
P A R T E A  I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 299 Luni, 28 martie 2022

S U M A R

Nr. Pagina Nr. Pagina

ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

31. — Ordonanță de urgență pentru modificarea

și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice 

a blocurilor de locuințe .............................................. 2–4

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

36. — Ordin al ministrului afacerilor interne pentru

modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor

interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului

pentru compunerea și portul uniformelor de poliție,

precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind 

echiparea polițiștilor .................................................... 5

69. — Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru

modificarea art. 21 din anexa la Ordinul ministrului

agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind

aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de 

silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”.... 6

182/456. — Ordin al ministrului muncii și solidarității sociale și

al ministrului sănătății privind modificarea și

completarea anexei la Ordinul ministrului muncii,

familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății

publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor

medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește 

încadrarea în grad de handicap ................................ 7

758/M.38/927.911/1.353/C/9.503/2021/1/329/2021/4.208/2021. —

Ordin al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale,

al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiției, al

directorului Serviciului Român de Informații, al directorului

Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului

Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului

de Protecție și Pază privind aprobarea Normelor proprii de

aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021

pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-

cadru care reglementează condițiile acordării asistenței

medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale,

tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022,

adaptate la specificul organizării asistenței medicale în

rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul

apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității

judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de

servicii medicale și medicamente care aparțin acestei 

rețele.......................................................................................... 8–12

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

27. — Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul

președintelui Autorității Naționale de Reglementare în

Domeniul Energiei nr. 118/2021 privind aprobarea

tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a

energiei electrice și a prețului pentru energia electrică 

reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid — S.A. ........ 13

32. — Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul

președintelui Autorității Naționale de Reglementare în

Domeniul Energiei nr. 123/2021 privind aprobarea

tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei

electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, 

pentru Societatea E-Distribuție Muntenia — S.A. .......... 14

33. — Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul

președintelui Autorității Naționale de Reglementare în

Domeniul Energiei nr. 124/2021 privind aprobarea

tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei

electrice, a componentelor tarifului de transport de

introducere a energiei electrice în rețea (T

G

) și de

extragere a energiei electrice din rețea (T

L

), a tarifului

pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat

pentru energia electrică reactivă, practicate de

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice 

„Transelectrica” — S.A. .............................................. 14–15



Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009

privind creșterea performanței energetice a blocurilor de

locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare,

se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — (1) Lucrările de intervenție/Activitățile pentru

creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, eligibile

în sensul prezentei ordonanțe de urgență, sunt:

a) lucrări de reabilitare termică a anvelopei;

b) lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;

c) lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare

a apei calde de consum;

d) lucrări de înlocuire a lifturilor sau lucrări de modernizare a

lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a

ascensoarelor de persoane, precum și lucrări de

reparare/înlocuire a componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de

acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor,

după caz, conform măsurilor prevăzute în raportul tehnic

de specialitate;

e) lucrări care au ca scop asigurarea calității aerului interior

prin montarea/repararea/înlocuirea instalației de ventilare,

inclusiv în spațiile comune, respectiv prevederea de soluții de

ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu

comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de

căldură cu performanță ridicată;

f) lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat

în spațiile de utilizare comună ale clădirii;

g) montarea de sisteme de management energetic integrat

pentru clădiri;

h) alte activități care conduc la creșterea performanței

energetice a clădirii;

i) instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de

producere a energiei din surse regenerabile — panouri solare

termice, panouri solare electrice, pompe de căldură și/sau

centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziționarea acestora —,

în scopul reducerii consumurilor energetice din surse

convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru
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O R D O N A N Ț E  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 

privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui

instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19

și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului

de redresare și reziliență,

luând în considerare Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului

de redresare și reziliență al României,

având în vedere Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului

de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență, denumit în continuare PNRR,
luând în considerare orizontul de timp determinat până la care a fost asumată îndeplinirea jaloanelor și țintelor asociate

investițiilor-cheie și reformelor majore aferente componentei Valul renovării, în acord cu cei șase piloni principali stabiliți prin

Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, respectiv tranziția verde,

transformarea digitală, creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă,

productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii

puternice, coeziune socială și teritorială, sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională,

se impune intervenția legislativă de urgență în vederea respectării de către România a calendarului asumat în fața Comisiei

Europene prin PNRR, conform anexei la Propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului

de redresare și reziliență al României, prin aducerea unor contribuții esențiale la atingerea jaloanelor și țintelor privind tranziția

verde, cu impact asupra gradului de absorbție a fondurilor alocate României.

Subliniind faptul că România și-a asumat, prin PNRR componenta 5 Valul renovării, să renoveze energetic cel puțin

4,3 milioane m

2

de clădiri rezidențiale și cel puțin 2,3 milioane m

2

de clădiri publice, prin instituirea unei scheme naționale de sprijin

pentru renovare ce vizează asigurarea eficienței energetice și renovarea integrată, jalon care trebuie atins până la data de

31 martie 2022, prin publicarea ordinului ministerial de stabilire a schemei de finanțare,

consecința negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență o constituie faptul că România nu

își poate respecta obligațiile asumate prin Planul național de redresare și reziliență, întrucât aplicabilitatea schemei naționale de

sprijin pentru renovare ce vizează asigurarea eficienței energetice și renovarea integrată care trebuie lansată până la 31 martie 2022

este strict dependentă de modificările aduse prin prezentul act normativ.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare

a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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care nu au fost aprobate dosarele de finanțare prin «Programul

privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor

clasice de încălzire», în temeiul prevederilor Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006,

cu modificările și completările ulterioare;

j) lucrări de instalare a infrastructurii de cablare, respectiv

conducte pentru cabluri electrice, pentru fiecare loc de parcare,

care să permită instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor

de reîncărcare a vehiculelor electrice, în conformitate

cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică

a clădirilor, republicată.

