listele cu
destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. 2 lit. a), aflaţi în plată în luna curentă, la nivel de
judeţ”.
Noua reglementare
La anexa nr. 2 litera B, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) solicită, prin structura de specialitate cu rol de beneficiar, Ministerului Muncii şi
Protecţiei Sociale, prin Casa Naţională de Pensii, listele cu destinatarii finali prevăzuţi la
art. 3 alin. (2) lit. a), la nivel de judeţ”.
O.U.G. nr. 144/2020
Titlul
Noua reglementare
Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
„O.U.G. privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile
necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului
şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus
SARS-CoV-2”.
Art. 1 alin. (1)
Vechea reglementare
„(1) Se aprobă achiziţionarea de către beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), în
condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv
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tablete pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive
electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în limita a
100.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020,
din care contribuţia Uniunii Europene – UE este de 87.500.000 euro, iar contribuţia
naţională este de 12.500.000 euro”.
Noua reglementare
La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Se aprobă achiziţionarea de către beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a)-d),
în condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile,
respectiv tablete cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice
necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în limita a 100.000.000 euro,
echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia
Uniunii Europene – UE este de 87.500.000 euro, iar contribuţia naţională este de
12.500.000 euro”.
Art. 1 alin. (1 ind. 1)
Noua reglementare
La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu
următorul cuprins:
„(11) Se aprobă achiziţionarea de către beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a1), în
condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv
tablete cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare
desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în limita a 50.000.000 euro, echivalentul
în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020”.
Art. 1 alin. (2)-(5)
Vechea reglementare
„(2) Sumele aferente achiziţiei echipamentelor IT mobile, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line,
prevăzute la alin. (1), vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate
României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 – Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – TIC,
pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3 – Îmbunătăţirea conţinutului digital
şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-sănătate şi e-cultură – secţiunea
e-educaţie.(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de
management pentru Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, să modifice
programul operaţional în sensul introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut la art. 2
alin. (1) lit. a) şi eliminării sintagmei „proiecte pilot“ din tipul de intervenţie a secţiunii
E-Educaţie, precum şi să modifice Ghidul solicitantului aferent apelului
POC/369/2/4/Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în
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domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – secţiunea eeducaţie, în vederea
introducerii ca activitate eligibilă, achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru
uz şcolar cu acces la internet şi resurse educaţionale deschise, precum şi a introducerii
tipului de beneficiar eligibil prevăzut de art. 2 alin. (1) lit. a).(4) Finanţarea achiziţiei
echipamentelor IT mobile de tip tabletă pentru uz şcolar, prevăzute la alin. (1), se acordă
prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 200 euro/tabletă
pentru uz şcolar, echivalentul în lei la data efectuării achiziţiilor.(5) În valoarea de achiziţie
a tabletelor pentru uz şcolar vor fi incluse şi cheltuieli cu abonamentul lunar la internet
pentru o perioadă de minimum 24 de luni”.
Noua reglementare
La articolul 1, alineatele (2)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Sumele aferente achiziţiei echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la
internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii
didactice în mediul on-line, prevăzute la alin. (1), vor fi rambursate din fonduri externe
nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul
operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 – Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – TIC, pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3 – Îmbunătăţirea
conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-sănătate şi
e-cultură – secţiunea e-educaţie, respectiv din fonduri externe nerambursabile alocate
României prin facilitate de finanţare REACT-EU, pentru valoarea alocată conform
prevederilor alin. (11).
(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, să modifice programul
operaţional în sensul introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut la art. 2 alin. (1) lit.
a) şi a1), precum şi al eliminării sintagmei «proiecte pilot» din tipul de intervenţie a
secţiunii E-Educaţie, precum şi să modifice Ghidul solicitantului aferent apelului
POC/369/2/4/Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – secţiunea e-educaţie, în vederea
introducerii ca activitate eligibilă achiziţia de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu
acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice şi resurse educaţionale
deschise, precum şi a introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut de art. 2 alin. (1)
lit. a) şi a1).
(4) Finanţarea achiziţiei echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la
internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice, prevăzute la alin. (1), se acordă
prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 200 euro/tabletă,
echivalentul în lei la data efectuării achiziţiilor.
(5) În valoarea de achiziţie a echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la
internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice vor fi incluse şi cheltuieli cu
abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni”.
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Art. 2 alin. (1) lit. a ind. 1)
Noua reglementare
La articolul 2 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu
următorul cuprins:
„a1) instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru studenţii care îndeplinesc
criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale”.
Art. 2 alin. (2)-(11)
Vechea reglementare
„(2) Cererile de finanţare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare
achiziţionării de echipamente/ dispozitive electronice pentru activităţile didactice ale elevilor
care urmează a se desfăşura în mediul on-line se aprobă, în limita fondurilor alocate cu
această destinaţie, cu respectarea principiului primul venit-primul servit, precum şi cu
respectarea pragului minim de calitate stabilit potrivit ghidului solicitantului aprobat în
condiţiile legii.
(3) Contractelor de finanţare încheiate pentru achiziţia de echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţilor didactice ale elevilor în mediul on-line li se aplică
mecanismul cererilor de plată/prefinanţare/rambursare în condiţiile prevăzute de lege.
(4) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au în responsabilitate utilizarea
dispozitivelor/echipamentelor electronice, sens în care încheie cu reprezentanţii legali/tutorii elevilor procese-verbale de predare-primire prin care se asigură de utilizarea echipamentelor/dispozitivelor electronice în condiţii de siguranţă pentru evitarea sustragerii/degradării acestora înainte de data expirării duratei normate de utilizare.
(5) Achiziţia de echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz şcolar se face potrivit
prevederilor legale în vigoare.
(6) Specificaţiile tehnice minimale ale echipamentelor mobile IT de tip tablete pentru uz
şcolar vor fi stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi vor fi cuprinse în ghidul
solicitantului aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene, în maximum 30 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(7) Deteriorarea sau sustragerea echipamentelor/dispozitivelor electronice înainte de
expirarea duratei normale de utilizare atrage după sine răspunderea reprezentanţilor
legali/tutorilor, în condiţiile legii. Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sau, după
caz, autorităţile publice locale dispun măsuri legale de recuperare a prejudiciilor create.
(8) Cheltuielile care depăşesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor electronice IT de tip tablete pentru uz şcolar în valoare de 200 euro sunt considerate cheltuieli
neeligibile şi se suportă de către beneficiarii finanţării, astfel cum este prevăzut la alin. (1).
(9) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz şcolar şi
alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul
on-line menţionate la art. 1 alin. (1), efectuate începând cu data de 1 august 2020, sunt
considerate eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate prin
Programul operaţional Competitivitate 2014-2020.
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(10) Autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite
bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz
şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în
mediul on-line, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile
începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în
cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.
(11) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe baza creditelor de angajament şi
a creditelor bugetare aprobate potrivit legii pot încheia, cu respectarea prevederilor legale,
contracte de achiziţie publică pentru procurarea de echipamente IT mobile de tip tabletă
pentru uz şcolar şi alte echipamente/ dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii
didactice în mediul on-line şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 august 2020
din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Competitivitate
2014-2020”.
Noua reglementare
La articolul 2, alineatele (2)-(11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Cererile de finanţare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare
achiziţionării de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte
echipamente/dispozitive electronice pentru activităţile didactice ale elevilor/studenţilor care
urmează a se desfăşura în mediul on-line se aprobă, în limita fondurilor alocate cu această
destinaţie, cu respectarea principiului primul venit-primul servit, precum şi cu respectarea
pragului minim de calitate stabilit potrivit ghidului solicitantului aprobat în condiţiile
legii.
(3) Contractelor de finanţare încheiate pentru achiziţia de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare
desfăşurării activităţilor didactice ale elevilor/studenţilor în mediul on-line li se aplică
mecanismul cererilor de plată/prefinanţare/rambursare în condiţiile prevăzute de lege.
(4) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/instituţiile de învăţământ superior
de stat au în responsabilitate utilizarea dispozitivelor/echipamentelor electronice, sens în
care încheie cu reprezentanţii legali/tutorii elevilor/studenţi procese-verbale de
predare-primire prin care se asigură de utilizarea de echipamente IT mobile, respectiv
tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice în condiţii de
siguranţă pentru evitarea sustragerii/degradării acestora înainte de data expirării duratei
normale de utilizare.
(5) Achiziţia de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi
alte echipamente/dispozitive electronice se face potrivit prevederilor legale în vigoare.
(6) Specificaţiile tehnice minimale ale echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu
acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice vor fi stabilite de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi vor fi cuprinse în ghidul solicitantului aprobat prin
ordinul ministrului fondurilor europene, în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(7) Deteriorarea sau sustragerea echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la
internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice înainte de expirarea duratei
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normale de utilizare atrage răspunderea reprezentanţilor legali/tutorilor/studenţilor, în
condiţiile legii. Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/instituţiile de învăţământ
superior de stat sau, după caz, autorităţile publice locale dispun măsuri legale de recuperare
a prejudiciilor create.
(8) Cheltuielile care depăşesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor IT
mobile, tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice în
valoare de 200 euro sunt considerate cheltuieli neeligibile şi se suportă de către beneficiarii
finanţării, astfel cum este prevăzut la alin. (1) şi (11).
(9) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la
internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii
didactice în mediul on-line prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (11), efectuate începând cu data de
1 august 2020, sunt considerate eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul operaţional Competitivitate 2014-2020.
(10) Autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite
bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la
internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii
didactice în mediul on-line, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi
eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.
(11) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/instituţiile de învăţământ superior
de stat, pe baza creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot
încheia, cu respectarea prevederilor legale, contracte de achiziţie publică pentru procurarea
de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte
echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul
on-line şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 august 2020 din fonduri externe
nerambursabile în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020”.
Art. 2 alin. (13)
Noua reglementare
La articolul 2, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu
următorul cuprins:
„(13) Ministerul Educaţiei şi Cercetării aprobă, pe baza notelor de fundamentare
asumate de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
cu încadrarea în bugetul alocat cu această destinaţie, creditele bugetare şi de angajament pe
baza cărora ISJ-urile/ISMB în parteneriat cu unităţile de învăţământ achiziţionează
echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line,
prin proceduri de achiziţie publică, şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 august
2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului
operaţional Competitivitate 2014-2020. Notele de fundamentare nu vor include beneficiarii
altor proceduri de achiziţie în curs sau finalizate”.
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Art. 3 alin. (3)

