INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ
23 aprilie 2020
√ Ordinul nr. 672/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale
necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV2, a căror distribuție se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea
medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piața națională, publicat în M.Of. nr.
332 din 23 aprilie 2020
→ se aprobă Lista cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura
prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se
suspendă temporar, pe o perioadă de 6 luni de la data de 23 aprilie 2020;
→ se exceptează livrările în afara teritoriului României a dispozitivelor medicale
fabricate în România către acei parteneri comerciali cu sediul în afara României cu care
operatorul economic român are încheiat un contract de tip manufacturing sau lohn,
dispozitivele medicale în tranzit, precum și livrările sub contract în cadrul unei achiziții publice
comune lansate la nivelul Uniunii Europene;
→ se suspendă temporar distribuția, pe o perioadă de 6 luni de la data de 23 aprilie
2020, a medicamentelor cuprinse în Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020, cu modificările ulterioare, precum
și a medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate destinate patologiilor cronice în
contextul pandemiei cu virusul SARS-Cov-2;
→ se exceptează medicamentele fabricate de către producătorii cu sediul în România,
inclusiv cele fabricate sub contract, precum și medicamentele care tranzitează teritoriul
României și care sunt destinate altor piețe din afara teritoriului României;
→ nerespectarea dispozițiilor Ordinului nr. 672/2020 se sancționează cu amendă de la
50.000 lei la 100.000 lei, aplicată distribuitorului angro și unității farmaceutice, în cazul
nerespectării obligațiilor prevăzute sau stabilite; în cazul în care se constată, într-o perioadă
de 3 luni, săvârșirea aceleiași contravenții, se retrage autorizația de distribuție sau de
funcționare, după caz;
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→ la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 672/2020, se abrogă Ordinul ministrului
sănătății nr. 428/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale și
materialele sanitare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu
SARS-COV-2, a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă temporar, precum
și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor
medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed), publicat în M.Of. nr.
202 din 12 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare.
√ Ordonanța de urgență nr. 54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de
reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în
M.Of. nr. 333 din 23 aprilie 2020
→ mandatele în derulare ale membrilor Comitetului de reglementare al Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei care expiră la data de 23 aprilie 2020 se
prelungesc pentru o perioadă de trei luni, de la data de 23 aprilie 2020.
24 aprilie 2020
√ Ordinul nr. 684/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.
499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului
României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor
asociate infecției cu SARS-CoV-2, publicat în M.Of. nr. 335 din 24 aprilie 2020
→ art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării
temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a
asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, publicat în M.Of. nr.
252 din 26 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea
următorul cuprins:
Art. 1
Se suspendă temporar distribuția în afara teritoriului României, pe perioada
pandemiei, a produselor biocide TP1 și TP2, definite conform Regulamentului (UE) nr.
528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la
dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.
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√ Ordinul nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art.
XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul
protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de
muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, publicat în
M.Of. nr. 335 din 24 aprilie 2020
→ se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei
persoanelor cu care societățile cooperative au încheiate convenții individuale de muncă în
baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu
modificările ulterioare, și cărora le-a fost întreruptă activitatea ca urmare a efectelor
coronavirusului SARS-CoV-2, urmând să beneficieze, din bugetul de stat, de o indemnizație
lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale
de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.
√ Ordinul nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declarație pe propria
răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru
stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicat în M.Of. nr. 335 din 24
aprilie 2020
→ se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea
indemnizației lunare de 75% din câștigul salarial mediu brut de care beneficiază și avocații a
căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada
stării de urgență, dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu
minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul
salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. Indemnizația se plătește în baza declarației
pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condițiilor de acordare, pe care o
transmite la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului
București, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.
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