(2) Lucrările de reabilitare termică a anvelopei prevăzute

la alin. (1) lit. a) cuprind:

a) izolarea termică a fațadei — parte vitrată, prin înlocuirea

tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente

accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă

pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate;

b) izolarea termică a fațadei — parte opacă, inclusiv termo-

hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșeului peste

ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme

termoizolante;

c) închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie

termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților, cu

respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) și art. 3 alin. (3) teza

a doua;

d) izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care

prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;

e) izolarea termică a planșeelor sau a pereților care

formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte

spații comune neîncălzite;

f) asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer

a anvelopei clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei

termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de

tehnologii de reducere a permeabilității la aer a elementelor de

anvelopă opace, cu asigurarea continuității stratului etanș la

nivelul anvelopei clădirii.

(3) Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire

prevăzute la alin. (1) lit. b) cuprind:

a) repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului

termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal

termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii

pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și

montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a

robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de

încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin

autoreglarea termohidraulică a rețelei;

b) repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din

centrala termică de bloc/scară, în scopul creșterii randamentului

și al reducerii emisiilor de CO

2

.

(4) Reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a

agentului termic — încălzire și apă caldă de consum, parte

comună a clădirii tip bloc de locuințe, includ montarea de

robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor

din subsol/canalul termic în scopul reducerii pierderilor termice

și de agent termic/apă caldă și al creșterii eficienței energetice.

(5) Lucrările prevăzute la alin. (1) lit. e) se referă la:

a) prevederea de soluții de ventilare naturală sau mecanică

prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea

controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului

pe elementele de anvelopă;

b) prevederea de soluții de ventilare mecanică centralizată

sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată,

utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată.

(6) Lucrările prevăzute la alin. (1) lit. f) cuprind:

a) reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin

înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

b) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent

cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată

mare de viață, inclusiv tehnologie LED;

c) instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/

prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie

de energie.

(7) Montarea de sisteme de management energetic integrat

pentru clădiri și alte activități care conduc la creșterea

performanței energetice a clădirii, prevăzute la alin. (1) lit. g)

și h), se referă la:

a) montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire

și înregistrare a consumurilor energetice și/sau, după caz,

instalarea unor sisteme de management energetic integrat,

precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare,

care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul

sistemelor tehnice ale clădirii;

b) montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare

a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică

și energie termică;

c) realizarea lucrărilor de racordare/branșare/rebranșare

a clădirii la sistemul centralizat de producere și/sau furnizare

a energiei termice;

d) realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire

interioară cu distribuție orizontală la nivelul apartamentelor și

modul de apartament, inclusiv cu reglare și contorizare

inteligentă;

e) implementarea sistemelor de management al consumurilor

energetice prin achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente

pentru gestionarea energiei.

(8) Odată cu executarea lucrărilor de intervenție prevăzute la

alin. (1) pot fi eligibile, în sensul prezentei ordonanțe de urgență,

și următoarele lucrări conexe, în condițiile în care acestea se

justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică și, după

caz, în auditul energetic:

a) repararea elementelor de construcție ale fațadei care

prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează

funcționalitatea blocului de locuințe;

b) repararea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv

repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la

nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a

apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;

c) demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate

aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și

remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

d) refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;

e) repararea/refacerea canalelor de ventilație din apartamente

în scopul menținerii/realizării ventilării naturale a spațiilor ocupate;

f) realizarea lucrărilor de rebranșare a blocului de locuințe la

sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice;

g) montarea echipamentelor de măsurare individuală a

consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru apă

caldă de consum;
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h) repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării

infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;

i) repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci

și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din

subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament/de

racord, după caz.

(9) Lucrările prevăzute la alin. (8) lit. d)—g) se realizează

numai cu acceptul proprietarilor.”

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. — Realizarea lucrărilor de intervenție prevăzute la

art. 4 are ca scop creșterea performanței energetice a blocurilor

de locuințe, astfel încât nivelul optim din punctul de vedere al

costurilor acestor lucrări să se situeze în intervalul nivelurilor de

performanță pentru care analiza cost-beneficiu calculată pe

durata normată de funcționare este pozitivă. Măsurile propuse

pentru renovarea energetică trebuie să conducă la o reducere

cu minimum 50% a consumului anual specific de energie finală

calculat pentru încălzirea spațiilor, precum și la o reducere cu

minimum 30% a consumului anual de energie primară totală,

față de valorile calculate înainte de realizarea lucrărilor de

intervenție.”

3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5

1

,

cu următorul cuprins:

„Art. 5

1

. — Indicatorii de program necesari implementării

programelor locale multianuale și a programului național

multianual, prevăzute la art. 2 lit. b) și c), vor fi stabiliți prin

normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de

urgență, în baza valorilor-limită maxime ale consumului specific

de energie primară totală, ale emisiilor echivalente de CO

2

,

precum și ale cerințelor minime pentru elementele de construcție

care fac parte din anvelopa clădirii, stabilite prin metodologia de

calcul al performanței energetice a clădirilor elaborată conform

art. 5 din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică

a clădirilor, republicată.”

