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D E C R E T E

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind eliberarea din funcție a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)

din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea

nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004

privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al

Magistraturii nr. 397/2021,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — La data de 31 mai 2021, doamna Aura Șchiopu, procuror la

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, se eliberează din funcție

ca urmare a pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 31 mai 2021.

Nr. 663.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind eliberarea din funcție a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)

din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea

nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004

privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al

Magistraturii nr. 392/2021,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — La data de 1 iunie 2021, domnul Claudiu Mirel Dinculescu,

prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, se eliberează din

funcție ca urmare a pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 31 mai 2021.

Nr. 664.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind eliberarea din funcție a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)

din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea

nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004

privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al

Magistraturii nr. 396/2021,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — La data de 1 iunie 2021, domnul colonel magistrat Traian

Moraru, procuror militar șef birou al Compartimentului de documente clasificate la

Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, se eliberează din funcție

ca urmare a pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 31 mai 2021.

Nr. 665.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind eliberarea din funcție a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)

din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea

nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004

privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al

Magistraturii nr. 393/2021,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — La data de 2 iunie 2021, domnul Mihai Tudose, procuror la

Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, delegat în funcția de prim-procuror

adjunct la această unitate de parchet, se eliberează din funcție ca urmare a

pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 31 mai 2021.

Nr. 666.
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D E C I Z I I  A L E  C U R Ț I I  C O N S T I T U Ț I O N A L E

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 114

din 23 februarie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Marian Enache — judecător

Daniel Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Varga Attila — judecător

Ingrid Alina Tudora — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a prevederilor art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,

excepție ridicată de Marin Melinescu în Dosarul

nr. 113/1/2019/a1 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția I

civilă. Excepția formează obiectul Dosarului Curții

Constituționale nr. 479/D/2019.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este

legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii

de respingere, ca nefondată, a excepției de neconstituționalitate,

sens în care invocă jurisprudența Curții Constituționale în

materia taxelor judiciare de timbru, concretizată, spre exemplu,

prin Decizia nr. 318 din 10 mai 2018, Decizia nr. 470 din 12 iulie

2018, Decizia nr. 749 din 22 noiembrie 2018 și Decizia nr. 872

din 26 noiembrie 2020.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

4. Prin Încheierea din 20 februarie 2019, pronunțată în

Dosarul nr. 113/1/2019/a1, Înalta Curte de Casație și Justiție —

Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția

de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind

taxele judiciare de timbru. Excepția de neconstituționalitate a

fost ridicată de Marin Melinescu cu prilejul soluționării unui litigiu

având ca obiect o cerere de strămutare.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul

acesteia susține, în esență, că termenul de 3 zile, instituit de

art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 80/2013, în care se poate formula o cerere de reexaminare

împotriva modului în care a fost stabilită taxa de timbru, nu este

un termen rezonabil pentru motivarea și depunerea unei astfel

de cereri, în condițiile în care „justițiabilii României trăiesc într-un

procent majoritar în zona rurală, fiind lipsiți de posibilități

materiale pentru a accede la serviciile unui avocat”.

Învederează, de asemenea, că instanța de contencios

constituțional s-a mai pronunțat cu privire la prevederile legale

criticate în speță, însă apreciază că se impune reconsiderarea

acestei jurisprudențe, context în care face referire la termenele

rezonabile prevăzute în Codul de procedură civilă pentru

exercitarea căilor de atac.

6. Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția I civilă

apreciază că excepția de neconstituționalitate este

neîntemeiată. În acest sens, arată că nu poate fi reținută critica

referitoare la încălcarea principiilor constituționale invocate de

autorul excepției, întrucât dreptul de acces la justiție, în toate

componentele sale referitoare la dreptul la apărare, dreptul la

un proces echitabil, dreptul la o instanță obiectivă și imparțială

etc., comportă anumite limitări, printre care și stabilirea unor

termene imperative înăuntrul cărora să fie îndeplinite anumite

acte procedurale, ceea ce nu este de natură să încalce

drepturile fundamentale reglementate de Constituție și de

Convenția europeană a drepturilor omului. Arată că instituirea

unui termen de 3 zile în care partea nemulțumită poate exercita

o cale de atac împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de

timbru nu este de natură să determine o încălcare a garanțiilor

procesuale instituite de lege pentru a asigura accesul la justiție,

în condițiile în care termenul este acordat în vederea soluționării

cu maximă celeritate a unui incident procedural ivit în cursul

instrumentării dosarului, ce se judecă potrivit unei proceduri cu

caracter necontencios și vizează îndeplinirea unei obligații de

care inițiatorul unui proces civil are cunoștință încă de la

momentul învestirii instanței.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului

Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra

excepției de neconstituționalitate.

8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale

criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, reține următoarele:

9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie

prevederile art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din

29 iunie 2013, potrivit cărora, „Împotriva modului de stabilire a
taxei judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de
reexaminare, la aceeași instanță, în termen de 3 zile de la data
comunicării taxei datorate. Cererea de reexaminare este scutită
de la plata taxei judiciare de timbru”.

11. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate,

prevederile criticate contravin dispozițiilor constituționale ale

art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile

omului, ale art. 21 privind liberul acces la justiție, ale art. 24 care

consacră dreptul la apărare și ale art. 124 referitor la înfăptuirea

justiției.

12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

constată că prevederile art. 39 alin. (1) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 80/2013 au mai constituit obiect al

controlului de constituționalitate, din perspectiva unor critici

similare celor formulate în prezenta cauză, cu titlu exemplificativ

fiind Decizia nr. 479 din 27 iunie 2017, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 19 ianuarie 2018, Decizia

nr. 318 din 10 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 800 din 18 septembrie 2018, Decizia
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nr. 470 din 12 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 906 din 29 octombrie 2018, Decizia

nr. 749 din 22 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 505 din 21 iunie 2019, sau Decizia nr. 872

din 26 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 226 din 5 martie 2021, decizii prin care s-a pronunțat

în sensul respingerii excepției de neconstituționalitate.

13. Prin această jurisprudență, referitor la prevederile art. 39

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013,

criticate din perspectiva instituirii unui termen scurt de decădere

de 3 zile, care ar aduce atingere dreptului de acces la instanță

și dreptului la „un recurs efectiv”, Curtea a reținut că textul criticat

reprezintă o normă procedurală care reglementează

soluționarea cererii de reexaminare împotriva încheierii de

stabilire a taxei judiciare de timbru, așadar, un incident

procedural prealabil antamării fondului de către instanța de

judecată. Întrucât în discuție este o chestiune prealabilă,

soluționarea acesteia este guvernată de principiul celerității,

care ar fi grav afectat prin aplicarea în materie a principiilor

oralității și contradictorialității, a obligativității citării părților,

precum și a posibilității exercitării unei căi de atac împotriva

încheierii de soluționare a cererii de reexaminare.

14. Curtea a mai observat că rațiuni ce țin de necesitatea

soluționării într-un termen rezonabil a cauzelor aflate pe rolul

instanțelor judecătorești justifică în mod obiectiv soluția legislativă

criticată, care asigură în mod eficient un raport rezonabil de

proporționalitate între scopul urmărit — stabilirea corectă a

taxelor judiciare de timbru — și mijloacele procedurale utilizate.

Totodată, Curtea a statuat că acest cadru legislativ, în deplin

acord cu normele fundamentale, creează premisele necesare ce

permit instanței judecătorești să examineze circumstanțele

specifice fiecărui caz și să realizeze un just echilibru între

interesele individuale și cele privind administrarea justiției, astfel

încât solicitantului să îi fie asigurat accesul efectiv la justiție.