Noua reglementare
La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
„(3) Sumele angajate de inspectoratele şcolare în parteneriat cu unităţile de învăţământ preuniversitar, pentru achiziţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) care nu pot fi decontate
din alocarea prin Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, din motive
neimputabile părţilor din contractul de achiziţie sunt suportate de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în limita fondurilor aprobate cu această
destinaţie”.
Art. 4
Vechea reglementare
„(1) Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, de echipamente de protecţie medicală,
dezinfectanţi şi containere sanitare mobile în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, în limita a 50.000.000 euro, echivalentul în lei la
cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, pentru echipamente de protecţie
medicală şi dezinfectanţi, respectiv în limita a 25.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul
de schimb InforEuro din luna august 2020, pentru containere sanitare mobile, cu aplicarea
mecanismului prevăzut de art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Decontarea echipamentelor de protecţie medicală de tip dezinfectanţi,
precum şi/sau a containerelor sanitare mobile se va face cu respectarea regulamentelor
Comisiei Europene.
(2) Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte destinat achiziţionării de echipamente de
protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau a containerelor sanitare mobile sunt:
a) unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu condiţia ca acestea să aibă
personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziţie publică în condiţiile legii;
b) autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe
raza unităţii administrativ-teritoriale;
c) parteneriatul dintre autorităţile publice locale şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute la lit. a) şi b);
d) parteneriatele între inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.
(3) Achiziţionarea de containere sanitare mobile este eligibilă pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la reţeaua de apă-canalizare,
în limita valorii de 5.000 euro per container, echivalentul în lei la data aprobării ghidului
solicitantului, cu condiţia contractării în condiţiile legii a serviciilor de vidanjare pe toată
durata utilizării containerelor sanitare mobile. Depăşirea cheltuielilor cu achiziţia de containere sanitare mobile se suportă de către beneficiarul finanţării. Decontarea cheltuielilor
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cu containerele sanitare mobile se realizează cu obligaţia beneficiarului finanţării de a
depune documente justificative privind costul de achiziţie al acestora.
(4) Autorităţile publice locale/unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care
achiziţionează echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau containere sanitare
mobile au calitatea de autoritate contractantă şi încheie contracte de achiziţie publică în
condiţiile prevăzute de lege.
(5) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau
containere sanitare mobile menţionate la alin. (1) sunt eligibile începând cu data de 1
august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul
Programului operaţional Infrastructură mare.
(6) Autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite
bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi
şi/sau containere mobile sanitare, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua
plăţi eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe
nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
(7) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza creditelor de angajament şi
a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia cu respectarea prevederilor legale
contracte de achiziţie publică pentru procurarea de echipamente de protecţie medicală,
dezinfectanţi şi/sau de containere sanitare mobile şi pot efectua plăţi eligibile începând cu
data de 1 august 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
(8) Parteneriatele dintre unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi autorităţile
publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz,
pentru achiziţia de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau containere
sanitare mobile, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile pentru
decontare începând cu data de 1 august 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul
Programului operaţional Infrastructură mare.
(9) Cererile de finanţare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare
achiziţionării de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau de containere
sanitare mobile se aprobă, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, în ordinea
primul venit-primul servit, cu respectarea pragului minim de calitate stabilit potrivit
ghidului solicitantului aprobat în condiţiile legii.
(10) Contractelor de finanţare încheiate pentru achiziţia de echipamente de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau de containere sanitare mobile li se aplică
mecanismul cererilor de plată/prefinanţare/rambursare în condiţiile prevăzute de lege.
(11) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operaţional Infrastructură mare să adopte măsurile legale ce se impun pentru lansarea apelului de proiecte,
aprobarea ghidului solicitantului, modificările de program operaţional, precum şi orice alte
măsuri care sunt necesare pentru achiziţia de echipamente de protecţie sanitară,
dezinfectanţi şi/sau de containere sanitare mobile.
(12) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au în responsabilitate utilizarea
containerelor sanitare mobile în scopul pentru care au fost achiziţionate conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi răspund de buna utilizare a acestora în bune
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condiţii pe toată durata normată de utilizare. Unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat iau toate măsurile legale necesare pentru a evita producerea de riscuri care au impact
negativ asupra mediului ca urmare a utilizării containerelor sanitare mobile.
(13) În situaţia în care achiziţia de containere sanitare mobile se face de către
autorităţile publice locale, acestea asigură darea în folosinţă gratuită a containerelor către
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe bază de contract de comodat încheiat în
condiţiile legii”.
Noua reglementare
Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, de echipamente de protecţie
medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi containere sanitare mobile în cadrul
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, instituţiilor de învăţământ superior de stat
pentru studenţii care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse
sociale ocazionale, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, în limita a 60.000.000 euro, echivalentul în lei la
cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care 10.000.000 euro instituţiilor de
învăţământ superior de stat, pentru echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale
şi dezinfectanţi, respectiv în limita a 25.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de
schimb InforEuro din luna august 2020, pentru containere sanitare mobile, destinate
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu aplicarea mecanismului prevăzut de
art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Decontarea
echipamentelor de protecţie medicală de tip dezinfectanţi, precum şi/sau a containerelor
sanitare mobile se va face cu respectarea regulamentelor Comisiei Europene.
(2) Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte destinat achiziţionării de echipamente de
protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau a containerelor sanitare mobile sunt:
a) unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu condiţia ca acestea să aibă
personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziţie publică în condiţiile legii;
b) instituţiile de învăţământ superior de stat pentru studenţii care îndeplinesc criteriile
pentru a beneficia de burse sociale de stat şi burse sociale ocazionale;
c) autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe
raza unităţii administrativ-teritoriale;
d) parteneriatul dintre autorităţile publice locale şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute la lit. a) şi c);
e) parteneriatele între inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.
(3) Achiziţionarea de containere sanitare mobile este eligibilă pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la reţeaua de apă-canalizare,
în limita valorii de 5.000 euro per container, echivalentul în lei la data aprobării ghidului
solicitantului, cu condiţia contractării în condiţiile legii a serviciilor de vidanjare pe toată
durata utilizării containerelor sanitare mobile. Depăşirea cheltuielilor cu achiziţia de containere sanitare mobile se suportă de către beneficiarul finanţării. Decontarea cheltuielilor
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cu containerele sanitare mobile se realizează cu obligaţia beneficiarului finanţării de a
depune documente justificative privind costul de achiziţie al acestora.
(4) Autorităţile publice locale/unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/instituţiile
de învăţământ superior de stat care achiziţionează echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi/sau containere sanitare mobile au calitatea de autoritate
contractantă şi încheie contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute de lege.
(5) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale,
dezinfectanţi şi/sau containere sanitare mobile prevăzute la alin. (1) sunt eligibile începând
cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate în
cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
(6) Autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite
bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente de protecţie medicală/dispozitive
medicale, dezinfectanţi şi/sau containere mobile sanitare, pot derula proceduri de achiziţie
publică şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din
fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
(7) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/instituţiile de învăţământ superior
de stat, pe baza creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot
încheia cu respectarea prevederilor legale contracte de achiziţie publică pentru procurarea
de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi/sau de containere sanitare mobile necesare unităţilor de învăţământ preuniversitar, pot derula proceduri
de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile pentru decontare începând cu data de 1
august 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional
Infrastructură mare.
(8) Parteneriatele dintre unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi autorităţile
publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz,
pentru achiziţia de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi
şi/sau containere sanitare mobile necesare unităţilor de învăţământ preuniversitar, pot
derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile pentru decontare începând
cu data de 1 august 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului
operaţional Infrastructură mare.
(9) Ministerul Educaţiei şi Cercetării aprobă, pe baza notelor de fundamentare asumate
de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu
încadrarea în bugetul alocat cu această destinaţie, creditele bugetare şi de angajament pe
baza cărora inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
în parteneriat cu unităţile de învăţământ achiziţionează echipamente de protecţie
medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi prin proceduri de achiziţie publică şi pot
efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri
externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020.
Notele de fundamentare nu vor include beneficiarii altor proceduri de achiziţie în curs sau
finalizate.
(10) Cererile de finanţare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare
achiziţionării de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi
şi/sau de containere sanitare mobile necesare unităţilor de învăţământ preuniversitar şi,
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după caz, instituţiilor de învăţământ superior de stat se aprobă, în limita fondurilor alocate
cu această destinaţie, în ordinea primul venit-primul servit, cu respectarea pragului minim
de calitate stabilit potrivit ghidului solicitantului aprobat în condiţiile legii.
(11) Contractelor de finanţare încheiate pentru achiziţia de echipamente de protecţie
medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi/sau de containere sanitare mobile necesare
unităţilor de învăţământ preuniversitar şi după caz, instituţiilor de învăţământ superior de
stat li se aplică mecanismul cererilor de plată/prefinanţare/rambursare în condiţiile prevăzute de lege.
(12) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operaţional
Infrastructură mare să adopte măsurile legale ce se impun pentru lansarea apelului de
proiecte, aprobarea ghidului solicitantului, modificările de program operaţional, precum şi
orice alte măsuri care sunt necesare pentru achiziţia de echipamente de protecţie
sanitară/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi/sau de containere sanitare mobile necesare
unităţilor de învăţământ preuniversitar/universitar.
(13) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au în responsabilitate utilizarea
containerelor sanitare mobile în scopul pentru care au fost achiziţionate conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi răspund de buna utilizare a acestora în bune
condiţii pe toată durata normată de utilizare. Unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat iau toate măsurile legale necesare pentru a evita producerea de riscuri care au impact
negativ asupra mediului ca urmare a utilizării containerelor sanitare mobile.
(14) În situaţia în care achiziţia de containere sanitare mobile se face de către
autorităţile publice locale, acestea asigură darea în folosinţă gratuită a containerelor către
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe bază de contract de comodat încheiat în
condiţiile legii.
(15) Sumele angajate de inspectoratele şcolare în parteneriat cu unităţile de învăţământ preuniversitar pentru achiziţiile de echipamente de protecţie medicală, dispozitive
medicale, dezinfectanţi care nu pot fi decontate din alocarea prin Programul operaţional
Infrastructură mare 2014-2020, din motive neimputabile părţilor din contractul de
achiziţie sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie”.
Art. VIII din O.U.G. nr. 174/2020
„(1) Prin derogare de la prevederile referitoare la dreptul de retragere, aşa cum este
acesta reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015,
cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, pentru evenimentele şi activităţile culturale, festivalurile şi proiecţiile cinematografice ce urmau a fi susţinute pe perioada stării de urgenţă sau a stării de
alertă, în care se suspendă dreptul de organizare a acestor evenimente de către autorităţile
competente, urmează să se aplice următoarele reguli:
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a) în cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment
sau festival va putea folosi biletul de acces achiziţionat, beneficiind de toate drepturile
conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului. Data
reprogramării evenimentului sau festivalului nu poate depăşi data de 30 septembrie 2021;
b) în cazul anulării sau reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la
eveniment sau festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru întreaga
sumă plătită organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achiziţionarea de produse sau
servicii din gama oferită de către organizator, conform unui regulament detaliat comunicat
de către organizator;
c) în cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziţionarea de produse sau
servicii până la data de 30 septembrie 2021, organizatorul va rambursa toate sumele pe care
le-a primit din partea consumatorului până la 31 decembrie 2021.
(2) Organizatorul are obligativitatea de a oferi un termen de 30 de zile cumpărătorului
de bilete, pentru a opta între folosirea biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau voucherul prevăzut la alin. (1) lit. b). După expirarea celor 30 de zile biletul
devine automat valabil pentru ediţia reprogramată a evenimentului sau festivalului”.
Art. IX din O.U.G. nr. 174/2020
„Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru
alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a
activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu
coronavirus SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772
din 25 august 2020, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de
urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă
numerotare”.
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LEGEA NR. 217/2003 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
VIOLENŢEI DOMESTICE – REPUBLICARE

De Redacţia Pro Lege
Actul republicat în Monitorul
Oficial
Legea nr. 217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei
domestice
(M. Of. nr. 948 din 15 octombrie
2020)

Sumar
Cuprinde normele minime privind
drepturile, sprijinirea şi protecţia
victimelor violenţei domestice

În M. Of. nr. 948 din 15 octombrie 2020 a fost republicată Legea nr. 217/2003
pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.
Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziţii ale acestui act
normativ.
Structura
– Capitolul I: Dispoziţii generale;
– Capitolul II: Instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei
domestice;
– Capitolul III: Servicii sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei
domestice;
– Capitolul IV: Ordinul de protecţie provizoriu;
– Secţiunea 1: Competenţă şi condiţii de fond pentru emitere;
– Secţiunea 2: Verificarea sesizărilor privind violenţa domestică;
– Secţiunea 3: Condiţii de formă pentru emiterea ordinului de protecţie
provizoriu;
– Secţiunea 4: Măsuri de protecţie ce se pot dispune prin ordinul de protecţie
provizoriu, în scopul diminuării riscului constatat;
– Secţiunea 5: Punerea în aplicare a ordinului de protecţie provizoriu;
– Secţiunea 6: Confirmarea şi contestarea ordinului de protecţie provizoriu;
– Secţiunea 7: Acte subsecvente;
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– Capitolul V: Ordinul de protecţie;
– Capitolul VI: Intervenţia de urgenţă;
– Capitolul VII: Finanţarea în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
domestice;
– Capitolul VIII: Contravenţii;
– Capitolul IX: Dispoziţii finale.
Prezentare generală
Conform art. 5 alin. (1) prin membru de familie se înţelege: „a) ascendenţii şi
descendenţii, fraţii şi surorile, soţii şi copiii acestora, precum şi persoanele devenite rude
prin adopţie, potrivit legii; b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; fraţii, părinţii şi copiii
din alte relaţii ai soţului/soţiei sau ai fostului soţ/fostei soţii; c) persoanele care au stabilit
relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, actuali sau foşti
parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenţii şi descendenţii
partenerei/partenerului, precum şi fraţii şi surorile acestora; d) tutorele sau altă persoană
care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana copilului; e) reprezentantul
legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori
handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor
profesionale”.
Prin victimă se înţelege „persoana fizică ce este supusă uneia sau mai multor forme
de violenţă prevăzute la art. 4, inclusiv copiii martori la aceste forme de violenţă”.
Potrivit art. 11, serviciul de probaţiune desfăşoară, potrivit competenţelor
legale, activităţi de reintegrare socială a persoanelor sancţionate cu măsuri sau
pedepse neprivative de libertate pentru infracţiuni care, potrivit prezentei legi, pot
fi considerate ca fiind violenţă domestică.
Din dispoziţiile art. 15 reiese că autorităţile publice cu atribuţii în domeniu pot
desemna pentru instrumentarea cazurilor de violenţă domestică următoarele
categorii de profesionişti, fără a se limita însă la acestea: asistenţi sociali, psihologi
şi consilieri juridici sau persoane cu atribuţii de asistenţă socială, angajaţi ai
direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, direcţiilor de asistenţă
socială, serviciilor publice de asistenţă socială, poliţişti de proximitate, asistenţi
sociali, psihologi şi consilieri juridici, precum şi personal cu atribuţii de asistenţă
socială al unor organizaţii neguvernamentale sau furnizori de servicii sociale
autorizaţi cu care una dintre autorităţile publice a întocmit un contract de furnizare
de servicii privind această activitate.
Centrele de recuperare pentru victimele violenţei domestice sunt unităţi de
asistenţă socială de tip rezidenţial, cu sau fără personalitate juridică, care asigură
găzduirea, îngrijirea, consilierea juridică şi psihologică, sprijin în vederea adaptării
la o viaţă activă, inserţia profesională a victimelor violenţei domestice, precum şi
reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, astfel cum prevede art. 20 alin. (1).
Conform alin. (2) al aceluiaşi articol, acestea vor încheia convenţii cu autorităţile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi ale sectoarelor municipiului
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Bucureşti în vederea acordării suportului pentru integrarea în muncă, readaptarea
şi recalificarea profesională a persoanelor asistate.
Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în
pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita
instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie
prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri – obligaţii sau interdicţii: „a) evacuarea temporară a agresorului din
locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; b)
reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei; c) limitarea dreptului de
folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta
poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima; d) cazarea/plasarea
victimei, cu acordul acesteia, şi, după caz, a copiilor, într-un centru de asistenţă dintre cele
prevăzute la art. 19; e) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate
faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiţi potrivit
prevederilor art. 5, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a
persoanei protejate; f) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau
zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic; g)
obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere; h)
interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu
victima; i) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; j) încredinţarea copiilor
minori sau stabilirea reşedinţei acestora”, precum prevăd dispoziţiile art. 38 din
prezentul act normativ.
Totodată, conform alin. (4) şi (5) ale aceluiaşi articol, pe lângă oricare dintre
măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanţa poate dispune şi obligarea agresorului
să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie şi poate recomanda internarea
voluntară sau, după caz, poate solicita internarea nevoluntară, în condiţiile Legii
sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002,
republicată. În cazul în care agresorul este consumator de substanţe psihoactive,
instanţa poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea acestuia într-un program de
asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, conform art. 22 din Legea
nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi luarea
unei măsuri de control al respectării ordinului de protecţie şi pentru prevenirea
încălcării acestuia, precum: a) obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un
interval de timp stabilit de instanţă potrivit împrejurărilor, la secţia de poliţie
competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie; b) obligarea
agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la noua locuinţă, în
cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuinţa familiei; c) verificări
periodice şi/sau spontane privind locul în care se află agresorul.
Contravenţiile sunt prevăzute la art. 57, care prevede că, dacă potrivit legii
penale nu constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă între 1.000 lei şi 5.000
lei următoarele fapte: „a) refuzul primirii în adăpost ori refuzul de a acorda, la solicitarea
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motivată a asistentului social, îngrijire medicală gratuită celui aflat în suferinţă vizibilă,
pentru înlăturarea consecinţelor violenţelor; b) schimbarea destinaţiei adăpostului”.
De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500 lei
şi 1.000 lei refuzul părăsirii adăpostului, indiferent de motiv, în momentul în care
condiţiile care au determinat internarea au dispărut.
Totodată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500 lei şi
1.000 lei încercarea persoanei care a comis acte de agresiune de a pătrunde în
incinta adăpostului în care se află sau crede că se află victima.
Conform alin. (4) al aceluiaşi articol, constituie contravenţii, dacă potrivit legii
penale nu constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la
7.000 lei următoarele fapte: „a) nerespectarea obligaţiei de a lua măsurile specifice
prevăzute la art. 13 alin. (1); b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 18 alin. (2)”.
Din cadrul alin. (5) şi (6) ale aceluiaşi articol reies următoarele: constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (4) se realizează de către
inspectorii sociali, conform prevederilor legale aplicabile în materie contravenţională, iar acestea se constată şi sancţiunile se aplică, conform legii, de către asistenţii sociali, primar sau împuterniciţii acestuia.
Supravegherea respectării măsurilor de protecţie dispuse potrivit art. 31
alin. (1) şi art. 38 alin. (1), cu ajutorul unui sistem electronic de supraveghere, se
realizează în condiţii stabilite prin lege, astfel cum reiese din cadrul art. 58.
Reproducem mai jos prevederile art. II-IV şi ale menţiunii de transpunere a
Directivei 2012/29/UE din Legea nr. 174/2018, care nu sunt încorporate în forma
republicabilă a Legii nr. 217/2003 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii
proprii ale actului modificator:
„Art. II:
În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma violenţă în familie se înlocuieşte
cu sintagma violenţă domestică, cu excepţia Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. III
În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma unităţi pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în familie se înlocuieşte cu sintagma servicii sociale pentru prevenirea
şi combaterea violenţei domestice.
Art. IV
De la data intrării în vigoare a prezentei legi se stabilesc următoarele obligaţii, după
cum urmează:
a) procedura prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în
termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi;
b) în vederea reglementării serviciilor sociale prevăzute la art. 15 alin. (4) lit. a) **) din
Legea nr. 217/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între
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Femei şi Bărbaţi elaborează şi supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,
cu modificările şi completările ulterioare;
c) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii prevăzute la lit. b),
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi elaborează şi supune
spre aprobare ministrului muncii şi justiţiei sociale, proiectul de ordin privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca servicii de informare
şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă –
help-line;
d) metodologia prevăzută la art. 22 alin. (4) din Legea nr. 217/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se elaborează în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi;
e) ordinul prevăzut la art. 2210 alin. (1) din Legea nr. 217/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se emite în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi;
f) ordinul comun prevăzut la art. 31 alin. (9) din Legea nr. 217/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se emite în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
legi;
g) ordinul prevăzut la art. 351 din Legea nr. 217/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, se emite în termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (…)”.
În ultimul rând, precizăm că prezenta lege transpune parţial prevederile art. 9
alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (3) lit. a) şi b) din Directiva 2012/29/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime
privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 315 din 14 noiembrie 2012.
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NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE
A CODULUI FISCAL – MODIFICĂRI (H.G. NR. 864/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Normele metodologice
de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul
fiscal, aprobate prin
H.G. nr. 1/2016
(M. Of. nr. 22 din 13
ianuarie 2016; cu modif.
ult.)