4. După articolul 13

1

se introduce un nou articol,

articolul 13

2

, cu următorul cuprins:

„Art. 13

2

. — Prin excepție de la prevederile art. 12 și 13,

finanțarea activităților/lucrărilor de intervenție pentru creșterea

performanței energetice a blocurilor de locuințe, respectiv

realizarea auditului energetic, elaborarea certificatului de

performanță energetică, a expertizei tehnice, proiectarea

lucrărilor de intervenție, verificarea documentațiilor tehnico-

economice pentru autorizare, a proiectelor tehnice și detaliilor

de execuție de către verificatori de proiecte atestați, elaborarea

certificatelor de performanță energetică la finalizarea lucrărilor,

inclusiv realizarea lucrărilor de intervenție, se poate asigura

integral din fondurile aferente Planului național de redresare și

reziliență, în condițiile stabilite prin documentele procedurale

specifice implementării acestuia.”

Art. II. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare

a prezentei ordonanțe de urgență, Normele metodologice de

aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009

privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței,

al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul

administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificările și

completările ulterioare, se vor actualiza în mod corespunzător.

Art. III. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009

privind creșterea performanței energetice a blocurilor de

locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările

ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de

urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,

după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă

renumerotare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

Mihaela-Ioana Kaitor,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

Ministrul investițiilor și proiectelor europene,

Dan Vîlceanu

p. Ministrul finanțelor,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

București, 25 martie 2022.

Nr. 31.
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

O R D I N

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 

privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, 

precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. — Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne

nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru

compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și

a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1173 din

10 decembrie 2021, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 10. — (1) Pentru asigurarea noilor articole de

echipament prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002

privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor

distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând

cu luna iulie 2022 până la data de 31 decembrie 2024, respectiv

până la dotarea integrală cu articolele de echipament prevăzute

în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului

nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, polițiștii vor primi numai echipament în limita

echivalentului valoric al cotei-părți anuale.”

2. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(4) Prin excepție de la alin. (1), în anul 2022, polițiștii se

alocă la drepturi de echipament la categoria «echipament pentru

completarea uniformei și diferența în bani», urmând ca diferența

în bani să fie acordată până la termenul și în condițiile prevăzute

la art. 14 alin. (1).”

3. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 14. — (1) Până la data de 30 iunie 2022 și după data de

31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu

echipamentul prevăzut în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la

Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine

prima, drepturile de echipament în bani se acordă lunar în

cuantum de 1/12 din valoarea acestora.”

4. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Până la data de 30 iunie 2022 și după data de

31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu

echipamentul prevăzut în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la

Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine

prima, polițistului mutat în cursul anului dintr-o unitate în alta i se

asigură drepturile de echipament în bani, aferente lunilor efectiv

lucrate, de către unitatea din care a fost mutat. Drepturile de

echipament neasigurate se distribuie de unitatea în care a fost

mutat polițistul.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

București, 23 martie 2022.

Nr. 36.



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

O R D I N

pentru modificarea art. 21 din anexa la Ordinul ministrului

agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind

aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu,

servicii climatice și conservarea pădurilor”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 196.854 din 16.03.2022 întocmit

de Direcția generală dezvoltare rurală — Autoritate de management pentru

Programul Național de Dezvoltare Rurală, precum și schema de ajutor de stat

„Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” SA 47012

(2016/XA), modificată și completată prin SA 52220 (2018/XA), SA 56548

(2020/XA) și SA 101987(2022/XA),

în baza prevederilor:

— Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020 (PNDR 2014—2020),

aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C(2015)3.508

din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare;

— Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014

de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în

zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările

ulterioare,

în temeiul prevederilor:

— art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și

pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind

organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național

Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. — Articolul 21 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării

rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii

de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2017, cu modificările

și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 21. — Valoarea totală estimată a ajutorului de stat acordată în cadrul

schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este de 115.147.753,84 euro,

respectiv 569.866.233,75 lei, din care contribuția FEADR 95.967.500 euro, respectiv

474.943.157,5 lei, iar contribuția națională 19.180.253,84 euro, respectiv

94.923.076,25 lei.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Sorin Moise,

secretar de stat

București, 22 martie 2022.

Nr. 69.
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MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Nr. 182 din 14 februarie 2022

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 456 din 23 februarie 2022

O R D I N  

privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității 

de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor 

medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap

Având în vedere: 

— art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației

publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

— art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea

unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

— art. 85 alin. (10) și art. 90

2

alin. (1) lit. a

1

) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor

cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și

Solidarității Sociale și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității

de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007

pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora

se stabilește încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 885 și 885 bis din 27 decembrie

2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La capitolul 4 „Funcțiile sistemului cardiovascular,

hematologic, imunitar și respirator”, litera D „Funcțiile

sistemului respirator, Evaluarea gradului de handicap în

afectarea funcțiilor sistemului respirator”, la nota *), după

punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu

următorul cuprins:

„4. Persoanele dependente de oxigenoterapie de lungă durată, a cărei

durată de administrare cotidiană este de minimum 15 ore pe zi, indiferent de

vârsta de debut a afecțiunii.”

2. La capitolul 7 „Funcțiile neuro-musculo-scheletice și

ale mișcărilor aferente”, la punctul III „Evaluarea

persoanelor cu afectarea funcțiilor motorii (a staticii și

mobilității — locomoției sau/și gestualității) în vederea

încadrării în grad de handicap”, la punctul 1 „Amputații”, la

rândul 3 al coloanei 3, „Nota” se modifică și va avea

următorul cuprins:

„N O T Ă:

Pentru situațiile menționate se va stabili termen permanent

de valabilitate a încadrării în grad de handicap, de la prima

evaluare. 