15. Așa cum prevede art. 39 alin. (2) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 80/2013, cererea de reexaminare este

scutită de la plata taxei judiciare de timbru și se soluționează în

camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părților, prin

încheiere definitivă. Totodată, sumele achitate cu titlu de taxe

judiciare de timbru pot fi restituite, la cererea petiționarului, în

condițiile și situațiile prevăzute de art. 45 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 80/2013. În acest context, Curtea a

reținut că cererea de reexaminare este instrumentul juridic pe

care legiuitorul l-a pus la îndemână reclamantului din cadrul unei

acțiuni aflate pe rolul instanței, prin care acesta poate cere unui

alt complet de judecată decât cel care i-a stabilit cuantumul taxei

de timbru să recalculeze suma fixată cu acest titlu, pe care o

apreciază ca fiind nejustificat de mare, iar nu pârâtului, care

poate contesta suma doar ca apărare, pe cale de excepție.

Obligația de plată a taxelor judiciare de timbru este o obligație

fiscală și este prevăzută de legea specială numai în sarcina

celor care apelează la justiție, iar între beneficiarul serviciului

public al justiției și instanța de judecată se stabilește un raport

de drept fiscal, caracterizat prin relația de subordonare a părților.

Plătitorul taxei judiciare de timbru se află într-un raport de

autoritate cu instanța de judecată, separat și distinct de raportul

juridic pe care îl are cu partea cu care se judecă și care este, de

regulă, unul de drept privat, procesul debutând numai în măsura

în care obligația de plată a taxei judiciare de timbru a fost

executată. Reglementarea legală criticată reprezintă voința

legiuitorului de a oferi dreptul de a contesta modul de stabilire a

taxei judiciare de timbru doar reclamantului, aceasta fiind o

măsură care dă procesului posibilitatea de a se desfășura cu

celeritate, evitând tergiversarea voită în faza procedurii de

regularizare a cererii, prin exercitarea în mod șicanator de către

pârât a unor căi de atac în mod formal.

16. În jurisprudența sa, Curtea a statuat, în mod constant, că

reglementarea de către legiuitor a condițiilor de exercitare a unui

drept, subiectiv sau procesual, inclusiv prin instituirea unor

termene, nu constituie o restrângere a exercițiului acestuia, ci

doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă,

în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite.

Mai mult, obligația părților de a-și exercita drepturile procesuale

în cadrul termenelor stabilite de lege reprezintă expresia aplicării

principiului privind dreptul persoanei la judecarea procesului său

în mod echitabil și într-un termen rezonabil, potrivit prevederilor

art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor

omului și a libertăților fundamentale, instituirea unor termene

procesuale servind unei mai bune administrări a justiției, precum

și necesității aplicării și respectării drepturilor și garanțiilor

procesuale ale părților (a se vedea, în acest sens, Decizia

nr. 608 din 6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 877 din 24 noiembrie 2015).

17. Totodată, Curtea a învederat că mijloacele procedurale

prin care se înfăptuiește justiția presupun și instituirea regulilor

de desfășurare a procesului în fața instanțelor judecătorești,

legiuitorul, în virtutea rolului său constituțional consacrat de

art. 126 alin. (2) și art. 129 din Legea fundamentală, putând

stabili, prin lege, procedura de judecată. Aceste dispoziții

constituționale dau expresie principiului consacrat și de Curtea

Europeană a Drepturilor Omului, care, de exemplu, prin

Hotărârea din 16 decembrie 1992, pronunțată în Cauza

Hadjianastassiou împotriva Greciei, paragraful 33, a stabilit că

statele contractante se bucură de o mare libertate în alegerea

mijloacelor proprii care să permită sistemului judiciar să respecte

imperativele articolului 6 din Convenția pentru apărarea

drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a

schimba jurisprudența Curții Constituționale, atât soluția, cât și

considerentele cuprinse în deciziile menționate își păstrează

valabilitatea și în cauza de față.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al

art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Marin Melinescu în Dosarul nr. 113/1/2019/a1 al

Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția I civilă și constată că prevederile art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 23 februarie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora



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 Legii educației naționale nr. 1/2011

În prezent, art. 246 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede că pot

ocupa funcții de conducere, de îndrumare și de control în unitățile de învățământ și inspectoratele școlare doar cadrele didactice

membre ale Corpului național de experți în management educațional (CNEME).