Actul modificator
H.G. nr. 864/2020 pentru
modificarea şi
completarea Normelor
metodologice de
aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul
fiscal, aprobate prin
H.G. nr. 1/2016
(M. Of. nr. 956 din 16
octombrie 2020)

Sumar
– modifică: titlul VII
„Taxa pe valoarea
adăugată” pct. 4 alin. (5)
exemplul nr. 2, titlul VII
„Taxa pe valoarea
adăugată” pct. 7 alin. (11),
art. 24 alin. (7), pct. 32
alin. (6), pct. 37 alin. (13),
pct. 38, pct. 52 alin. (21)
lit. b), pct. 78 alin. (6) lit.
b)-c), pct. 78 alin. (11), pct.
88 alin. (1) lit. c)-d), pct. 88
alin. (20), anexa nr. 1,
titlul VIII „Accize şi alte
taxe speciale” pct. 5 alin.
(1), pct. 6 alin. (6), pct. 8
alin. (3), pct. 8 alin. (9) lit.
g), pct. 23 alin. (1) lit. g),
pct. 30 alin. (24), pct. 46
alin. (3), pct. 92 alin. (2),
pct. 92 alin. (3), pct. 92
alin. (4) lit. c), pct. 92^1
alin. (1)-(2), pct. 93 alin.
(4) lit. c), pct. 120 alin. (2),
pct. 120 alin. (4) lit. b);
– introduce: titlul II
„Impozitul pe profit” pct.
13 alin. (2) lit. d), titlul VII
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„ Taxa pe valoarea
adăugată” pct. 7 alin.
(12^1), cap. IV secţ. a 5-a,
pct. 52 alin. (3^1), pct. 79
alin. (14^1), titlul VIII
„Accize şi alte taxe
speciale” pct. 1 alin.
(8)-(9), pct. 8 alin. (9) lit.
f^1), pct. 8 alin. (34^1),
pct. 8 alin. (39^1), pct. 23
alin. (1) lit. f^1), pct. 30
alin. (17^1), pct. 61 alin.
(7) lit. d), pct. 83 alin. (3)
lit. e), pct. 92 alin. (2^1),
pct. 144 alin. (5);
– abrogă: pct. 37 alin. (3)
şi alin. (12), pct. 83 alin.
(4), titlul VIII „Accize şi
alte taxe speciale” pct. 8
alin. (2) şi alin. (4), titlul
VIII „Accize şi alte taxe
speciale” pct. 11 alin. (1)
şi alin. (3)-(5), cap. I sect. a
2-a subsecţ. a 4-a „
Valorificarea produselor
accizabile intrate, potrivit
legii, în proprietatea
statului sau care fac
obiectul unei proceduri
de executare silită” pct.
164.

În M. Of. nr. 956 din 16 octombrie 2020 s-a publicat H.G. nr. 864/2020
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.
Respectiva hotărâre aduce unele modificări, dar şi completări Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin
H.G. nr. 1/2016.
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
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Titlul II „Impozitul pe profit” pct. 13 alin. (2) lit. d) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 13 alin. (2), după lit. c) se introduce o nouă
literă, lit. d), cu următorul conţinut:
„(2) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli
deductibile la calculul rezultatului fiscal şi cheltuielile reglementate prin acte normative în
vigoare. De exemplu:
(…)
d) cheltuielile efectuate în vederea respectării obligaţiilor de compensare prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi
completările ulterioare”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 4 alin. (5) exemplul nr. 2 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(modificat prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 4 alin. (5), exemplul nr. 2 prevedea:
„(5) În cazul achiziţiei de terenuri şi/sau de construcţii de către persoana fizică
în scopul vânzării, livrarea acestor bunuri reprezintă o activitate cu caracter de
continuitate dacă persoana fizică realizează mai mult de o singură tranzacţie în
cursul unui an calendaristic. Dacă persoana fizică realizează o singură livrare
într-un an aceasta este considerată ocazională şi nu este considerată o livrare impozabilă. Dacă intervine o a doua livrare în cursul aceluiaşi an, prima livrare nu se
impozitează, dar este luată în considerare la calculul plafonului prevăzut la art. 310
din Codul fiscal. Totuşi, dacă persoana fizică derulează deja construcţia unui bun
imobil în vederea vânzării, conform alin. (4), activitatea economică fiind deja
considerată începută şi continuă, orice alte tranzacţii efectuate ulterior nu mai au
caracter ocazional. Livrările de construcţii şi terenuri, scutite de taxă conform
art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, sunt avute în vedere atât la stabilirea
caracterului de continuitate al activităţii economice, cât şi la calculul plafonului de
scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal. În situaţia în care persoana fizică nu se
înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal,
dar începe activitatea economică, se consideră că aplică regimul special de scutire
pentru întreprinderile mici conform art. 310 din Codul fiscal, obligativitatea
înregistrării în scopuri de TVA intervenind la termenul prevăzut la art. 310 din
Codul fiscal.
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(…)
Exemplul nr. 2: O persoană fizică vinde în luna ianuarie 2016 un teren
construibil sau o construcţie nouă în sensul art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal.
Deşi în principiu operaţiunea nu ar fi scutită de taxă conform art. 292 alin. (2) lit. f)
din Codul fiscal, indiferent de valoarea livrării, dacă persoana fizică nu realizează
şi alte operaţiuni pentru care ar deveni persoană impozabilă în cursul anului 2016,
această operaţiune este considerată ocazională şi persoana fizică nu datorează TVA
pentru respectiva livrare. Dacă în acelaşi an, în luna martie, aceeaşi persoană fizică
livrează un teren sau o construcţie, indiferent dacă livrarea este taxabilă sau scutită
conform art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, respectiva persoană va deveni
persoană impozabilă după cea de-a doua tranzacţie. Dacă a doua tranzacţie este
taxabilă şi valoarea cumulată a acesteia cu cea a primei livrări depăşeşte plafonul
de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, persoana fizică are obligaţia să
solicite înregistrarea în scopuri de TVA, cel târziu în termen de 10 zile de la data
depăşirii plafonului, respectiv de la data de 1 a lunii următoare celei în care
plafonul a fost depăşit, conform art. 310 alin. (6) din Codul fiscal. Dacă a doua
tranzacţie este scutită, persoana fizică nu are obligaţia de a solicita înregistrarea în
scopuri de TVA. Dacă în acelaşi an, după a doua operaţiune care a fost scutită, intervine a treia operaţiune în luna septembrie, care este taxabilă (de exemplu, livrarea
unui teren construibil), iar valoarea cumulată a celor trei operaţiuni depăşeşte
plafonul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, obligativitatea înregistrării în
scopuri de TVA intervine la termenul prevăzut la art. 310 din Codul fiscal”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 4 alin. (5), exemplul nr. 2 se modifică şi va
avea următorul conţinut:
„(5) În cazul achiziţiei de terenuri şi/sau de construcţii de către persoana fizică în
scopul vânzării, livrarea acestor bunuri reprezintă o activitate cu caracter de continuitate
dacă persoana fizică realizează mai mult de o singură tranzacţie în cursul unui an
calendaristic. Dacă persoana fizică realizează o singură livrare într-un an aceasta este
considerată ocazională şi nu este considerată o livrare impozabilă. Dacă intervine o a doua
livrare în cursul aceluiaşi an, prima livrare nu se impozitează, dar este luată în considerare
la calculul plafonului prevăzut la art. 310 din Codul fiscal. Totuşi, dacă persoana fizică
derulează deja construcţia unui bun imobil în vederea vânzării, conform alin. (4),
activitatea economică fiind deja considerată începută şi continuă, orice alte tranzacţii
efectuate ulterior nu mai au caracter ocazional. Livrările de construcţii şi terenuri, scutite
de taxă conform art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, sunt avute în vedere atât la
stabilirea caracterului de continuitate al activităţii economice, cât şi la calculul plafonului
de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal. În situaţia în care persoana fizică nu se
înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, dar
începe activitatea economică, se consideră că aplică regimul special de scutire pentru
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întreprinderile mici conform art. 310 din Codul fiscal, obligativitatea înregistrării în
scopuri de TVA intervenind la termenul prevăzut la art. 310 din Codul fiscal.
(…)
Exemplul nr. 2: O persoană fizică vinde în luna ianuarie 2020 un teren construibil sau
o construcţie nouă în sensul art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal. Deşi, în principiu,
operaţiunea nu ar fi scutită de taxă conform art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal,
indiferent de valoarea livrării, dacă persoana fizică nu realizează şi alte operaţiuni pentru
care ar deveni persoană impozabilă în cursul anului 2020, această operaţiune este considerată ocazională şi persoana fizică nu datorează TVA pentru respectiva livrare. Dacă în
acelaşi an, în luna martie, aceeaşi persoană fizică livrează un teren sau o construcţie,
indiferent dacă livrarea este taxabilă sau scutită conform art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal, respectiva persoană va deveni persoană impozabilă după cea de-a doua tranzacţie.
Dacă valoarea cumulată a celor două tranzacţii depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la
art. 310 din Codul fiscal, persoana fizică are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de
TVA, cel târziu în termen de 10 zile de la data depăşirii plafonului, respectiv de la data de
1 a lunii următoare celei în care plafonul a fost depăşit, conform art. 310 alin. (6) din Codul
fiscal”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 7 alin. (11) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin
H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 7, alin. (11) prevedea:
„(11) Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (10), nu constituie livrare de bunuri
conform prevederilor art. 270 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal bunurile acordate în
mod gratuit pentru scopuri legate de desfăşurarea activităţii economice a persoanei
impozabile. În această categorie se cuprind, fără a se limita la acestea, bunurile pe
care persoana impozabilă le acordă gratuit angajaţilor săi şi care sunt legate de
desfăşurarea în condiţii optime a activităţii economice, cum sunt, de exemplu:
echipamentul de protecţie şi uniformele de lucru, pentru contravaloarea care nu
este suportată de angajaţi, materiale igienico-sanitare în vederea prevenirii îmbolnăvirilor. Nu se încadrează în această categorie orice gratuităţi acordate propriilor
angajaţi sau altor persoane, dacă nu există nicio legătură cu desfăşurarea în condiţii
optime a activităţii economice, cum sunt: cotele gratuite de energie electrică acordate persoanelor pensionate din sectorul energiei electrice, abonamentele de
transport acordate gratuit pentru diverse categorii de persoane şi altele de aceeaşi
natură.
Exemplu: Pentru facilitarea accesului la un centru comercial o societate a
depus diligenţele necesare pentru construirea unui sens giratoriu. O parte a sensului giratoriu a fost construită pe terenul aparţinând domeniului public, iar o
parte pe terenul societăţii. După finalizarea lucrărilor, pentru care primăria a
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obţinut autorizaţie de construire, sensul giratoriu şi partea din terenul aferent
aparţinând societăţii vor fi donate primăriei. Deşi contractul prevede că sensul
giratoriu va fi donat primăriei, întrucât bunurile construite pe domeniul public
aparţin unităţii administrativ-teritoriale, din punctul de vedere al TVA nu se
consideră că are loc o livrare de bunuri de la societate la primărie pentru lucrările
efectuate pe terenul primăriei. Acestea reprezintă din punctul de vedere al TVA
servicii acordate gratuit. În ceea ce priveşte donaţia părţii din sensul giratoriu
construite pe terenul societăţii şi a terenului aferent, aceasta reprezintă din punctul
de vedere al TVA o livrare de bunuri cu titlu gratuit. Atât prestările de servicii, cât
şi livrarea de bunuri, acordate gratuit, se consideră că au fost efectuate în scopul
desfăşurării activităţii economice, respectiv pentru facilitarea accesului la centrul
comercial, nefiind în sfera de aplicare a TVA. Societatea în cauză beneficiază de
dreptul de deducere a TVA conform prevederilor art. 297 din Codul fiscal”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 7, alin. (11) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(11) Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (10), nu constituie livrare de bunuri
conform prevederilor art. 270 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal bunurile acordate în mod
gratuit pentru scopuri legate de desfăşurarea activităţii economice a persoanei impozabile.
În această categorie se cuprind, fără a se limita la acestea, bunurile acordate gratuit în
vederea respectării obligaţiilor de compensare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de
achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
bunurile pe care persoana impozabilă le acordă gratuit angajaţilor săi şi care sunt legate de
desfăşurarea în condiţii optime a activităţii economice, cum sunt, de exemplu: echipamentul
de protecţie şi uniformele de lucru, pentru contravaloarea care nu este suportată de
angajaţi, materiale igienico-sanitare în vederea prevenirii îmbolnăvirilor. Nu se încadrează
în această categorie orice gratuităţi acordate propriilor angajaţi sau altor persoane, dacă nu
există nicio legătură cu desfăşurarea în condiţii optime a activităţii economice, cum sunt:
cotele gratuite de energie electrică acordate persoanelor pensionate din sectorul energiei
electrice, abonamentele de transport acordate gratuit pentru diverse categorii de persoane şi
altele de aceeaşi natură.
Exemplu: Pentru facilitarea accesului la un centru comercial, o societate a depus
diligenţele necesare pentru construirea unui sens giratoriu. O parte a sensului giratoriu a
fost construită pe terenul aparţinând domeniului public, iar o parte pe terenul societăţii.
După finalizarea lucrărilor, pentru care primăria a obţinut autorizaţie de construire, sensul
giratoriu şi partea din terenul aferent aparţinând societăţii vor fi donate primăriei. Deşi
contractul prevede că sensul giratoriu va fi donat primăriei, întrucât bunurile construite pe
domeniul public aparţin unităţii administrativ-teritoriale, din punctul de vedere al TVA nu
se consideră că are loc o livrare de bunuri de la societate la primărie pentru lucrările
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efectuate pe terenul primăriei. Acestea reprezintă din punctul de vedere al TVA servicii
acordate gratuit. În ceea ce priveşte donaţia părţii din sensul giratoriu construite pe terenul
societăţii şi a terenului aferent, aceasta reprezintă din punctul de vedere al TVA o livrare de
bunuri cu titlu gratuit. Atât prestările de servicii, cât şi livrarea de bunuri, acordate
gratuit, se consideră că au fost efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice,
respectiv pentru facilitarea accesului la centrul comercial, nefiind în sfera de aplicare a
TVA. Societatea în cauză beneficiază de dreptul de deducere a TVA conform prevederilor
art. 297 din Codul fiscal”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 7 alin. (12^1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 7, după alin. (12) se introduce un nou alineat,
alin. (12^1), cu următorul conţinut:
„(12^1) În aplicarea prevederilor art. 270 alin. (8) lit. d) din Codul fiscal:
a) transferul alimentelor destinate consumului uman are înţelesul prevăzut la art. 2
alin. (2) lit. c) din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată,
cu modificările ulterioare;
b) alimentele pot face obiectul transferului prevăzut la lit. a) oricând în ultimele 10 zile
de valabilitate până la data durabilităţii minimale, conform art. 6 alin. (1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2019;
c) data durabilităţii minimale are înţelesul prevăzut la pct. 4 din anexa la Legea
nr. 217/2016, republicată, cu modificările ulterioare”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” cap. IV secţ. a 5-a din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la cap. IV, după secţ. a 4-a se introduce o nouă
secţiune, secţ. a 5-a, cu următorul conţinut:
„SECŢIUNEA 5: Dispoziţii comune livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii
10^1.
(1) În sensul art. 274^1 din Codul fiscal, cupoanele valorice pot fi în format fizic sau
electronic.
(2) Instrumentele care îi conferă deţinătorului dreptul să beneficieze de o reducere la
achiziţionarea de bunuri sau servicii, dar nu îi conferă dreptul de a primi aceste bunuri sau
servicii, nu sunt considerate cupoane valorice în sensul art. 274^1 din Codul fiscal.
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(3) Tichetele pentru care nu se cunosc toate elementele necesare determinării taxei
datorate, cum ar fi tichetele de masă, tichetele de vacanţă, tichetele cadou şi altele asemenea,
sunt considerate cupoane valorice cu scop multiplu”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 24 alin. (7) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 24, alin. (7) prevedea:
„(7) Avansul perceput pentru transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui
contract de leasing este considerat o rată de leasing, respectiv o prestare de servicii,
pentru care faptul generator de taxă intervine conform art. 281 alin. (9) din Codul
fiscal, cu excepţia situaţiei în care include şi încasarea în avans a unei părţi din
contravaloarea livrării de bunuri care are loc la sfârşitul perioadei de leasing, când
se transferă dreptul de proprietate asupra bunului care face obiectul contractului
de leasing, conform prevederilor pct. 8 alin. (4). Conform prevederilor art. 281
alin. (9) din Codul fiscal, în cazul operaţiunilor de închiriere, leasing, concesionare,
arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale,
precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil, faptul generator
intervine la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plăţii. Dacă factura
este emisă înainte de data stipulată în contract pentru efectuarea plăţii, se consideră că factura este emisă înainte de faptul generator de taxă. În situaţia în care
contractul pentru serviciile prevăzute la art. 281 alin. (9) nu specifică scadenţe
precise pentru efectuarea plăţii serviciilor, faptul generator de taxă intervine, în
funcţie de natura contractelor încheiate, astfel:
a) la data plăţii facturii, dar nu mai târziu de termenul-limită stipulat în
contract pentru plata facturii respective, dacă contractul prevede că periodic se
emit facturi şi serviciile se plătesc într-un anumit termen de la data emiterii unei
facturi;
b) la data plăţii facturii, dar nu mai târziu de termenul-limită stipulat în factură
pentru plata facturii respective, dacă contractul prevede că periodic se emit facturi
şi termenul de plată este înscris numai în factură;
c) la data emiterii unei facturi, în situaţia în care contractul prevede doar data
la care se emite factura la anumite intervale de timp, fără să existe nicio specificaţie
nici în contract, nici în factură cu privire la termenul de plată al facturii.
Exemplu: în cazul unui contract de închiriere a unui bun imobil, pentru care
persoana impozabilă a optat pentru taxare, sau a unui bun mobil corporal, pot
exista următoarele situaţii:
a) dacă în contract se prevede, de exemplu, că plata chiriei se efectuează pe
data de 10 a fiecărei luni care urmează unui trimestru calendaristic, pentru
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trimestrul anterior, pentru serviciile de închiriere din trimestrul anterior, faptul
generator de taxă intervine pe data de 10 a lunii ulterioare fiecărui trimestru
calendaristic. Astfel, pentru serviciul de închiriere aferent trimestrului IV 2015,
faptul generator de taxă are loc pe data de 10 ianuarie 2016, indiferent de data la
care este emisă factura sau de data la care se face plata efectivă a acestor servicii.
Dacă este emisă o factură înainte de data de 10 ianuarie 2016, de exemplu, în data
de 21 decembrie 2015, intervine exigibilitatea de taxă în luna decembrie 2015, se
aplică cota de TVA de 24% şi factura se declară în decontul de taxă al lunii
decembrie 2015. În contextul modificării cotei standard la 1 ianuarie 2016, persoana
impozabilă trebuie să facă o regularizare pentru a aplica cota de 20% de TVA în
vigoare la data faptului generator de taxă, respectiv data de 10 ianuarie 2016, care
este data stipulată în contract pentru plata serviciilor, indiferent de data la care au
fost plătite efectiv aceste servicii;
b) dacă contractul nu prevede o anumită dată pentru plata serviciilor, ci
prevede că serviciile se plătesc într-un anumit termen de la data emiterii unei
facturi, iar factura este emisă, de exemplu, pe data de 21 decembrie 2015, fiind
menţionat că plata trebuie efectuată în termen de 20 de zile calendaristice, faptul
generator de taxă intervine astfel:
dacă factura este achitată pe data de 23 decembrie 2015, faptul generator de
taxă are loc pe data de 23 decembrie 2015 şi se aplică cota de TVA de 24%;
dacă factura este achitată pe data de 8 ianuarie 2016, faptul generator de taxă
are loc în această dată şi se regularizează factura iniţială pentru a aplica cota de
TVA de 20%;
dacă factura nu este achitată în termenul de 20 de zile prevăzut, faptul
generator de taxă intervine la expirarea acestui termen, respectiv pe data de 9
ianuarie 2016 şi se regularizează factura iniţială pentru a aplica cota de TVA de
20%;
c) aceleaşi reguli precum cele menţionate la lit. b) se aplică şi în situaţia în care
contractul nu prevede o anumită dată pentru plata serviciilor, nici un termen de
plată de la data emiterii unei facturi, factura fiind emisă la anumite intervale şi
termenul de plată fiind înscris numai în factură;
d) în alte situaţii decât cele menţionate la lit. a)-c), dacă contractul prevede
doar data la care se emite factura, iar factura este emisă, de exemplu, pe data de 21
decembrie 2015, fără să fie menţionat un termen de plată, faptul generator de taxă
intervine pe data de 21 decembrie 2015, aplicându-se cota de TVA de 24%.
Indiferent de data la care se face plata facturii nu se mai fac regularizări de cotă de
TVA”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 24, alin. (7) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
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„(7) Avansul perceput pentru transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui
contract de leasing este considerat o rată de leasing, respectiv o prestare de servicii, pentru
care faptul generator de taxă intervine conform art. 281 alin. (8) din Codul fiscal, cu
excepţia situaţiei în care include şi încasarea în avans a unei părţi din contravaloarea
livrării de bunuri care are loc la sfârşitul perioadei de leasing, când se transferă dreptul de
proprietate asupra bunului care face obiectul contractului de leasing, conform prevederilor
pct. 8 alin. (4)”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 32 alin. (6) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 32, alin. (6) prevedea:
„(6) Ajustarea prevăzută la art. 287 lit. d) din Codul fiscal se efectuează în
termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunţat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotărârea judecătorească de închidere a procedurii prevăzute de legislaţia
insolvenţei, sub sancţiunea decăderii. Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat
rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedură fiscală. În cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează anularea taxei neexigibile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii realizate”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 32, alin. (6) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(6) În sensul art. 287 lit. d) din Codul fiscal, în cazul persoanelor care aplică sistemul
TVA la încasare se operează anularea taxei neexigibile aferente livrărilor de
bunuri/prestărilor de servicii realizate”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 37 alin. (3) şi alin. (12) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(abrogat prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 37, alin. (3) şi alin. (12) prevedeau:
„(3) În sensul art. 291 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, prin cazare în cadrul
sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară se înţelege cazarea în
structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică prevăzute la art. 2
lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă de taxă de 9%