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a

evita excluziunea socială, persoanele încadrate au obligația de

a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în

Planul individual de servicii.”

3. La capitolul 7 „Funcțiile neuro-musculo-scheletice și

ale mișcărilor aferente”, la punctul III „Evaluarea

persoanelor cu afectarea funcțiilor motorii (a staticii și

mobilității — locomoției sau/și gestualității) în vederea

încadrării în grad de handicap”, la punctul 1 „Amputații”,

după rândul 4 al coloanei 3 se introduce o notă, cu

următorul cuprins:

„N O T Ă:

Pentru situațiile menționate se va stabili termen permanent

de valabilitate a încadrării în grad de handicap, de la prima

evaluare.

Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a

evita excluziunea socială, persoanele încadrate au obligația de

a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual

de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în

Planul individual de servicii.”

Art. II. — Comisia superioară de evaluare a persoanelor

adulte cu handicap din cadrul Autorității Naționale pentru

Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, serviciile de

evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul

direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului

județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București,

precum și comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu

handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,

Mădălin-Cristian Vasilcoiu,

secretar de stat

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 758 din 10 martie 2022

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Nr. M.38 din 23 februarie 2022

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 927.911 din 20 ianuarie 2022

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Nr. 1.353/C din 25 martie 2022

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII

Nr. 9.503 din 21 decembrie 2021

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

Nr. 1 din 5 ianuarie 2022

SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE

Nr. 329 din 29 decembrie 2021

SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ

Nr. 4.208 din 30 decembrie 2021

O R D I N

privind aprobarea Normelor proprii de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021

pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile

acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și

dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022,

adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și

instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești,

aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente

care aparțin acestei rețele

În temeiul art. 5

1

alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 458/2001, și al art. 189 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de

servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor

medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022,

în conformitate cu art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și

funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, al art. 23 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și

funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind

organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din

Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, și al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu

modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății, ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne, ministrul justiției, directorul Serviciului

Român de Informații, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorul Serviciului de Informații Externe și

directorul Serviciului de Protecție și Pază emit prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Se aprobă Normele proprii de aplicare în anul

2021 a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru

aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care

reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a

medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și

dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de

sănătate pentru anii 2021—2022, adaptate la specificul organizării

asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor

din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și

autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de

servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele,

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate

a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității

Judecătorești și furnizorii de servicii medicale, medicamente și

dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive se vor

derula în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului

sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor

metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului

nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a

Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării

asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor



medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022,

cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — Prevederile prezentului ordin sunt valabile pe toată

perioada de valabilitate a Ordinului ministrului sănătății și al

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de

aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru

aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care

reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a

medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și

dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale

de sănătate pentru anii 2021—2022, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

Ministrul apărării naționale,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul justiției,

Marian-Cătălin Predoiu

Directorul Serviciului Român de Informații,

Eduard Raul Hellvig

Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,

Ionel-Sorin Bălan 

p. Directorul Serviciului de Informații Externe,

Eugen Nedelcu

Directorul Serviciului de Protecție și Pază,

Lucian-Silvan Pahonțu

ANEXĂ

N O R M E  P R O P R I I

de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii 

și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor 

și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

pentru anii 2021—2022, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor 

și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile

contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității

Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a

Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării

asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor

medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, denumit în continuare

Contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenței

medicale în rețeaua sanitară proprie a ministerelor și instituțiilor

din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale

și autorității judecătorești.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu

dispun altfel, se completează cu dispozițiile Ordinului ministrului

sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor

metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului

nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a

Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării

asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor

medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022,

cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — Furnizorii de servicii medicale din rețeaua sanitară

a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice,

siguranței naționale și autorității judecătorești sunt cei prevăzuți

la art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 56/1998 privind înființarea,

organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a

Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității

Judecătorești, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 458/2001.

Art. 3. — Atribuțiile ce revin, potrivit normelor legale în

vigoare, direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului

București în domeniul asistenței medicale în sistemul

asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de către direcțiile

medicale sau structurile similare din ministerele și instituțiile

centrale cu rețea sanitară proprie care pot fi organizate conform

titlului I „Sănătatea publică” din Legea nr. 95/2006 privind

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 4. — (1) În vederea încheierii contractului, furnizorii de

servicii medicale din rețeaua apărării, ordinii publice, siguranței

naționale și autorității judecătorești vor prezenta documentele

prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 și în anexele

pe tipuri de asistență din Ordinul ministrului sănătății și al

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor

medicale este asimilat cu actul de înființare a furnizorilor de

servicii medicale.

(2) În vederea încheierii contractului de furnizare de

medicamente, furnizorii din rețeaua apărării, ordinii publice,

siguranței naționale și autorității judecătorești vor prezenta

documentele prevăzute la capitolul XI „Medicamente cu și fără

contribuție personală în tratamentul ambulatoriu” din anexa nr. 2

la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu excepția certificatului

de înmatriculare la registrul comerțului.

(3) Prin act de înființare a furnizorului se înțelege inclusiv

ordinele legale de înființare emise de ministerele și instituțiile din

sistemul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității

judecătorești.