Actualitate legislativă

211

prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal se aplică pentru tipurile de
cazare în structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare, prevăzute la
art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul
cazării cu demipensiune, cu pensiune completă sau cu “all inclusive”, astfel cum
sunt definite la art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, cota redusă de TVA se aplică asupra preţului total al cazării, care poate
include şi băuturi alcoolice. Orice persoană care acţionează în condiţiile prevăzute
la pct. 8 alin. (2) sau care intermediază astfel de operaţiuni în nume propriu, dar în
contul altei persoane, potrivit art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, aplică cota de 9% a
taxei, cu excepţia situaţiilor în care este obligatorie aplicarea regimului special de
taxă pentru agenţii de turism, prevăzut la art. 311 din Codul fiscal.
(…)
(12) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, prin servicii de restaurant şi de catering se înţelege serviciile prevăzute la pct. 18. Orice combinaţie de
băuturi alcoolice şi nealcoolice indiferent de concentraţia alcoolică este considerată
băutură alcoolică. Pentru băuturile alcoolice servite la restaurant sau oferite în
cazul serviciilor de catering se aplică cota standard de TVA, dar nu se consideră că
are loc o livrare separată de bunuri, oferirea de băuturi alcoolice făcând parte din
serviciile de restaurant sau de catering.
Exemplu: Un restaurant care vinde şi mâncare pentru a fi servită în afara
locaţiei restaurantului nu este considerată prestare de servicii de restaurant, ci
livrare de bunuri, dar pentru care aplică cota redusă de TVA de 9%, inclusiv
pentru caserola sau paharele în care sunt servite alimentele sau băuturile nealcoolice, chiar dacă contravaloarea acestora ar fi evidenţiată separat pe bonul fiscal.
În acest caz se consideră că livrarea alimentelor este livrarea principală care atrage
aceeaşi cotă de TVA livrării caserolei sau a paharului, acestea fiind livrări accesorii,
nu un scop în sine pentru client”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 37, alin. (3) şi alin. (12) se abrogă.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 37 alin. (13) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 37, alin. (13) prevedea:
„(13) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, se aplică cota redusă
de TVA de 9%:
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a) de orice persoană impozabilă care livrează apă potabilă. Prin apă potabilă
se înţelege apa care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 pct. 1 din Legea
nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare;
b) de orice persoană care livrează apă de irigaţii care este transportată prin
infrastructura principală şi/sau secundară de irigaţii. În categoria persoanelor care
livrează apă destinată irigaţiilor se cuprind inclusiv furnizorii de apă din Dunăre,
din râuri interioare, izvoare, lacuri de acumulare sau alte surse de apă, care
alimentează sistemele de irigaţii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 37, alin. (13) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(13) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, se aplică cota redusă de
TVA de 9% de orice persoană care livrează apă de irigaţii care este transportată prin
infrastructura principală şi/sau secundară de irigaţii. În categoria persoanelor care livrează
apă destinată irigaţiilor se cuprind inclusiv furnizorii de apă din Dunăre, din râuri
interioare, izvoare, lacuri de acumulare sau alte surse de apă, care alimentează sistemele de
irigaţii”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 38 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin H.G.
nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, pct. 38 prevedea:
„(1) Cota redusă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal se
aplică pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, inclusiv pentru cele
înregistrate pe suport electromagnetic sau pe alte tipuri de suporturi. Cărţile şi
manualele şcolare sunt tipăriturile care au cod ISBN, inclusiv partiturile muzicale
imprimate care au cod ISMN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Ziarele şi
revistele sunt orice tipărituri care au cod ISSN, indiferent de suportul pe care sunt
livrate. Nu se aplică cota redusă a taxei pe valoarea adăugată pentru livrarea de
cărţi, ziare şi reviste care sunt destinate în principal sau exclusiv publicităţii. Prin
sintagma “în principal” se înţelege că mai mult de jumătate din conţinutul cărţii,
ziarului sau revistei este destinat publicităţii. De asemenea, nu se aplică cota
redusă a taxei pentru livrarea de cărţi, ziare şi reviste, în cazul în care acestea sunt
furnizate pe cale electronică, operaţiunile fiind considerate prestări de servicii,
conform art. 7 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al
Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a
Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.
(2) Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul
fiscal se aplică numai pentru livrarea, astfel cum este definită la art. 270 alin. (1) din
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Codul fiscal, a locuinţelor ca parte a politicii sociale, respectiv pentru transferul
dreptului de a dispune ca şi un proprietar de bunurile prevăzute la art. 291 alin. (3)
lit. c) din Codul fiscal. Pentru livrările prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 şi
4 din Codul fiscal, cota redusă de TVA de 5% se aplică inclusiv pentru terenul pe
care este construită locuinţa.
(3) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal:
a) prin locuinţă se înţelege construcţia alcătuită din una sau mai multe camere
de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care, la data livrării,
satisface cerinţele de locuit ale unei persoane ori familii;
b) anexele gospodăreşti nu se iau în calculul suprafeţei utile a locuinţei de 120
mp;
c) valoarea-limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea
cotelor indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor gospodăreşti şi,
după caz, a terenului pe care este construită locuinţa, dar exclude unele drepturi de
servitute legate de locuinţa respectivă; aceste prevederi se aplică inclusiv pentru
contractele încheiate până la data de 31 decembrie 2015, pentru operaţiuni al căror
fapt generator de taxă intervine după 1 ianuarie 2016;
d) la calculul suprafeţei maxime de 250 mp se cuprind şi suprafeţele anexelor
gospodăreşti, precum şi cotele indivize din orice alte suprafeţe dobândite împreună cu locuinţa şi care au o legătură directă cu locuinţa respectivă, fiind considerate accesorii livrării, chiar dacă se află la numere cadastrale diferite.
(4) Suprafaţa terenului pe care este construită locuinţa, precum şi suprafaţa
utilă a locuinţei, prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, trebuie
să fie înscrise în documentaţia cadastrală anexată la actul de vânzare-cumpărare
încheiat în condiţiile legii.
(5) Cumpărătorul trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului, cel mai târziu
până la momentul livrării bunului imobil, o declaraţie pe propria răspundere,
autentificată de un notar, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile stabilite
la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 subpct. (i) şi (ii) din Codul fiscal, care se păstrează de
vânzător pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%.
(6) Persoanele impozabile care livrează locuinţe vor aplica cota de 5%, inclusiv
pentru avansurile aferente acestor livrări, dacă din contractele încheiate rezultă că
la momentul livrării vor fi îndeplinite toate condiţiile impuse de art. 291 alin. (3)
lit. c) din Codul fiscal şi sunt în posesia declaraţiei prevăzute la alin. (5). În situaţia
în care avansurile au fost facturate prin aplicarea cotei standard de TVA, datorită
neprezentării de către cumpărător a declaraţiei prevăzute la alin. (5) sau din alte
motive obiective, la livrarea bunului imobil se efectuează regularizările prevăzute
la art. 291 alin. (4) din Codul fiscal în vederea aplicării cotei de 5%, dacă toate
condiţiile impuse de art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, astfel cum sunt detaliate şi de prezentele norme metodologice, sunt îndeplinite la data livrării.
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(7) Pentru clădirile prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 şi 4 din Codul
fiscal, cumpărătorul va pune la dispoziţia vânzătorului o declaraţie pe propria
răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că va utiliza aceste clădiri
conform destinaţiei prevăzute de lege, care se păstrează de vânzător pentru
justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%. Declaraţia trebuie prezentată cel
mai târziu până la momentul livrării clădirii respective. Prevederile art. 291 alin. (3)
lit. c) pct. 1, 2 şi 4 din Codul fiscal se aplică şi în cazul livrării de părţi dintr-o
clădire destinate scopurilor respective.
(8) În situaţia în care se comercializează un pachet care cuprinde
bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de TVA, cât şi cotei standard de TVA şi se
poate stabili o operaţiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului este cota de
TVA aplicabilă operaţiunii principale, conform pct. 23 alin. (1) lit. b), chiar dacă
preţul fiecărui element care compune preţul total plătit de un consumator pentru a
putea beneficia de această prestaţie poate fi identificat, astfel cum s-a pronunţat şi
Curtea Europeană de Justiţie în Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV.
Exemplu: O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă
posibilitatea achiziţionării unui pachet de bunuri şi servicii constând în acces la un
eveniment sportiv şi facilităţi în cadrul evenimentului sportiv, precum: servicii de
catering/ restaurant, produse alimentare, acces la parcare. În această situaţie, chiar
dacă preţul fiecărui element care compune preţul total plătit de un consumator
pentru a putea beneficia de această prestaţie ar putea fi identificat, cota de TVA
aplicabilă pachetului este de 5%, respectiv cota de TVA aferentă accesului la
evenimentul sportiv care reprezintă prestaţia principală”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, pct. 38 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„38. (1) Cota redusă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal se
aplică pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, inclusiv pentru cele
înregistrate pe suport electromagnetic sau pe alte tipuri de suporturi. Cărţile şi manualele
şcolare sunt tipăriturile care au cod ISBN, inclusiv partiturile muzicale imprimate care au
cod ISMN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Ziarele şi revistele sunt orice
tipărituri care au cod ISSN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Nu se aplică cota
redusă a taxei pe valoarea adăugată pentru livrarea de cărţi, ziare şi reviste care sunt
destinate în principal sau exclusiv publicităţii. Prin sintagma «în principal» se înţelege că
mai mult de jumătate din conţinutul cărţii, ziarului sau revistei este destinat publicităţii.
De asemenea, nu se aplică cota redusă a taxei pentru livrarea de cărţi, ziare şi reviste, în
cazul în care acestea sunt furnizate pe cale electronică, operaţiunile fiind considerate
prestări de servicii, conform art. 7 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în
aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.
(2) Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal se
aplică numai pentru livrarea, astfel cum este definită la art. 270 alin. (1) din Codul fiscal, a
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locuinţelor ca parte a politicii sociale, respectiv pentru transferul dreptului de a dispune ca
un proprietar de bunurile prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.
(3) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal:
a) prin locuinţă se înţelege construcţia alcătuită din una sau mai multe camere de
locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care, la data livrării, satisface cerinţele de locuit ale unei persoane ori familii;
b) anexele gospodăreşti nu se iau în calculul suprafeţei utile a locuinţei de 120 mp;
c) valoarea-limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea cotelor
indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor gospodăreşti şi, după caz, a
terenului pe care este construită locuinţa, dar exclude unele drepturi de servitute legate de
locuinţa respectivă.
(4) Suprafaţa utilă a locuinţei prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul
fiscal trebuie să fie înscrisă în documentaţia cadastrală anexată la actul de vânzare-cumpărare încheiat în condiţiile legii.
(5) Persoanele impozabile care livrează locuinţe vor aplica cota de 5%, inclusiv pentru
avansurile aferente acestor livrări, dacă din contractele încheiate rezultă că la momentul
livrării vor fi îndeplinite toate condiţiile impuse de art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.
În situaţia în care avansurile au fost facturate prin aplicarea cotei standard de TVA, la
livrarea bunului imobil se efectuează regularizările prevăzute la art. 291 alin. (6) din Codul
fiscal în vederea aplicării cotei de 5%, dacă toate condiţiile impuse de art. 291 alin. (3) lit. c)
din Codul fiscal, astfel cum sunt detaliate şi de prezentele norme metodologice, sunt
îndeplinite la data livrării.
(6) Pentru clădirile prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 şi 4 din Codul fiscal,
cumpărătorul va pune la dispoziţia vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere,
autentificată de un notar, din care să rezulte că va utiliza aceste clădiri conform destinaţiei
prevăzute de lege, care se păstrează de vânzător pentru justificarea aplicării cotei reduse de
TVA de 5%. Declaraţia trebuie prezentată cel mai târziu până la momentul livrării clădirii
respective. Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 şi 4 din Codul fiscal se aplică şi în
cazul livrării de părţi dintr-o clădire destinate scopurilor respective.
(7) În sensul art. 291 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal, prin cazare în cadrul sectorului
hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară se înţelege cazarea în structurile de primire
turistice cu funcţiuni de cazare turistică prevăzute la art. 2 lit. d) din Ordonanţa
Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi
completările ulterioare. Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. d) din
Codul fiscal se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistice cu
funcţiune de cazare, prevăzute la art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul cazării cu demipensiune, cu pensiune completă sau cu «all inclusive», astfel
cum sunt definite la art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă
de TVA se aplică asupra preţului total al cazării, care poate include şi băuturi alcoolice.
Orice persoană care acţionează în condiţiile prevăzute la pct. 8 alin. (2) sau care
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intermediază astfel de operaţiuni în nume propriu, dar în contul altei persoane, potrivit
art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, aplică cota de 5% a taxei, cu excepţia situaţiilor în care
este obligatorie aplicarea regimului special de taxă pentru agenţii de turism, prevăzut la
art. 311 din Codul fiscal.
(8) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, prin servicii de restaurant şi de
catering se înţelege serviciile prevăzute la pct. 18. Orice combinaţie de băuturi alcoolice şi
nealcoolice, indiferent de concentraţia alcoolică, este considerată băutură alcoolică. Pentru
băuturile alcoolice servite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering se aplică
cota standard de TVA, dar nu se consideră că are loc o livrare separată de bunuri, oferirea
de băuturi alcoolice făcând parte din serviciile de restaurant sau de catering.
Exemplu: Un restaurant care vinde şi mâncare pentru a fi servită în afara locaţiei
restaurantului nu realizează o prestare de servicii de restaurant, ci o livrare de bunuri,
pentru care aplică cota redusă de TVA de 9%, inclusiv pentru caserola sau paharele în care
sunt servite alimentele sau băuturile nealcoolice, chiar dacă contravaloarea acestora ar fi
evidenţiată separat pe bonul fiscal. În acest caz se consideră că livrarea alimentelor este
livrarea principală care atrage aceeaşi cotă de TVA livrării caserolei sau a paharului, acestea
fiind livrări accesorii, nu un scop în sine pentru client.
(9) În situaţia în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri/servicii
supuse atât cotei reduse de TVA, cât şi cotei standard de TVA şi se poate stabili o
operaţiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului este cota de TVA aplicabilă
operaţiunii principale, conform pct. 23 alin. (1) lit. b), chiar dacă preţul fiecărui element
care compune preţul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această
prestaţie poate fi identificat, astfel cum s-a pronunţat şi Curtea Europeană de Justiţie în
Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV.
Exemplu: O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă posibilitatea
achiziţionării unui pachet de bunuri şi servicii constând în acces la un eveniment sportiv şi
facilităţi în cadrul evenimentului sportiv, precum: servicii de catering/restaurant, produse
alimentare, acces la parcare. În această situaţie, chiar dacă preţul fiecărui element care
compune preţul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestaţie
ar putea fi identificat, cota de TVA aplicabilă pachetului este de 5%, respectiv cota de TVA
aferentă accesului la evenimentul sportiv care reprezintă prestaţia principală”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 52 alin. (3^1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 52, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (3^1), cu următorul conţinut:
„(3^1) Se cuprind în sfera operaţiunilor scutite conform art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 1
şi 2 din Codul fiscal şi operaţiunile de administrare a creditelor şi/sau administrare a garanţiilor de credit, efectuate de către una dintre persoanele care acordă creditul sindicalizat
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şi care este desemnată de ceilalţi participanţi la contractul de credit sindicalizat pentru
administrarea creditului/administrarea garanţiilor de credit”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 52 alin. (21) lit. b) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 52 alin. (21), lit. b) prevedea:
„(21) În sensul art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 6 din Codul fiscal, fondurile speciale
de investiţii sunt următoarele:
(…)
b) fondurile de pensii administrate privat şi fondurile de pensii facultative;;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 52 alin. (21), lit. b) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(21) În sensul art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 6 din Codul fiscal, fondurile speciale de
investiţii sunt următoarele:
(…)
b) fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi fondurile de
pensii ocupaţionale”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 78 alin. (6) lit. b)-c) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 78 alin. (6), lit. b)-c) prevedeau:
„(6) În baza art. 304 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, persoana impozabilă
realizează o ajustare pozitivă sau, după caz, trebuie să efectueze o ajustare negativă
a taxei deductibile în situaţii precum:
(…)
b) alocarea de bunuri/servicii pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere şi ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de
deducere, precum şi alocarea de servicii neutilizate pentru operaţiuni care dau
drept de deducere şi ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operaţiuni care
nu dau drept de deducere;
c) în cazul bunurilor/serviciilor neutilizate la data înregistrării în scopuri de
TVA a persoanei impozabile care a aplicat regimul special de scutire prevăzut la
art. 310 din Codul fiscal, iar, în cazul serviciilor, în cazul anulării înregistrării în
scopuri de TVA a persoanei impozabile ca urmare a prevederilor art. 316 alin. (11)
lit. f) şi g) din Codul fiscal”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 78 alin. (6), lit. b)-c) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(6) În baza art. 304 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, persoana impozabilă realizează o
ajustare pozitivă sau, după caz, trebuie să efectueze o ajustare negativă a taxei deductibile
în situaţii precum:
(…)
b) alocarea de bunuri/servicii pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere şi
ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere,
precum şi alocarea de bunuri/servicii neutilizate pentru operaţiuni care dau drept de
deducere şi ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operaţiuni care nu dau drept de
deducere;
c) în cazul bunurilor/serviciilor neutilizate la data înregistrării în scopuri de TVA a
persoanei impozabile care a aplicat regimul special de scutire prevăzut la art. 310 din Codul
fiscal, iar, în cazul bunurilor/serviciilor, în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA a
persoanei impozabile ca urmare a prevederilor art. 316 alin. (11) lit. f) şi g) din Codul
fiscal”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 78 alin. (11) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 78, alin. (11) prevedea:
„(11) Situaţiile menţionate la alin. (10) nu sunt exhaustive, în orice altă situaţie
în care persoana impozabilă aduce suficiente dovezi că bunurile sunt distruse,
pierdute sau furate, nu are obligaţia ajustării taxei. De asemenea, situaţiile menţionate la alin. (9) pot fi aplicate cumulativ, de exemplu, pentru un stoc de produse
există o pierdere datorată unor perisabilităţi, dar stocul respectiv poate fi distrus ca
urmare a degradării calitative, ceea ce conduce la neajustarea taxei”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 78, alin. (11) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(11) Situaţiile menţionate la alin. (10) nu sunt exhaustive; în orice altă situaţie în
care persoana impozabilă aduce suficiente dovezi că bunurile sunt distruse, pierdute sau
furate, nu are obligaţia ajustării taxei. De asemenea, situaţiile menţionate la alin. (10) pot fi
aplicate cumulativ; de exemplu, pentru un stoc de produse există o pierdere datorată unor
perisabilităţi, dar stocul respectiv poate fi distrus ca urmare a degradării calitative, ceea ce
conduce la neajustarea taxei”.
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Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 79 alin. (14^1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 79, după alin. (14) se introduce un nou
alineat, alin. (14^1), cu următorul conţinut:
„(14^1) În situaţia în care bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de
operaţiuni cu drept de deducere, altele decât cele constând în livrarea în regim de taxare a
bunurilor respective, în perioada în care persoanele impozabile au avut codul de TVA
anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi h) din Codul fiscal, acestea au dreptul, după
reînregistrarea în scopuri de TVA, să efectueze o ajustare pozitivă pentru o cincime sau o
douăzecime din taxa dedusă iniţial pentru fiecare an din perioada în care au avut codul de
TVA anulat şi în care bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de operaţiuni
cu drept de deducere. Ajustarea se reflectă în primul decont de taxă depus după
înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont
ulterior”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 83 alin. (4) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (abrogat prin
H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 83, alin. (4) prevedea:
„(4) Persoanele impozabile care, dacă ar fi înregistrate normal în scopuri de
taxă conform art. 316 din Codul fiscal, ar aplica un regim special de taxă conform
prevederilor art. 311 şi 312 din Codul fiscal vor lua în calculul determinării cifrei de
afaceri prevăzute la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal numai baza impozabilă
pentru respectivele operaţiuni determinată în conformitate cu prevederile art. 311
şi 312 din Codul fiscal”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 83, alin. (4) se abrogă.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 88 alin. (1) lit. c)-d) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 88 alin. (1), lit. c)-d) prevedeau:
„(1) În cazul în care o persoană este obligată să solicite înregistrarea în
condiţiile art. 316 alin. (1), (2), (4) sau (6) din Codul fiscal ori optează pentru
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înregistrare conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, înregistrarea respectivei
persoane se va considera valabilă începând cu:
(…)
c) prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită
înregistrarea, în cazurile prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
d) data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA sau a
deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în cazurile prevăzute
la art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (10) din Codul fiscal”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 88 alin. (1), lit. c)-d) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) În cazul în care o persoană este obligată să solicite înregistrarea în condiţiile
art. 316 alin. (1), (2), (4) sau (6) din Codul fiscal ori optează pentru înregistrare conform
art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, înregistrarea respectivei persoane se va considera valabilă
începând cu:
(…)
c) prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea, în
cazurile prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul fiscal;
d) data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA sau a deciziei
privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în cazurile prevăzute la art. 316
alin. (1) lit. a) şi alin. (10) din Codul fiscal”.
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 88 alin. (20) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 88, alin. (20) prevedea:
„(20) În aplicarea art. 316 alin. (9) şi (12) din Codul fiscal, criteriile pentru
evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile, societăţi cu sediul
activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, care solicită înregistrarea în scopuri de
TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, precum şi al persoanelor
impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12)
lit. e) din Codul fiscal şi cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA
potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a
intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a
TVA, sunt prevăzute în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele norme
metodologice”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 88, alin. (20) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(20) În aplicarea art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, criteriile pentru evaluarea
riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în
România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din
Codul fiscal şi cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316
alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a
desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA, sunt prevăzute în anexa nr. 5,
care face parte integrantă din prezentele norme metodologice”.
Anexa nr. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal (modificat prin H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa
nr. 1.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 1 alin. (8)-(9) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 1, după alin. (7) se introduc două noi alineate,
alin. (8)-(9), cu următorul conţinut:
„(8) Operatorii prevăzuţi la art. 336 pct. 2, 8, 9, 13 şi 28 din Codul fiscal, alţii decât cei
înfiinţaţi în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor anexa cererilor privind acordarea autorizaţiilor prevăzute pentru
fiecare categorie în parte, în locul certificatului constatator eliberat de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului din care să rezulte valoarea capitalului social, documentele
prevăzute de legislaţia specifică prin care acestea au fost înfiinţate din care să rezulte
valoarea patrimoniului de afectaţiune şi/sau altele asemenea, astfel cum sunt prevăzute în
legislaţia specifică respectivă.
(9) În înţelesul prezentelor norme, pentru operatorii prevăzuţi la art. 336 pct. 2, alţii
decât cei înfiinţaţi în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prin valoarea capitalului social minim subscris şi vărsat se înţelege
valoarea patrimoniului de afectaţiune şi/sau altele asemenea prevăzute în legislaţia specifică
prin care acestea au fost înfiinţate”.
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Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 5 alin. (1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 5, alin. (1) prevedea:
„(1) În sensul art. 343 din Codul fiscal, sumele datorate reprezentând accize se
calculează în lei, după cum urmează:
a) pentru bere:
A = C x K x Q,
A = cuantumul accizei;
C = numărul de grade Plato;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul
fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2)-(4) din Codul fiscal;
Q = cantitatea de bere sau cantitatea de bază de bere în cazul amestecului cu
băuturi nealcoolice, exprimată în hectolitri
Pentru bere, numărul de grade Plato este înscris în specificaţia tehnică elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment de bere şi trebuie să
fie acelaşi cu cel înscris pe etichetele de comercializare a respectivelor sortimente
de bere.
Pentru produsele rezultate prin amestecul de bază de bere cu băuturi
nealcoolice, numărul de grade Plato este cel aferent bazei de bere din amestec şi se
înscrie pe eticheta de comercializare.
Abaterea admisă între numărul de grade Plato înscris pe etichetă şi numărul
de grade Plato determinat în bere, respectiv în baza de bere din amestecul cu
băuturi nealcoolice este de 0,5 grade Plato;
b) pentru vinuri, băuturi fermentate şi produse intermediare:
A = K x Q,
A = cuantumul accizei;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 2-4 din anexa nr. 1 la titlul VIII din
Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2)-(4) din Codul fiscal;
Q = cantitatea exprimată în hectolitri;
c) pentru alcool etilic:
A = C x K x Q/100,
A = cuantumul accizei;
C = concentraţia alcoolică exprimată în procente de volum;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul
fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2)-(4) din Codul fiscal;
Q = cantitatea exprimată în hectolitri;
d) pentru ţigarete:
A = A1 + A2,
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A = acciza datorată;
A1 = acciza specifică;
A2 = acciza ad valorem;
A1 = K1 x Q1;
A2 = K2 x PA x Q2,
K1 = nivelul accizei specifice stabilit prin ordin al ministrului finanţelor
publice, exprimat în lei/1.000 ţigarete;
K2 = procentul legal al accizei ad valorem care se aplică asupra preţului de
vânzare cu amănuntul declarat, prevăzut la art. 343 alin. (4) din Codul fiscal;
PA = preţul de vânzare cu amănuntul declarat pe pachet;
Q1 = cantitatea de ţigarete exprimată în mii ţigarete;
Q2 = numărul de pachete de ţigarete;
Q2 = Q1/numărul de ţigarete conţinute în pachet;
e) pentru ţigări şi ţigări de foi:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea exprimată în mii bucăţi;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul
fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2)-(4) din Codul fiscal;
f) pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete şi pentru alte
tutunuri de fumat:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea în kg;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 8, respectiv la nr. crt. 9 din anexa nr. 1 la
titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2)-(4) din Codul fiscal;
g) pentru produse energetice:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea exprimată în mii litri măsurată la temperatura de +15°C/cantitatea exprimată în tone/cantitatea exprimată în gigajoule;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 10-17 din anexa nr. 1 la titlul VIII din
Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2)-(4) din Codul fiscal;
h) pentru energie electrică:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea de energie electrică exprimată în MWh;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul
fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2)-(4) din Codul fiscal”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 5, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) În sensul art. 343 din Codul fiscal, sumele datorate reprezentând accize se
calculează în lei, după cum urmează:
a) pentru bere:
A = C x K x Q,
A = cuantumul accizei;
C = numărul de grade Plato;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal,
actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
Q = cantitatea de bere sau cantitatea de bază de bere în cazul amestecului cu băuturi
nealcoolice, exprimată în hectolitri.
Pentru bere, numărul de grade Plato este înscris în specificaţia tehnică elaborată pe
baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment de bere şi trebuie să fie acelaşi cu cel
înscris pe etichetele de comercializare a respectivelor sortimente de bere.
Pentru produsele rezultate prin amestecul de bază de bere cu băuturi nealcoolice,
numărul de grade Plato este cel aferent bazei de bere din amestec şi se înscrie pe eticheta de
comercializare.
Abaterea admisă între numărul de grade Plato înscris pe etichetă şi numărul de grade
Plato determinat în bere, respectiv în baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice este
de 0,5 grade Plato;
b) pentru vinuri, băuturi fermentate şi produse intermediare:
A = K x Q,
A = cuantumul accizei;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 2-4 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul
fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
Q = cantitatea exprimată în hectolitri;
c) pentru alcool etilic:
A = C x K x Q/100,
A = cuantumul accizei;
C = concentraţia alcoolică exprimată în procente de volum;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal,
actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
Q = cantitatea exprimată în hectolitri;
d) pentru ţigarete:
A = A1 + A2,
A = acciza datorată;
A1 = acciza specifică;
A2 = acciza ad valorem;
A1 = K1 x Q1;
A2 = K2 x PA x Q2,
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K1 = nivelul accizei specifice stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice,
exprimat în lei/1.000 ţigarete;
K2 = procentul legal al accizei ad valorem care se aplică asupra preţului de vânzare cu
amănuntul declarat, prevăzut la art. 343 alin. (4) din Codul fiscal;
PA = preţul de vânzare cu amănuntul declarat pe pachet;
Q1 = cantitatea de ţigarete exprimată în mii ţigarete;
Q2 = numărul de pachete de ţigarete;
Q2 = Q1/numărul de ţigarete conţinute în pachet;
e) pentru ţigări şi ţigări de foi:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea exprimată în mii bucăţi;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal,
actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
f) pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, şi pentru alte tutunuri
de fumat:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea în kg;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 8, respectiv la nr. crt. 9 din anexa nr. 1 la titlul
VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
g) pentru produse energetice:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea exprimată în mii litri măsurată la temperatura de +15 °C/cantitatea
exprimată în tone/cantitatea exprimată în gigajoule;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 10-17 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul
fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
h) pentru energie electrică:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea de energie electrică exprimată în MWh;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal,
actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 6 alin. (1)-(5) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (abrogat prin
H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 6, alin. (1)-(5) prevedeau:
„(1) În aplicarea art. 345 alin. (1) din Codul fiscal, pentru produsele accizabile
prevăzute la nr. crt. 5-9 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, sumele
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reprezentând contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate prevăzută la
titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,
cu modificările ulterioare, se virează în conturi colectoare deschise în structura
clasificaţiei bugetare la Trezoreria Statului de către persoana plătitoare de accize.
(2) În aplicarea art. 345 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în cazul importului,
sumele reprezentând contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate se
virează de către autoritatea vamală în ziua lucrătoare imediat următoare celei în
care accizele au fost încasate.
(3) Pentru produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 1-7 din anexa nr. 1 la titlul
VIII din Codul fiscal, cota de 1% datorată Ministerului Tineretului şi Sportului,
prevăzută în Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică asupra valorii accizelor datorate, diminuată cu
suma reprezentând contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate
prevăzută la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările ulterioare.
(4) În aplicarea art. 345 alin. (1) din Codul fiscal, sumele reprezentând cota de
1% prevăzute la alin. (3) se virează potrivit prevederilor art. 46 din Regulamentul
de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001, în termenul prevăzut la art. 345
alin. (1) din Codul fiscal.
(5) În aplicarea art. 345 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în cazul importului,
sumele reprezentând cota de 1% prevăzute la alin. (3) se virează de către autoritatea vamală, în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care accizele au fost
încasate, în contul Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzut la art. 45 din
regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 6, alin. (1)-(5) se abrogă.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 6 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin
H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 6, alin. (6) prevedea:
„(6) Valoarea accizelor de plată la bugetul de stat reprezintă valoarea accizelor
datorate determinată potrivit pct. 5 alin. (1), din care se deduce contribuţia pentru
finanţarea unor cheltuieli de sănătate menţionată la alin. (1), cota de 1% menţionată
la alin. (3) şi, după caz, contravaloarea marcajelor utilizate pentru marcarea produselor supuse acestui regim potrivit art. 421 din Codul fiscal”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 6, alin. (6) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(6) Valoarea accizelor de plată la bugetul de stat reprezintă valoarea accizelor datorate
determinată potrivit pct. 5 alin. (1), din care se deduce contravaloarea marcajelor utilizate
pentru marcarea produselor supuse acestui regim potrivit art. 421 din Codul fiscal, după
caz”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 8 alin. (2) şi alin. (4) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(abrogat prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, pct. 8, alin. (2) şi alin. (4) prevedeau:
„(2) Garanţia prevăzută la alin. (1) poate fi constituită sub formă de:
a) depozit în numerar;
b) garanţie personală.
(…)
(4) În cazul garanţiei constituite sub formă de garanţie personală se aplică
următoarele reguli:
a) garantul trebuie să fie o societate bancară înregistrată în Uniunea Europeană
şi Spaţiul Economic European, autorizată să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul
României;
b) trebuie să existe o scrisoare de garanţie bancară ori un instrument de garantare emis în condiţiile legii de către o societate bancară în favoarea autorităţii fiscale
teritoriale la care operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite şi
taxe”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, pct. 8, alin. (2) şi alin. (4) se abrogă.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 8 alin. (3) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 8, alin. (3) prevedea:
„(3) În cazul garanţiei constituite sub formă de depozit în numerar se aplică
următoarele reguli:
a) se consemnează mijloacele băneşti la unitatea Trezoreriei Statului la care
este arondată autoritatea fiscală teritorială;
b) orice dobândă plătită de trezorerie în legătură cu depozitul aparţine deponentului”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 8, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) În cazul garanţiei constituite potrivit art. 348 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se
aplică următoarele reguli:
a) se consemnează mijloacele băneşti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea fiscală teritorială;
b) orice dobândă plătită de trezorerie în legătură cu depozitul aparţine deponentului”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 8 alin. (9) lit. f^1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 8 alin. (9), după lit. f) se introduce o nouă
literă, lit. f^1), cu următorul conţinut:
„(9) Cuantumul garanţiei constituite de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie nu
poate fi mai mic decât limitele prevăzute mai jos:
(…)
f^1) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, de maximum
1.000 hl pe an – 18.952 lei;”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 8 alin. (9) lit. g) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 8 alin. (9), lit. g) prevedea:
„(9) Cuantumul garanţiei constituite de antrepozitarii autorizaţi pentru
producţie nu poate fi mai mic decât limitele prevăzute mai jos:
(…)
g) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, de
maximum 5.000 hl pe an – 94.760 lei;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 8 alin. (9), lit. g) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(9) Cuantumul garanţiei constituite de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie nu
poate fi mai mic decât limitele prevăzute mai jos:
(…)
g) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, între 1.000 şi
5.000 hl pe an – 94.760 lei;”.
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Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 8 alin. (34^1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 8, după alin. (34) se introduce un nou alineat,
alin. (34^1), cu următorul conţinut:
„(34^1) În cazul garanţiilor prevăzute la art. 348 alin. (1) din Codul fiscal, autoritatea
fiscală teritorială dispune instituţiei de credit/societăţii de asigurare emitente a scrisorii de
garanţie/poliţei de asigurare de garanţie ori unităţii de Trezorerie a Statului, după caz,
virarea sumei de bani în conturile de venituri bugetare corespunzătoare, în situaţiile
prevăzute la alin. (34)”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 8 alin. (39^1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 8, după alin. (39) se introduce un nou alineat,
alin. (39^1), cu următorul conţinut:
„(39^1) Valoarea garanţiei reduse pentru antrepozitarii autorizaţi nu poate fi mai
mică decât limita minimă stabilită potrivit alin. (9) sau (11), după caz”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 11 alin. (1) şi alin. (3)-(5) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(abrogat prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, pct. 11, alin. (1) şi alin. (3)-(5) prevedeau:
„(1) Presiunea datorată dioxidului de carbon în soluţie pentru băuturile
fermentate, altele decât bere şi vinuri, prevăzute la art. 351 alin. (1) lit. b) pct. 1 din
Codul fiscal, se măsoară la temperatura de 20°C.
(…)
(3) Produsele obţinute din fermentarea completă sau parţială a merelor şi/sau
a perelor procesate, cu sau fără adaos, înainte sau după fermentare, de apă, arome
şi zaharuri, încadrate la codurile NC 2206 00 51 şi NC 2206 00 81, precum şi la
codul NC 2206 00 31, dar care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2), se
încadrează la poziţia 3.1.1 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal.
(4) Produsele obţinute din fermentarea unei soluţii de miere, încadrate la
codurile NC 2206 00 59 şi NC 2206 00 89, precum şi la codul NC 2206 00 39, dar
care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2), se încadrează la poziţia 3.1.2 din
anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal.
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(5) Produsele obţinute din fermentarea completă sau parţială a merelor şi/sau
a perelor procesate, cu sau fără adaos, înainte sau după fermentare, de apă, arome
şi zaharuri, încadrate la codul NC 2206 00 31, a căror presiune datorată dioxidului
de carbon în soluţie este egală sau mai mare de 3 bari, se încadrează la poziţia 3.2.1
din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, pct. 11, alin. (1) şi alin. (3)-(5) se abrogă.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 23 alin. (1) lit. f^1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 23 alin. (1), după lit. f) se introduce o nouă
literă, lit. f^1), cu următorul conţinut:
„(1) Persoanele care intenţionează să fie autorizate ca antrepozitari autorizaţi pentru
producţie de produse accizabile trebuie să prezinte dovada constituirii capitalului social
subscris şi vărsat minim stabilit pe categorii de produse accizabile, după cum urmează:
(…)
f^1) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, de maximum
1.000 hl pe an – 15.000 lei;”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 23 alin. (1) lit. g) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 23 alin. (1), lit. g) prevedea:
„(1) Persoanele care intenţionează să fie autorizate ca antrepozitari autorizaţi pentru
producţie de produse accizabile trebuie să prezinte dovada constituirii capitalului social
subscris şi vărsat minim stabilit pe categorii de produse accizabile, după cum urmează:
(…)
g) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, de
maximum 5.000 hl pe an – 75.000 lei;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 23 alin. (1), lit. g) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
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„(1) Persoanele care intenţionează să fie autorizate ca antrepozitari autorizaţi pentru
producţie de produse accizabile trebuie să prezinte dovada constituirii capitalului social
subscris şi vărsat minim stabilit pe categorii de produse accizabile, după cum urmează:
(…)
g) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, între 1.000 şi
5.000 hl pe an – 75.000 lei;”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 30 alin. (17^1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 30, după alin. (17) se introduce un nou
alineat, alin. (17^1), cu următorul conţinut:
„(17^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (17), operatorii economici care solicită
autorizarea ca antrepozitari pentru producţia de alcool şi de distilate, care utilizează pentru
realizarea producţiei exclusiv instalaţii tip alambic, trebuie să depună o declaraţie pe
propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deţinute, precum şi capacitatea
de încărcare a instalaţiei/instalaţiilor tip alambic aflate în incinta locaţiei propuse pentru
autorizare”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 30 alin. (24) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 30, alin. (24) prevedea:
„(24) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de producţie sau de
depozitare de produse energetice numai dacă este echipat cu rezervoare
standardizate distincte pentru fiecare produs în parte, calibrate de Biroul Român
de Metrologie Legală”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 30, alin. (24) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(24) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de producţie sau de depozitare de
produse energetice numai dacă este echipat cu rezervoare standardizate distincte pentru
fiecare produs în parte, calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator
de metrologie agreat de acesta”.
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Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 46 alin. (3) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 46, alin. (3) prevedea:
„(3) În aplicarea prevederilor art. 375 alin. (2) din Codul fiscal, destinatarul
înregistrat are obligaţia să respecte prevederile pct. 44 alin”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 46, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) În aplicarea prevederilor art. 375 alin. (2) din Codul fiscal, destinatarul
înregistrat are obligaţia să respecte prevederile pct. 44 alin. (7)”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 61 alin. (7) lit. d) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 61 alin. (7), după lit. c) se introduce o nouă
literă, lit. d), cu următorul conţinut:
„(7) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, autoritatea vamală teritorială
eliberează autorizaţia de utilizator final, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 25, care
face parte integrantă din prezentele norme metodologice, dacă sunt îndeplinite următoarele
condiţii:
(…)
d) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat
de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 83 alin. (3) lit. e) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 83 alin. (3), după lit. d) se introduce o nouă
literă, lit. e), cu următorul conţinut:
„(3) Autoritatea vamală teritorială aprobă eliberarea autorizaţiei de utilizator final, în
termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
(…)
e) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat de
natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală”.