Art. 5. — (1) Pentru documentele necesare încheierii

contractelor de furnizare de servicii medicale și medicamente,

ce conțin informații clasificate potrivit legii, datorate specificului

instituției respective, reprezentantul legal va depune o declarație

pe propria răspundere prin care își va asuma existența și

conformitatea cu cerințele pentru documentele respective.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă spre

verificare de către reprezentanții legali ai furnizorilor, la sediul

acestora, numai persoanelor nominalizate, potrivit specialităților



și competențelor, de către Casa Asigurărilor de Sănătate a

Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității

Judecătorești, agreate de instituțiile cu legi specifice de

organizare și funcționare din a căror structură fac parte

respectivii furnizori. Fac excepție de la activitatea de agreare

persoanele din cadrul compartimentului de control al Casei

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței

Naționale și Autorității Judecătorești.

(3) Persoanele cu drept de control aparținând Casei

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței

Naționale și Autorității Judecătorești, prevăzute la alin. (2), vor

avea acces la informațiile clasificate potrivit legii, în condițiile și

prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Art. 6. — (1) Asigurații care plătesc contribuția pentru

asigurările sociale de sănătate, indiferent de casa de asigurări

de sănătate unde aceștia sunt luați în evidență, precum și cei din

categoriile de persoane prevăzute la art. 224 din Legea

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, care solicită servicii

medicale furnizorilor din sistemul apărării, ordinii publice,

siguranței naționale și autorității judecătorești, vor face dovada

calității lor potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Pentru persoanele private de libertate definite conform

art. 2 lit. d) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013

privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului

penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu

modificările și completările ulterioare, cu excepția persoanelor

arestate la domiciliu, în scopul evitării dublei plăți, instituțiile în

evidența cărora se află acestea au obligația de a informa Casa

Națională de Asigurări de Sănătate și Casa Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și

Autorității Judecătorești despre starea de fapt a acestora pentru

a fi scoase de către aceste instituții din listele de capitație ale

medicilor de familie de la data privării de libertate, precum și la

data eliberării.

(3) Datele referitoare la persoanele de la alin. (2) vor fi

transmise în baza protocolului încheiat între aceste instituții,

Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casa Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și

Autorității Judecătorești.

(4) În toată perioada în care persoanele sunt private de

libertate, acestea devin asigurate ale Casei Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și

Autorității Judecătorești, pe listele de capitație ale medicilor de

familie care sunt în relație contractuală cu aceasta.

(5) După eliberarea din instituția de detenție, persoanele

prevăzute la alin. (2) pot reveni în evidența casei de asigurări la

care au fost anterior în evidență sau pot opta să fie luați în

evidența altei case de asigurări de sănătate și se pot înscrie pe

lista oricărui medic de familie.

Art. 7. — (1) Furnizorii de servicii medicale și medicamente

din sistemul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și

autorității judecătorești care, potrivit reglementărilor specifice și

restricțiilor interne din domeniul securității datelor, nu pot fi

conectați la internet realizează evidența serviciilor efectuate și

prescrierea rețetelor electronice în regim off-line.

(2) Furnizorii de servicii medicale și medicamente prevăzuți

la alin. (1) vor respecta modalitatea de raportare off-line utilizată

în prezent și de la data punerii în funcțiune a sistemului de

raportare în timp real, respectiv raportarea activității zilnice

realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale

și medicamente, cu respectarea normelor de securitate impuse

de lege.

Art. 8. — Modalitatea de decontare a contribuției personale

pentru medicamente, dispozitive medicale, tehnologii și

dispozitive asistive și unele servicii medicale, precum și a

coplății pentru servicii medicale spitalicești acordate în regim de

spitalizare continuă și pentru servicii de medicina fizică și de

reabilitare — serii de proceduri, pentru asigurații care

beneficiază de asistență medicală gratuită în baza unor legi

speciale, se stabilește prin ordine ale miniștrilor și ale

conducătorilor instituțiilor din sistemul apărării, ordinii publice,

siguranței naționale și autorității judecătorești.

CAPITOLUL II

Asistența medicală primară

SECȚIUNEA 1
Modalități de contractare

Art. 9. — (1) Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii,

contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală

primară se încheie între spitalul militar, penitenciarul-spital sau

alte unități sanitare care coordonează și îndrumă metodologic

activitățile medicale din aceste cabinete și Casa Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și

Autorității Judecătorești, conform reglementărilor specifice.

(2) Pentru medicii în specialitatea medicină de familie care își

desfășoară activitatea în sistemul penitenciar, programul de

lucru de 35 de ore/săptămână este adaptat, pe zile, în funcție de

cerințele legislației execuțional-penale și de nevoile sistemului,

aceștia putând fi desemnați, indiferent de funcția pe care o

ocupă, și ca medici cu licență de înlocuire.

(3) În cazul lipsei de încadrare temporară cu medic în

unitățile din sistemul AOPSNAJ, aspect care generează

imposibilitatea asigurării asistenței medicale primare pacienților,

se organizează, pe toată perioada derulării situației, preluarea

activității medicale de către alți medici din cadrul unității proprii

sau al unei unități subordonate, prin reglementări interne

specifice fiecărei instituții.

Art. 10. — Contractul de furnizare de servicii medicale în

asistența medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în

structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic și

tratament și/sau unităților sanitare cu paturi din sistemul apărării,

ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești se

încheie de reprezentantul legal al acestora și Casa Asigurărilor

de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și

Autorității Judecătorești.

Art. 11. — Numărul minim de persoane înscrise pe listele

medicilor de familie care își desfășoară activitatea în cabinetele

medicale ce funcționează în structura sau în coordonarea unor

unități sanitare aparținând ministerelor și instituțiilor centrale cu

rețea sanitară proprie se stabilește de către direcțiile medicale

sau structurile similare din ministerele și instituțiile din sistemul

național de apărare în funcție de organizarea, funcționarea și

necesarul de servicii medicale.