Actualitate legislativă

233

Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 92 alin. (2) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 92, alin. (2) prevedea:
„(2) În aplicarea alin. (1) se consideră că produsele energetice sunt aprovizionate indirect de la un antrepozit fiscal în cazul în care combustibilul pentru
aviaţie expediat de la un antrepozit fiscal este recepţionat în scutire de accize de
către persoana prevăzută la alin. (4), în alimentatoare autorizate exclusiv pentru
circulaţia în incinta aeroportului, şi care alimentează efectiv aeronavele, precum şi
în cazul în care combustibilul pentru aviaţie expediat de la un antrepozit fiscal este
recepţionat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin. (4) lit. c) în
alimentatoare destinate alimentării aeronavelor deţinute de aceasta sau în rezervoarele deţinute sub orice formă de aceasta, pentru alimentarea ulterioară a aeronavelor pe care le deţine. În acest caz, responsabilitatea cu privire la livrarea
combustibilului pentru aviaţie potrivit scopului scutit revine persoanei prevăzute
la alin. (4), iar dovada livrării efective a acestuia la aeronavele care îl utilizează
efectiv, potrivit scopului scutit, este documentul de livrare semnat de comandantul
aeronavei aprovizionate, respectiv de conducătorii structurilor competente din
cadrul instituţiilor prevăzute la alin. (4) lit. c)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 92, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) În aplicarea alin. (1) se consideră că produsele energetice sunt aprovizionate
indirect de la un antrepozit fiscal în cazul în care combustibilul pentru aviaţie expediat de
la un antrepozit fiscal este recepţionat în scutire de accize de către persoana prevăzută la
alin. (4), în alimentatoare autorizate exclusiv pentru circulaţia în incinta aeroportului şi
care alimentează efectiv aeronavele, precum şi în cazul în care combustibilul pentru aviaţie
expediat de la un antrepozit fiscal este recepţionat în scutire de accize de către persoana
prevăzută la alin. (4) lit. b) şi c) în alimentatoare destinate alimentării aeronavelor deţinute
de aceasta sau în rezervoarele deţinute sub orice formă de aceasta, pentru alimentarea
ulterioară a aeronavelor pe care le deţine”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 92 alin. (2^1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 92, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (2^1), cu următorul conţinut:
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„(2^1) Responsabilitatea cu privire la livrarea combustibilului pentru aviaţie potrivit
scopului scutit revine persoanei prevăzute la alin. (4), iar dovada livrării efective a acestuia
la aeronavele care îl utilizează efectiv, potrivit scopului scutit, este documentul de livrare
semnat de comandantul aeronavei aprovizionate, respectiv de conducătorii structurilor
competente din cadrul autorităţilor prevăzute la alin. (4) lit. c)”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 92 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin
H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 92, alin. (3) prevedea:
„(3) Scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 399 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal se acordă direct şi în cazul în care operatorii economici prevăzuţi la alin. (4)
lit. b) aprovizionează aeronavele deţinute cu produse energetice care provin din
achiziţii intracomunitare proprii. În acest caz operatorii economici trebuie să deţină
şi calitatea de destinatar înregistrat. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 92, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 399 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
se acordă direct şi în cazul în care persoana prevăzută la alin. (4) lit. b) aprovizionează
aeronavele deţinute cu produse energetice care provin din achiziţii intracomunitare proprii.
În acest caz operatorii economici trebuie să deţină şi calitatea de destinatar înregistrat.
Prevederile alin. (21) se aplică în mod corespunzător”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 92 alin. (4) lit. c) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 92 alin. (4), lit. c) prevedea:
„(4) Livrarea produselor energetice destinate utilizării drept combustibil
pentru aviaţie se efectuează la preţuri fără accize către:
(…)
c) instituţiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică,
siguranţa şi securitatea naţională”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 92 alin. (4), lit. c) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(4) Livrarea produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviaţie
se efectuează la preţuri fără accize către:
(…)
c) autorităţile publice”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 92^1 alin. (1)-(2) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 92^1, alin. (1)-(2) prevedeau:
„(1) Scutirea directă de la plata accizelor, conform art. 399 alin. (1) lit. a) din
Codul fiscal, se aplică şi în cazul produselor energetice destinate utilizării drept
combustibil pentru aviaţie de către instituţiile de stat care implică apărarea,
ordinea publică, sănătatea publică, siguranţa şi securitatea naţională, deplasate
către un loc de livrare directă situat pe teritoriul României, în cazul în care locul
respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România.
(2) În sensul alin. (1), prin loc de livrare directă se înţelege locul unde produsele energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviaţie sunt recepţionate în alimentatoarele destinate alimentării aeronavelor deţinute de instituţiile
de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranţa şi
securitatea naţională sau în rezervoarele deţinute sub orice formă de aceste
instituţii de stat, pentru alimentarea ulterioară a aeronavelor pe care le deţine, cu
respectarea condiţiilor prevăzute la art. 401-412 din Codul fiscal şi pct. 124-134 din
prezentele norme”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 92^1, alin. (1)-(2) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) Scutirea directă de la plata accizelor, conform art. 399 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, se aplică şi în cazul produselor energetice destinate utilizării drept combustibil
pentru aviaţie de către autorităţile publice, deplasate către un loc de livrare directă situat pe
teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul
autorizat din România.
(2) În sensul alin. (1), prin loc de livrare directă se înţelege locul unde produsele
energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviaţie sunt recepţionate în alimentatoarele destinate alimentării aeronavelor deţinute de autorităţile publice sau în rezervoarele deţinute sub orice formă de aceste autorităţi publice, pentru alimentarea ulterioară a
aeronavelor pe care le deţin, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 401-412 din Codul
fiscal şi la pct. 124-134 din prezentele norme metodologice”.

236

Actualitate legislativă

Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 93 alin. (4) lit. c) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 93 alin. (4), lit. c) prevedea:
„(4) Livrarea produselor energetice destinate utilizării drept combustibil
pentru navigaţia în apele Uniunii Europene şi pentru navigaţia pe căile navigabile
interioare, inclusiv pentru pescuit, se efectuează la preţuri fără accize către:
(…)
c) instituţiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică,
siguranţa şi securitatea naţională”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 93 alin. (4), lit. c) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(4) Livrarea produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru
navigaţia în apele Uniunii Europene şi pentru navigaţia pe căile navigabile interioare,
inclusiv pentru pescuit, se efectuează la preţuri fără accize către:
(…)
c) autorităţile publice”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 120 alin. (2) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 120, alin. (2) prevedea:
„(2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul economic anunţă în scris autoritatea vamală teritorială despre intenţia de a retrage de pe piaţă produsele accizabile, în vederea reciclării, recondiţionării, distrugerii, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data la care se realizează distrugerea acestora ori produsele sunt
introduse în antrepozitul de producţie, în cazul reciclării sau recondiţionării.
Distrugerea băuturilor alcoolice şi a produselor din tutun prelucrat retrase de pe
piaţă poate fi efectuată fie în antrepozit fiscal, fie într-o altă locaţie stabilită de
operatorul care retrage produsele de pe piaţă, cu condiţia respectării prevederilor
legislaţiei de mediu în materie de distrugere”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 120, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul economic anunţă în scris autoritatea
vamală teritorială despre intenţia de a retrage de pe piaţă produsele accizabile, în vederea
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reciclării, recondiţionării, distrugerii, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data la care
începe/se realizează distrugerea acestora, ori produsele sunt introduse în antrepozitul fiscal
de producţie, în cazul reciclării sau recondiţionării. Distrugerea băuturilor alcoolice şi a
produselor din tutun prelucrat retrase de pe piaţă poate fi efectuată fie în antrepozit fiscal,
fie într-o altă locaţie stabilită de operatorul care retrage produsele de pe piaţă, cu condiţia
respectării prevederilor legislaţiei de mediu în materie de distrugere”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 120 alin. (4) lit. b) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin H.G. nr. 864/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la pct. 120 alin. (4), lit. b) prevedea:
„(4) Autoritatea vamală teritorială desemnează un reprezentant care:
(…)
b) în cazul distrugerii, indiferent de locaţia în care aceasta se realizează, asistă
la distrugerea băuturilor alcoolice şi produselor din tutun prelucrat şi certifică
documentul de distrugere;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 120 alin. (4), lit. b) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(4) Autoritatea vamală teritorială desemnează un reprezentant care:
(…)
b) în cazul distrugerii, indiferent de locaţia în care aceasta se realizează, asistă, începând cu data comunicată de operatorul economic conform alin. (2), la distrugerea băuturilor alcoolice şi produselor din tutun prelucrat şi certifică documentul de distrugere;”.
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” pct. 144 alin. (5) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la pct. 144, după alin. (4) se introduce un nou
alineat, alin. (5), cu următorul conţinut:
„(5) În cazul aprovizionării cu produse energetice care provin din achiziţii intracomunitare proprii a aeronavelor deţinute de persoana prevăzută la pct. 92 alin. (4) lit. b),
deplasarea produselor în cauză de la locul de primire din România către locul de
aprovizionare/alimentare al aeronavelor este însoţită de un document comercial care conţine
informaţiile din documentul administrativ electronic pe suport hârtie, prevăzut în anexa
nr. 33, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, mai puţin codul de
referinţă administrativ unic”.
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Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” cap. I secţ. a 22-a, subsecţ. a 4-a
„Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea
statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită” din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (abrogat prin
H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, cap. I secţ. a 22-a, subsecţ. a 4-a „Valorificarea
produselor accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea statului sau care fac
obiectul unei proceduri de executare silită”se abrogă.
Anexa nr. 19 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal (modificat prin H.G. nr. 864/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, anexa nr. 19 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa
nr. 2.
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O.U.G. NR. 181/2020 PRIVIND UNELE MĂSURI
FISCAL-BUGETARE, PENTRU MODIFICAREA
ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE,
PRECUM ŞI PENTRU PROROGAREA UNOR TERMENE –
PUBLICARE

De Redacţia Pro Lege
Actul normativ
O.U.G. nr. 181/2020 privind unele
măsuri fiscal-bugetare, pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru
prorogarea unor termene
(M. Of. nr. 988 din 26 octombrie 2020)

Sumar
Se instituie unele măsuri
fiscal-bugetare, dar şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru
prorogarea unor termene
(M. Of. nr. 988 din 26 octombrie 2020)

În M. Of. nr. 988 din 26 octombrie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 181/2020
privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.
Astfel, prin respectivul act normativ se instituie unele măsuri fiscal-bugetare,
dar şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
prorogarea unor termene.
De asemenea, respectiva ordonanţă aduce unele modificări, dar şi completări
următoarelor acte normative:
– Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi
al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative (M. Of. nr. 548 din 12 iulie 2017);
– O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale (M. Of. nr. 648 din
5 august 2019; cu modif. ult.);
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie
2015; cu modif. ult.);
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene
aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare (M. Of. nr. 225 din 25 martie 2016; cu modif. ult.).
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Structură
– Cap. I („Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data
declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central”);
– Cap. II („Alte măsuri fiscale”);
– Cap. III („Modificarea şi completarea unor acte normative”).
În continuare, vă prezentăm cele mai importante prevederi ale O.U.G.
nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.
Prezentare generală
Potrivit art. 1, pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii a căror scadenţă
ori termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă 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 maxim 12 luni.
Astfel, în vedere acordării eşalonării la plată, sunt asimilate obligaţiilor fiscale:
– amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
– 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.
Pe de altă parte, eşalonarea la plată nu se acordă pentru:
– obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate în temeiul
prezentului capitol, care şi-a pierdut valabilitatea;
– obligaţiile fiscale care au scadenţa şi/sau termenul de plată după data
eliberării certificatului de atestare fiscală;
– obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră
sub incidenţa art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
– 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. 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.
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Totodată, eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligaţiile fiscale în sumă
totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.
Pentru a beneficia de eşalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
– să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020
inclusiv, sub sancţiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de
eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
– să nu se afle în procedura falimentului;
– să nu se afle în dizolvare;
– să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă
şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
– să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau
răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură
fiscală. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive
în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost
atrasă răspunderea a fost stinsă, condiţia se consideră îndeplinită.
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările actelor normative
mai sus menţionate, astfel:
Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi
al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
Art. 85 alin. (2)-(4) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative (modificat prin O.U.G. nr. 181/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 85, alin. (2)-(4) prevedeau:
„(2) Veniturile proprii ale ASPAAS reprezintă contribuţii ale CAFR, în procent
de 30% din cheltuielile curente şi de capital ale ASPAAS.
(3) Plata contribuţiei prevăzute la alin. (2) se efectuează în două tranşe, în baza
înştiinţării de plată emise de ASPAAS. Procedura de administrare a contribuţiei
CAFR şi termenele de plată se stabilesc prin ordin al preşedintelui ASPAAS.(4)
Înştiinţarea de plată prevăzută la alin.
(3) se supune dispoziţiilor Codului de procedură fiscală”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 85, alin. (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
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„(2)Veniturile proprii ale ASPAAS reprezintă contribuţii ale CAFR. Contribuţia
CAFR reprezintă 30% din cheltuielile curente şi de capital ale ASPAAS realizate în
ultimul exerciţiu bugetar cunoscut la data elaborării proiectului legii bugetare anuale.
(3)Plata contribuţiei prevăzute la alin. (2) se efectuează în două tranşe semestriale, în
baza înştiinţării de plată emise de ASPAAS, întocmită în baza bugetului aprobat. Înştiinţarea de plată se supune dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Procedura de administrare a contribuţiei CAFR şi termenele de plată se stabilesc
prin ordin al preşedintelui ASPAAS”.
O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
Art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
(modificat prin O.U.G. nr. 181/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 3, alin. (1) prevedea:
„(1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentului capitol, se
soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (1) se modifică şi vor avea următorul
conţinut:
„(1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului
capitol, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în
perioada 8 august-31 octombrie 2019 şi în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, precum
şi în perioada 1 noiembrie 2020- 31 martie 2021, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a
mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert
independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului
privat prudent”.
Art. 22 alin. (1) din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
(modificat prin O.U.G. nr. 181/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 22, alin. (1) prevedea:
„(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la
data de 31 decembrie 2020, sub sancţiunea decăderii”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (1) se modifică şi vor avea următorul
conţinut:
„(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 30
iunie 2021, sub sancţiunea decăderii”.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Art. 68 alin. (4^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
O.U.G. nr. 181/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 68, după alin. (4^1) se introduce un nou
alineat, alin. (4^2), cu următorul conţinut:
„(4^2) Sunt cheltuieli deductibile contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a
infecţiei COVID-19 efectuate pentru contribuabil, cu scopul depistării şi prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfăşurării activităţii, individual sau într-o formă de asociere, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă,
potrivit legii”.
Art. 76 alin. (4) lit. v) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus
prin O.U.G. nr. 181/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 76 alin. (4), după lit. u) se introduce o nouă
literă, lit. v), cu următorul conţinut:
„(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:
(…)
v) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor
medicale de diagnosticare a infecţiei COVID-19, din iniţiativa acestuia, pentru persoanele
fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în scopul depistării şi prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfăşurării activităţii
în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de
alertă, potrivit legii”.
Art. 142 lit. v) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin
O.U.G. nr. 181/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 142, după lit. u) se introduce o nouă literă,
lit. v), cu următorul conţinut:
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„Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale următoarele:
(…)
v) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor
medicale de diagnosticare a infecţiei COVID-19, din iniţiativa acestuia, pentru persoanele
fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în scopul depistării şi prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfăşurării activităţii
în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de
alertă, potrivit legii”.
O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării
proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de
programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
Art. 7^2 alin. (3) din O.U.G. nr. 8/2016 (introdus prin O.U.G. nr. 181/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7^2, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3) cu următorul conţinut:
„(3) Disponibilităţile rămase la sfârşitul anului în contul prevăzut la alin. (1) se
reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie”.
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O.U.G. NR. 183/2020 PRIVIND DESFĂŞURAREA PE PERIOADA
STĂRII DE ALERTĂ A CONCURSURILOR
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL
UNOR INSTITUŢII DIN SISTEMUL JUSTIŢIEI,
PRECUM ŞI DIN CADRUL CURŢII DE CONTURI

De Redacţia Pro Lege
Actul publicat în Monitorul Oficial
O.U.G. nr. 183/2020 privind
desfăşurarea pe perioada stării de
alertă a concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante din cadrul unor
instituţii din sistemul justiţiei,
precum şi din cadrul Curţii de
Conturi
(M. Of. nr. 997 din 28 octombrie 2020)

Sumar
Se stabileşte desfăşurarea pe perioada
stării de alertă a concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante din
cadrul unor instituţii din sistemul
justiţiei, precum şi din cadrul Curţii
de Conturi

În M. Of. nr. 997 din 28 octombrie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din
cadrul Curţii de Conturi.
Astfel, conform articolului unic din O.U.G. nr. 183/2020, prin derogare de la
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,
pe durata stării de alertă se pot desfăşura atât concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al celorlalte instanţe
judecătoreşti, al parchetelor şi din sistemul de probaţiune, cât şi concursurile
pentru ocuparea posturilor vacante de specialitate din cadrul Curţii de Conturi a
României.
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HOTĂRÂREA CEDO DIN 3 MARTIE 2020 ÎN CAUZA M.
ŞI ALŢII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (CEREREA NR. 17.274/13)