Art. 12. — Medicii de familie din ministerele și instituțiile

apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității

judecătorești care au legi specifice de funcționare și

reglementări stricte de protecție a datelor personalului și

angajatorului raportează numeric în vederea decontării serviciile

medicale (per capita, pe serviciu). Evidența nominală a

asiguraților și a serviciilor acordate acestora va fi realizată și

actualizată permanent la nivelul fiecărui medic și va fi verificată

periodic de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,

Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești,

prin intermediul persoanelor agreate.

Art. 13. — Formularele de raportare stabilite prin ordin al

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate vor fi
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adaptate la specificul organizării furnizorilor de servicii medicale

și întocmite conform modelelor comunicate de Casa Asigurărilor

de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și

Autorității Judecătorești, în format electronic, și vor fi asumate de

reprezentantul legal al furnizorului prin semnătura electronică

extinsă/calificată.

SECȚIUNEA a 2-a
Modalități de plată

Art. 14. — Pentru cabinetele medicale în care se acordă

asistență medicală persoanelor private de libertate, decontarea

activității de asistență medicală primară se face în urma

raportării și validării lunare a serviciilor efectuate, transmise în

format electronic, în formatul solicitat de Casa Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și

Autorității Judecătorești, pe baza facturilor care se vor transmite

de furnizorii de servicii medicale după publicarea prezentelor

norme. Formularele și documentele justificative necesare

raportărilor lunare sunt implementate în cadrul aplicațiilor

informatice destinate acestor categorii de contracte.

Art. 15. — (1) Plata furnizorilor de servicii medicale pentru

asistența medicală acordată pentru persoanele private de

libertate se efectuează pe baza raportărilor, după formulele de

mai jos, adaptate formularelor de raportare stabilite prin ordin al

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

(2) Modalitățile de plată sunt următoarele:

a) plata per capita, care se calculează după formula:

Total număr de persoane private de libertate în fiecare zi a

lunii/Număr de zile calendaristice ale lunii respective = Număr

mediu de persoane private de libertate din luna respectivă

Numărul mediu de persoane private de libertate dintr-o lună

se va stabili distinct, în raport de grupele de vârstă și gen,

respectiv pentru: grupa de vârstă 4—18 ani, indiferent de gen;

grupa de vârstă 19—39 de ani, persoane de gen masculin;

grupa de vârstă 19—39 de ani, persoane de gen feminin; grupa

de vârstă 40—59 de ani, persoane de gen masculin; grupa

de vârstă 40—59 de ani, persoane de gen feminin; grupa de

vârstă 60 de ani și peste, indiferent de gen.

Număr mediu de persoane private de libertate — grupa de

vârstă 4—18 ani (indiferent de gen) pe lună x 8,4/12 = Număr

de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă 4—18 ani,

indiferent de gen

Număr mediu de persoane private de libertate — grupa de

vârstă 19—39 de ani, persoane de gen masculin, pe lună x

3,15/12 = Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de

vârstă 19—39 de ani, persoane de gen masculin

Număr mediu de persoane private de libertate — grupa de

vârstă 19—39 de ani, persoane de gen feminin, pe lună x 4,2/12 =

Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă

19—39 de ani, persoane de gen feminin

Număr mediu de persoane private de libertate — grupa de

vârstă 40—59 de ani, persoane de gen masculin, pe lună x

7,35/12 = Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de

vârstă 40—59 de ani, persoane de gen masculin

Număr mediu de persoane private de libertate — grupa de

vârstă 40—59 de ani, persoane de gen feminin, pe lună x 8,4/12 =

Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă

40—59 de ani, persoane de gen feminin

Număr mediu de persoane private de libertate — grupa de

vârstă 60 de ani și peste, indiferent de gen, pe lună x 11,55/12 =

Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă

60 de ani și peste, indiferent de gen

b) plata pe serviciu medical, exprimată în puncte, pentru

fiecare medic de familie, în funcție de numărul de servicii

efectuate și validate conform Ordinului ministrului sănătății și al

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

nr. 1.068/627/2021.

Art. 16. — Pentru personalul angajat în instituțiile și

ministerele din sistemul apărării, ordinii publice, siguranței

naționale și autorității judecătorești și pentru persoanele private

de libertate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii

Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești

validează și decontează serviciile medicale raportate de medicii

de familie care, ca urmare a ordinelor/deciziilor generate de

specificul activității și dispozițiilor organelor judiciare, asigură,

pe perioadă limitată de timp, asistența medicală primară

acestora. În cazul categoriilor enunțate mai sus, la terminarea

valabilității ordinelor/dispozițiilor organelor judiciare, asigurații

se pot înscrie pe lista unui medic de familie, conform dispozițiilor

legale.

Art. 17. — (1) Pentru perioada de absență motivată a

medicului care acordă asistență medicală primară, ministerele și

instituțiile în a căror subordine se află acesta organizează

preluarea activității medicale de către un alt medic cu licență de

înlocuire/medic de familie din cadrul furnizorului de servicii

medicale din asistența medicală primară și comunică despre

aceasta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii

Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Perioadele de absență motivată a medicului de familie se referă

la: incapacitate temporară de muncă, vacanță pentru o perioadă

de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic, studii

medicale de specialitate și rezidențiat în specialitatea medicină

de familie, perioada cât ocupă funcții de demnitate publică,

alese sau numite, participare la manifestări organizate pentru

obținerea de credite de educație medicală continuă, în scopul

realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul

Medicilor din România, citații de la instanțele judecătorești sau

alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezența

la instituțiile respective, concediu de sarcină și lăuzie, concediu

pentru creșterea și îngrijirea copilului până la 2 ani, perioada în

care unul dintre soți îl urmează pe celălalt trimis în misiune

permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizație

internațională în străinătate, concediu pentru creșterea și

îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta

a vârstei de 3 ani, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav,

până la 7 ani, sau a copilului cu handicap pentru afecțiuni

intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani. Medicul este

obligat ca în cazul în care se află în una din situațiile menționate

mai sus, cu excepția perioadei de vacanță, să depună/transmită

(cu semnătură electronică extinsă/calificată) la casa de asigurări

de sănătate documentul justificativ care atestă motivul absenței.

(2) Pentru perioadele în care medicul din instituțiile și

ministerele cu rețele sanitare proprii, care acordă asistență

medicală primară, absentează din motive prevăzute de legislația

în vigoare și/sau în situațiile generate de specificul activității

acestora (misiuni în teatrele de operații, misiuni și detașări pe

perioade neprecizate în alte localități, participarea la activități de

lungă durată), care presupun imposibilitatea asigurării asistenței

medicale pacienților de pe lista proprie, se organizează, pe toată

perioada derulării acestora, preluarea activității medicale de

către alți medici din cadrul unității proprii sau al unei unități

subordonate, prin reglementări interne specifice fiecărei instituții.

(3) Preluarea activității medicale menționate la alin. (1) și (2)

se realizează în baza convenției de înlocuire, conform anexei

nr. 4 și anexei nr. 5 (convenție de înlocuire sau convenție de

reciprocitate) la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021,

cu modificările și completările ulterioare, care se adaptează în

mod corespunzător.
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Art. 18. — Direcțiile medicale sau alte structuri similare

acestora din cadrul ministerelor și instituțiilor din sistemul

apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității

judecătorești vor pune la dispoziția Casei Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și

Autorității Judecătorești liste cuprinzând medicii cu licență de

înlocuire, fără obligații contractuale din sistemul apărării, ordinii

publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, inclusiv

medici pensionari sau disponibilizați, care pot prelua activitatea

în condițiile legii.

Art. 19. — (1) Pentru perioadele de absență motivate sub

30 de zile a medicului care acordă asistență medicală primară

din instituțiile și ministerele cu rețele sanitare proprii se

organizează preluarea activității medicale de către un alt medic

prin reglementări interne specifice fiecărei instituții.

(2) Obligațiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în

contractul încheiat de reprezentantul legal al furnizorului de

servicii medicale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,

Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

(3) În desfășurarea activității, medicul înlocuitor va păstra

evidențele primare în registrul de consultații al medicului înlocuit

și va folosi parafa proprie.

(4) Raportarea activității medicale se va face de către

medicul înlocuit, conform evidențelor primare din registrul de

consultații.

(5) Preluarea activității medicale menționate la alin. (1) se

realizează în baza convenției de înlocuire, conform anexei nr. 4

la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale

de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și

completările ulterioare, care se adaptează în mod corespunzător.

Art. 20. — (1) Schimbarea medicilor de familie din cabinetele

medicale de unitate/infirmerii, din cabinetele medicale aflate în

structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic și

tratament, respectiv a spitalelor din rețelele sanitare aparținând

ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice,

siguranței naționale și autorității judecătorești, cu excepția

penitenciarelor-spital, se face, în condițiile legii, numai cu

informarea reprezentantului legal al furnizorului și a Casei

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței

Naționale și Autorității Judecătorești.

(2) În situațiile generate de specificul activității personalului

Ministerului Afacerilor Interne care se deplasează în interes de

serviciu, schimbarea medicului de familie se face în baza

solicitării reprezentantului legal al furnizorului și a cererii de

înscriere prin transfer prevăzute la pct. II din anexa nr. 2A la

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale

de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 21. — (1) Lista cuprinzând cabinetele medicale și

condițiile specifice sistemului în care se acordă asistență

medicală primară la care se aplică majorări se stabilește anual

de direcțiile medicale sau de alte structuri similare din

ministerele și instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice,

siguranței naționale și autorității judecătorești în cadrul rețelelor

sanitare proprii împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a

Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității

Judecătorești, cu referate justificative bine întemeiate și în limita

fondului aprobat (cabinete aresturi, cabinete penitenciare, zone

izolate etc.)

(2) Criteriile de stabilire a cabinetelor medicale la care se pot

aplica majorări vor fi înaintate de direcțiile medicale sau de alte

structuri similare din ministerele și instituțiile din domeniul

apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității

judecătorești spre avizare Ministerului Sănătății.

CAPITOLUL III

Modul de prescriere, eliberare și decontare 

a medicamentelor cu și fără contribuție personală 

în tratamentul ambulatoriu

Art. 22. — În vederea decontării medicamentelor cu și fără

contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, farmaciile

transmit casei de asigurări de sănătate facturile, borderourile

centralizatoare în format electronic și înaintează componenta

prescriere și eliberare pentru prescripțiile medicale tip offline

(cele ale căror serii încep cu litera „F”), precum și prescripțiile

medicale cu regim special pentru stupefiante și psihotrope

(rețete de tip TAB). Prescripțiile medicale electronice tip online

(cele ale căror serii încep cu litera „N”), inclusiv cele care în SIPE

apar ca offline — cu eliberarea făcută înaintea ridicării

prescripției medicale de către medicul prescriptor, rămân în

evidența furnizorului, care are obligația de a le prezenta

persoanelor agreate din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a

Apărării, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, la

solicitarea acesteia.