De Redacţia Pro Lege

Hotărârea CEDO din 3 martie 2020 în cauza M. şi alţii împotriva României
(Cererea nr. 17.274/13)
Dreptul intern relevant
Prevederile relevante în speţă din Codul de procedură penală, în materia
dreptului la un apărător, astfel cum erau în vigoare la momentul faptelor, sunt prezentate în Cauza B. împotriva României (nr. 36.259/04, pct. 58-59, 8 aprilie 2014).
Dispoziţiile relevante din Codul de procedură penală referitoare la audierea
martorilor, astfel cum erau în vigoare la momentul faptelor, sunt descrise în Cauza
C. împotriva României (nr. 26.504/06, pct. 28, 10 februarie 2015).
În M. Of. nr. 1004 din data de 29 octombrie 2020 s-a publicat Hotărârea CEDO
din 3 martie 2020 în cauza M. şi alţii împotriva României (Cererea nr. 17.274/13).
Vă prezentăm, în continuare, dispoziţiile respectivei hotărâri.
„(…)
2. Motivarea Curţii
28. Curtea subliniază că, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare la
momentul faptelor, la data primei sale declaraţii (supra, pct. 8), reclamantul, care a
fost prins în flagrant delict, nu avea dreptul de a beneficia de asistenţa unui avocat
sau de a fi informat cu privire la drepturile sale la apărare, nici dreptul de a nu da
declaraţii, dat fiind că încă nu fusese începută urmărirea penală împotriva sa
(supra, pct. 23). De altfel, Guvernul nu contestă că restricţia din litigiu era fundamentată de dispoziţiile dreptului intern în vigoare la momentul faptelor.
29. Este oportun să se reamintească aici că o asemenea situaţie a fost deja
analizată de Curte într-o serie de cauze române, în care persoanele care se aflau
într-un caz similar cu al reclamantului au invocat, fără succes, în faţa instanţelor
interne, argumente întemeiate pe absenţa avocatului în momentul declaraţiilor lor.
În aceste cauze, Curtea a concluzionat că persoanele respective nu aveau dreptul
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de a beneficia de asistenţa unui avocat sau de a fi informate cu privire la dreptul
lor la apărare, având în vedere că nu fusese declanşată urmărirea penală împotriva
acestora [Minculescu împotriva României (dec.), nr. 7.993/05, pct. 28, 74 şi 82, 13
noiembrie 2012, Argintaru împotriva României (dec.), nr. 26.622/09, pct. 25, 8
ianuarie 2013, Blaj împotriva României, nr. 36.259/04, pct. 91, 8 aprilie 2014].
30. În aceste condiţii, Curtea nu poate reproşa reclamantului că nu a formulat,
în faţa instanţelor naţionale, problema absenţei avocatului la momentul primei sale
declaraţii şi respinge excepţiile ridicate de Guvern cu acest titlu.
31. Constatând că acest capăt de cerere nu este în mod vădit nefondat în sensul
art. 35 § 3 lit. a) din Convenţie şi că nu prezintă de altfel niciun alt motiv de
inadmisibilitate, Curtea îl declară admisibil.
B. Cu privire la fond
32. Curtea face trimitere la principiile generale în privinţa dreptului de a
beneficia de un avocat, reafirmate de aceasta de mai multe ori [Salduz împotriva
Turciei (MC), nr. 36.391/02, pct. 50-55, CEDO 2008, Ibrahim şi alţii împotriva
Regatului Unit (MC), nr. 50.541/08, 50.571/08, 50.573/08 şi 40.351/09, pct. 255-274,
13 septembrie 2016, şi Simeonovi împotriva Bulgariei (MC), nr. 21.980/04,
pct. 112-120, 12 mai 2017 (extrase)] şi reamintite în Cauza Beuze împotriva Belgiei
([MC], nr. 71.409/10, pct. 119-150, 9 noiembrie 2018).
33. În speţă, în primul rând, Curtea constată că niciun element din dosar nu
indică faptul că reclamantul fusese informat la data primei sale declaraţii (supra,
pct. 8) despre dreptul de a fi asistat de un avocat sau că reclamantul ar fi renunţat
să se prevaleze de acesta (a se vedea în acest sens Ahmet Engin Şatir împotriva
Turciei, nr. 17.879/04, pct. 54, 1 decembrie 2009, şi, a contrario, Dirioz împotriva
Turciei, nr. 38.560/04, pct. 33-35, 31 mai 2012).
34. Curtea ia act de argumentul Guvernului, care susţine că prima declaraţie a
reclamantului era necesară în sensul analizării oportunităţii de a începe urmărirea
penală. De asemenea, ia act de poziţia reclamantului, care, în timpul observaţiilor
sale, a subliniat valoarea probatorie acordată declaraţiei sale iniţiale de instanţele
interne şi care consideră că, în principal, verdictul privind vinovăţia sa a fost întemeiat pe această dovadă.
35. Curtea reaminteşte că existenţa unei restricţii în privinţa accesului la
asistenţă juridică, ca drept general şi obligatoriu, decurgând din lege, nu poate să
scutească autorităţile naţionale de a efectua o evaluare individuală şi circumstanţiată a eventualelor «motive imperative» care justificau respectiva restricţie (Beuze,
citată anterior, pct. 142). Or, în speţă, Curtea nu poate identifica niciun motiv
imperativ (a se vedea, mutatis mutandis, Simeonovi, citată anterior, pct. 130).
36. Absenţa motivelor imperative nu duce totuşi în sine la încălcarea art. 6 din
Convenţie. Cu toate acestea, în lipsa unor motive imperative pentru restrângerea
asistenţei juridice, Curtea trebuie să evalueze caracterul echitabil al procesului
printr-un control foarte strict. Incapacitatea Guvernului pârât de a stabili existenţa
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unor motive imperative are o pondere mare în balanţă atunci când este vorba
despre evaluarea caracterului echitabil al procesului în general şi poate înclina
balanţa în favoarea constatării încălcării art. 6 § 1 şi § 3 lit. c). În acest caz, revine
Guvernului pârât să explice în mod convingător de ce, în mod excepţional şi având
în vedere circumstanţele specifice ale cauzei, restricţionarea accesului la asistenţă
juridică nu a încălcat în mod iremediabil caracterul echitabil global al procesului
(Ibrahim şi alţii, citată anterior, pct. 262 şi 264).
37. Examinând, în măsura în care sunt relevanţi în speţă, diferiţii factori
rezultaţi din jurisprudenţa sa, Curtea nu a identificat niciun element care să arate o
vulnerabilitate deosebită a reclamantului sau o anumită constrângere exercitată
asupra sa pe durata arestării preventive. Consideră, de asemenea, că argumente de
interes public au justificat urmărirea penală a reclamantului, având ca obiect furtul
(supra, pct. 8 şi 9).
38. Cu privire la natura declaraţiei în litigiu, Curtea observă că, deşi aceasta nu
era în mod clar autoincriminatoare şi deşi nu a fost retractată, nu este mai puţin
adevărat că reclamantul a dat în faţa anchetatorilor o declaraţie circumstanţiată,
importantă, prin care recunoştea că se aflase la locul faptei cu scopul de a recupera
componente din cupru de la aparatele de aer condiţionat (supra, pct. 8). Privitor la
folosirea probelor de către instanţele interne, având în vedere constatările făcute de
acestea (supra, pct. 18 şi 22), Curtea consideră că respectiva declaraţie face parte
integrantă din probele pe care se întemeia condamnarea reclamantului pentru
capătul de acuzare reţinut împotriva sa (a se vedea, mutatis mutandis, Beuze, citată
anterior, pct. 186) şi că a afectat vădit poziţia persoanei în cauză în mod substanţial
în procedură (a se vedea, mutatis mutandis, Olivieri împotriva Franţei, nr.
62.313/12, pct. 37, 11 iulie 2019).
39. În plus, Curtea consideră că argumentele prezentate de Guvern, conform
cărora condamnarea reclamantului se baza pe mai multe probe, altele decât prima
sa declaraţie, nu reuşesc să influenţeze concluzia acesteia cu privire la respectarea
caracterului echitabil al procedurii în ansamblul său, din motivele indicate mai jos.
40. Curtea observă că condamnarea reclamantului se întemeia şi pe
procesul-verbal întocmit în urma cercetărilor efectuate la faţa locului (supra,
pct. 18), care corobora, potrivit instanţelor interne, declaraţiile martorilor D.T.C. şi
M.J. (supra, pct. 10 şi 11), pe care reclamantul nu a putut să îi interogheze şi nici nu
a putut solicita audierea lor pe durata procedurii (a se vedea, a contrario şi mutatis
mutandis, Bloise împotriva Franţei, nr. 30.828/13, pct. 58, 11 iulie 2019, unde
instanţele naţionale au întemeiat condamnarea exclusiv pe alte elemente decât
afirmaţiile reclamantului din timpul reţinerii). Făcând trimitere la principiile generale din materia dreptului de a examina martorii acuzării [Schatschaschwili împotriva Germaniei (MC), nr. 9.154/10, pct. 100-109, CEDO 2015], Curtea reţine că,
dacă neprezentarea martorului D.T.C. era justificată, potrivit instanţelor interne,
prin motive de natură medicală (supra, pct. 17), motivele aceloraşi autorităţi pentru
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a justifica absenţa martorului M.J. (supra, pct. 15) nu par să arate că autorităţile au
depus toate eforturile la care ne-am putea aştepta în mod rezonabil din partea lor
pentru a asigura înfăţişarea martorului (a se vedea, mutatis mutandis, Ben Moumen
împotriva Italiei, nr. 3.977/13, pct. 45-51, 23 iunie 2016). Rezultă într-adevăr că, în
ciuda prezenţei sale pe teritoriul unui alt stat, autorităţile române au continuat să
convoace acest martor să se înfăţişeze prin procedura citării la adresa acestuia din
România (supra, pct. 14; a se vedea, mutatis mutandis, Colac împotriva României,
nr. 26.504/06, pct. 49-50, 10 februarie 2015, şi, a contrario, Tseber împotriva
Republicii Cehe, nr. 46.203/08, pct. 50-52, 22 noiembrie 2012).
41. Curtea observă, de asemenea, că simplul fapt că avocatul reclamantului nu
s-a opus lecturii declaraţiei martorului M.J. (supra, pct. 15) nu poate să schimbe
constatarea sa de la punctul precedent, ţinând seama, în special, de poziţia reclamantului, care ulterior criticase, în cadrul apelului său, lipsa înfăţişării acestui
martor (supra, pct. 19).
42. Având în vedere cele de mai sus, Curtea apreciază că Guvernul nu a
explicat în mod convingător de ce, cu titlu excepţional şi având în vedere circumstanţele cauzei, restricţionarea accesului la asistenţă juridică nu a încălcat în
mod iremediabil caracterul echitabil global al procesului (a se vedea jurisprudenţa
citată supra, pct. 36). În opinia Curţii, procedura penală împotriva reclamantului,
în ansamblul său, nu a permis remedierea deficienţei procedurale apărute în faza
care a precedat procesul, care se referă în special la dreptul de a beneficia de
prezenţa fizică a unui avocat pe durata declaraţiei date de reclamant la 13
noiembrie 2011, la ora 22,30, şi la notificarea dreptului de a păstra tăcerea [a se
vedea, mutatis mutandis, Beuze citată anterior, pct. 193-194, şi K.C. împotriva
României (Comitet), nr. 45.060, pct. 41-48, 30 octombrie 2018].
43. În consecinţă, au fost încălcate art. 6 § 1 şi § 3 lit. c) din Convenţie.
II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 şi 3 lit. d) din Convenţie
44. Reclamantul se plânge că a fost condamnat pe baza declaraţiilor date de
martorii D.T.C. şi M.J. în cursul urmăririi penale fără a fi avut ocazia de a interoga
respectivii martori ori de a vedea instanţa făcând acest lucru. În acest sens, denunţă
încălcarea art. 6 § 1 şi 3 lit. d) din Convenţie.
45. Ţinând seama de constatarea sa în acest sens cu privire la analiza din
perspectiva art. 6 § 1 şi 3 lit. c) din Convenţie (supra, pct. 40-41), Curtea apreciază
că acest capăt de cerere trebuie să fie considerat admisibil, nefiind necesar să
examineze dacă în prezenta cauză a existat o încălcare a dispoziţiei invocate (a se
vedea, mutatis mutandis, Harun Gurbuz împotriva Turciei, nr. 68.556/10, pct. 88-89,
30 iulie 2019).
III. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie
43. Art. 41 din Convenţie prevede:
«În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a
protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite
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decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii
lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă».
A. Prejudiciu
47. Reclamantul pretinde un milion euro (EUR) pentru prejudiciul moral
suferit din cauza stresului pe care l-ar fi suferit ca urmare a condamnării pentru un
furt.
48. Guvernul consideră că suma solicitată de reclamant este excesivă, că are un
caracter speculativ şi că nu are nicio legătură cu încălcările pretinse. În opinia
Guvernului, constatarea încălcării ar fi suficientă deoarece ar permite persoanei în
cauză să redeschidă procedura la nivel intern.
49. După cum a subliniat Curtea în repetate rânduri, constatarea unei încălcări
a art. 6 § 1 şi 3 lit. c) din Convenţie nu duce la concluzia că reclamantul a fost
condamnat pe nedrept şi este imposibil să se speculeze cu privire la ceea ce s-ar fi
putut produce dacă încălcarea n-ar fi existat (Beuze, citată anterior, pct. 199). În
circumstanţele cauzei, Curtea consideră că însăşi constatarea încălcării este
suficientă pentru a compensa prejudiciul moral suferit de reclamant.
50. În cele din urmă, aceasta subliniază că, în cazul în care o persoană, ca în
speţă, a fost condamnată în urma unei proceduri viciate de încălcări ale cerinţelor
art. 6 din Convenţie, un nou proces sau o redeschidere a procedurii, la cererea
persoanei în cauză, reprezintă, în principiu, un mijloc adecvat de reparare a
încălcării constatate [Gencel împotriva Turciei, nr. 53.431/99, pct. 27, 23 octombrie
2003, şi Moreira Ferreira împotriva Portugaliei (nr. 2) (MC), nr. 19.867/12, pct.
48-50, 11 iulie 2017]. În această privinţă, observă că art. 465 din noul Cod de
procedură penală, intrat în vigoare la 1 februarie 2014, permite revizuirea unui
proces pe plan intern în cazul în care Curtea a constatat încălcarea drepturilor şi a
libertăţilor fundamentale ale unui reclamant (Ovidiu Cristian Stoica împotriva
României, nr. 55.116/12, pct. 52-53, 24 aprilie 2018).
B. Cheltuieli de judecată
51. Reclamantul solicită şi rambursarea cheltuielilor cu avocatul, într-un
cuantum pe care îl lasă la aprecierea Curţii, fără a prezenta niciun document justificativ în sprijinul cererii.
52. Guvernul se opune acordării oricărei sume cu acest titlu.
53. Conform jurisprudenţei Curţii, un reclamant nu poate obţine rambursarea
cheltuielilor de judecată decât în măsura în care se stabileşte caracterul real,
necesar şi rezonabil al cuantumului acestora [Iatridis împotriva Greciei (reparaţie
echitabilă) (MC), nr. 31.107/96, pct. 54, CEDO 2000-XI].
54. În speţă, ţinând seama de absenţa documentelor justificative, Curtea respinge cererea prezentată pentru cheltuielile de judecată (Ocak împotriva Turciei,
nr. 33.675/04, pct. 24, 19 martie 2019).
C. Dobânzi moratorii
55. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe
rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală
Europeană, majorată cu trei puncte procentuale”.