CAPITOLUL IV

Modalități de contractare în asistență medicală

ambulatorie de specialitate pentru specialitățile

paraclinice și de medicină fizică și de reabilitare

Art. 23. — Sumele care urmează a fi contractate în asistența

medicală ambulatorie de specialitate cu furnizorii de servicii

medicale paraclinice (investigații paraclinice — analize de

laborator și radiologie-imagistică medicală) și cu furnizorii de

servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare din sistemul

apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității

judecătorești vor fi stabilite în funcție de execuția și numărul de

servicii medicale efectuate în anul precedent și se vor repartiza

în funcție de criteriile prevăzute în Normele metodologice de

aplicare a Contractului-cadru.

CAPITOLUL V

Obligațiile unităților sanitare cu paturi

Art. 24. — Unitățile sanitare cu paturi din sistemul apărării,

ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești au

obligația să transmită la Casa Asigurărilor de Sănătate a

Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității

Judecătorești, până la data de 15 a lunii curente pentru luna

anterioară, situația privind execuția bugetului de venituri și

cheltuieli al spitalului public, cu respectarea legislației privind

organizarea și funcționarea ministerelor și instituțiilor din

sistemul național de apărare.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 25. — Medicii nou-intrați în unitățile sanitare din sistemul

apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității

judecătorești, precum și cei care sunt mutați în interes de

serviciu în alte unități sanitare similare celei în care și-au

desfășurat activitatea pot derula relații contractuale cu Casa

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței

Naționale și Autorității Judecătorești prin încheierea unui nou

contract, în condițiile legii.

Art. 26. — Crearea bazei de date la nivelul Casei Asigurărilor

de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și

Autorității Judecătorești pentru funcționarea sistemului

informatic se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare

privind informațiile clasificate, conform protocolului încheiat între

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și ministerele și

instituțiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranței

naționale și autorității judecătorești.
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A C T E  A L E  A U T O R I T Ă Ț I I  N A Ț I O N A L E  

D E  R E G L E M E N T A R E  Î N  D O M E N I U L  E N E R G I E I

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei nr. 118/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul 

de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, 

pentru Societatea Delgaz Grid — S.A.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile

aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și

pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5), precum și ale art. 9 alin. (1) lit. ab) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. — Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2021 privind

aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a

energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă,

pentru Societatea Delgaz Grid — S.A., publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1148 din 2 decembrie 2021, se

modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă

din prezentul ordin.

Art. II. — Operatorul concesionar de distribuție a energiei

electrice, Societatea Delgaz Grid — S.A., duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din

cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie

2022.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 23 martie 2022.

Nr. 27.

ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 118/2021)

Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice practicate 

de Societatea Delgaz Grid — S.A., 

valabile începând cu data de 1 aprilie 2022

Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată.

Operator de distribuție concesionar Nivel de tensiune

Tarif specific 

(lei/MWh)

Societatea Delgaz Grid — S.A.

IT 24,57

MT 54,10

JT 176,63



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei nr. 123/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul 

de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, 

pentru Societatea E-Distribuție Muntenia — S.A.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile

aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și

pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. ab) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
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Art. I. — Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2021 privind

aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a

energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă,

pentru Societatea E-Distribuție Muntenia — S.A., publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1148 din 2 decembrie

2021, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Operatorul concesionar de distribuție a energiei

electrice, Societatea E-Distribuție Muntenia — S.A., duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile

organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare

în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 23 martie 2022.

Nr. 32.

ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 123/2021)

Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice practicate 

de Societatea E-Distribuție Muntenia — S.A., valabile începând cu data de 1 aprilie 2022

Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei nr. 124/2021 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport 

al energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în

rețea (T

G

) și de extragere a energiei electrice din rețea (T

L

), a tarifului pentru serviciul de sistem 

și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională 

de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile

aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și

pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, 

Operator de distribuție concesionar Nivel de tensiune

Tarif specific 

(lei/MWh)

Societatea E-Distribuție Muntenia — S.A.

IT 12,56

MT 45,71

JT 143,96



în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. ab) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
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Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 124/2021

privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al

energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de

introducere a energiei electrice în rețea (T

G

) și de extragere a

energiei electrice din rețea (T

L

), a tarifului pentru serviciul de

sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă,

practicate de Compania Națională de Transport al Energiei

Electrice „Transelectrica” — S.A., publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 1154 din 6 decembrie 2021, se modifică

și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. II. — Compania Națională de Transport al Energiei

Electrice „Transelectrica” — S.A. și operatorii economici din

sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile

prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc

respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 23 martie 2022.

Nr. 33.

ANEXĂ 
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 124/2021)

Tariful mediu pentru serviciul de transport și componentele tarifului de transport de introducere 

a energiei electrice în rețea (T

G

) și de extragere a energiei electrice din rețea (T

L

)

Operatorul economic

Tariful 

(lei/MWh)

Compania Națională de Transport al

Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice 28,10

Tariful de transport — componenta de introducere a energiei

electrice în rețea — (T

G

)

2,53

Tariful de transport — componenta de extragere a energiei

electrice din rețea — (T

L

)

25,57

N O T Ă:

Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
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— Prețuri pentru anul 2022 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 1.380 380 138

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55

N O T Ă :

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C

— Prețuri pentru anul 2022 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este: 

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.

Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/