Având în vedere atribuțiile Ministerului Educației în ceea ce privește stabilirea politicilor publice în domeniul educației,

precum și faptul că la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar contractele de management încheiate pentru ocuparea unei

funcții de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar/inspectorate școlare și-au încetat valabilitatea în foarte multe cazuri,

toate funcțiile de conducere urmând a deveni vacante în perioada următoare,

analizând într-un mod obiectiv nevoile sistemului național de învățământ, din perspectiva asigurării unui management de

calitate, s-a ajuns la concluzia că se impune o lărgire a bazei de selecție a personalului apt să se înscrie la concursul pentru

ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, astfel încât să se realizeze o selecție mai

riguroasă a resursei umane și să se realizeze o reevaluare a criteriilor de performanță în actul de management educațional.

Decizia de lărgire a bazei de selecție, dar introducerea în același timp a unor criterii de performanță, la susținerea

concursului este în concordanță cu unul dintre cele mai importante principii care guvernează învățământul preuniversitar din

România, principiul eficienței, reglementat la art. 3 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia

avem obligația, în calitate de autoritate în domeniul educației, de a urmări obținerea de rezultate educaționale maxime, prin

gestionarea resurselor existente. De asemenea, posibilitatea înscrierii la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director de unități

de învățământ și a cadrelor didactice care nu au calitatea de expert în management educațional satisface principiul transparenței

și deschiderii spre egalizarea de șanse.

Este necesar ca accesul la aceste funcții de conducere să fie deschis către toate cadrele didactice care vor să concureze

și care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, astfel încât să se genereze plus valoare procesului de educație. Ocuparea funcțiilor

de conducere trebuie să se realizeze conform unor criterii de performanță profesională și evaluate cu obiectivitate prin raportare

la interesul superior al elevului.

Mai mult, radiografia reală a sistemului național de învățământ ne arată că se impune o schimbare de paradigmă în ceea

ce privește abordarea instituțională a managementului educațional. Este foarte importantă gestionarea mai eficientă a resurselor

educaționale (documentare/curriculare, umane și materiale) și dezvoltarea capacității de atragere de resurse (financiare și umane)

și menținerea în sistem a resurselor umane bine pregătite și motivate. Redefinirea managerului educațional este de o importanță

deosebită, managerul trebuie să fie capabil să definească profilul cerut pentru viitoarele cadre didactice și să motiveze cadrele

didactice pentru performanță înaltă, să identifice bunele practici și să recunoască inovația și să utilizeze tehnologiile moderne de

informare și comunicare.

În situația în care concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere la nivelul sistemului de învățământ ar fi organizate

fără introducerea unor criterii de performanță și fără lărgirea bazei de selecție, ar fi afectată iremediabil calitatea procesului de

învățământ. Calitatea resursei umane în asigurarea managementului este esențială pentru desfășurarea în cele mai bune condiții

a activității didactice, asigurându-se în același timp premisele respectării dreptului la învățătură prevăzut de Constituția României,

republicată. Încetarea de drept a tuturor contractelor de management și iminenta declanșare a procedurilor de concurs în noile

condiții și pentru a se asigura stabilitatea managementului la nivelul sistemului reprezintă o situație extraordinară ce se impune a

fi reglementată de urgență.

Urgența adoptării acestor măsuri derivă și din faptul că organizarea întregului proces de organizare a concursurilor

naționale pentru ocuparea funcțiilor de conducere necesită o perioadă de timp rezonabilă, astfel încât la data începerii anului

școlar 2021—2022 unitățile de învățământ preuniversitar să beneficieze de o conducere stabilă, amânarea acestor măsuri putând

genera o lipsă de coerență și predictibilitate în desfășurarea actului managerial la nivelul acestor unități.

Neadoptarea de urgență a măsurilor menționate ar conduce la imposibilitatea organizării concursurilor naționale pentru

ocuparea funcțiilor de conducere în perioada imediat următoare având ca o consecință negativă imposibilitatea asigurării unei

stabilități și coerențe manageriale la începutul anului școlar 2021—2022, dar și la o situație de vulnerabilitate și provizorat în care

s-ar regăsi sistemul de învățământ preuniversitar în condițiile în care toate unitățile ar fi conduse de personal numit pe o perioadă

extrem de limitată de timp.
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Din această perspectivă, organizarea concursurilor trebuie să se facă prin raportare la noul cadru normativ stabilit prin

prezenta ordonanță de urgență.

Aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată

și care impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

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

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Art. I. — Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011,

cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La articolul 246, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 257, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 257. — (1) Funcția de director și de director adjunct se

ocupă prin concurs public, care constă în probă scrisă și interviu,

de către cadre didactice titulare membre ale corpului național

de experți în management educațional.”

3. La articolul 257, după alineatul (1) se introduce un

nou alineat, alineatul (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot înscrie la

concursul național pentru ocuparea funcției de director/director

adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar și cadrele

didactice titulare care nu au calitatea de expert în management

educațional, dar care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au diplomă de licență sau atestat de echivalare în

condițiile art. 149 alin. (3);

b) au cel puțin 5 ani vechime în învățământ.”

4. La articolul 260, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 260. — (1) Funcțiile de conducere din inspectoratele

școlare și de director al casei corpului didactic se ocupă prin

concurs, care constă în probă scrisă și interviu, conform unei

metodologii elaborate de către Ministerul Educației și aprobate

prin ordin al ministrului, de către cadre didactice titulare în

învățământ membre ale corpului național de experți în

management educațional, care au titlul de doctor sau gradul

didactic I.”

5. La articolul 260, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot înscrie la

concursul național pentru ocuparea funcției de conducere din

inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic și

cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în

management educațional, dar care îndeplinesc următoarele

condiții:

a) au diplomă de licență;

b) au titlul de doctor sau gradul didactic I.”

6. La articolul 261, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (2

1

), cu următorul cuprins:

„(2

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se pot înscrie la

concursul pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și de control

din inspectoratele școlare și cadrele didactice titulare care nu

au calitatea de expert în management educațional, dar care au

diplomă de licență și gradul didactic I sau II.”

7. După articolul 261 se introduce un nou articol,

articolul 261

1

, cu următorul cuprins:

„Art. 261

1

. — Candidații înscriși la concursurile pentru

ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de

învățământ preuniversitar, director al casei corpului didactic,

precum și pentru ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și

de control din inspectoratele școlare trebuie să obțină minimum

nota 7 (șapte) la proba scrisă pentru a promova la proba de

interviu. Punctajul obținut la proba de interviu trebuie să fie

minimum 7 (șapte).”

Art. II. — Prin derogare de la dispozițiile art. 5 alin. (2) din

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare, prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Ministrul educației,

Sorin-Mihai Cîmpeanu

București, 27 mai 2021.

Nr. 41.



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 FINANȚELOR

O R D I N

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont 

și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2021

În temeiul:

— art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,

cu modificările și completările ulterioare;

— art. 6 alin. (2) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației

publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările

ulterioare;

— Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului

finanțelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat

administrată de Banca Națională a României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară

a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005,

încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:
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Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și

refinanțării datoriei publice în luna iunie 2021 se aprobă

prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont

și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală

totală de 4.600 milioane lei, la care se poate adăuga suma

de 525 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de

oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele

de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală de trezorerie și datorie publică va

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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

al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor,

Dumitru-Laurențiu Andrei,

secretar de stat

București, 28 mai 2021.

Nr. 607.

ANEXA Nr. 1

P R O S P E C T  D E  E M I S I U N E

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iunie 2021

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna iunie 2021, Ministerul

Finanțelor anunță lansarea a două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Art. 2. — Valoarea nominală individuală a unui certificat de

trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. — Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la

data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va

face după metoda cu preț multiplu.

Art. 4. — Certificatele de trezorerie cu discont pot fi

cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât

în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și

juridice.

Art. 5. — (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și

necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii Naționale

a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor

Cod ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile

Valoare emisiune

— lei —

ROXQ4R7TQQF6 7/06/2021 9/06/2021 10/01/2022 215 300.000.000

ROMYVEC2YZ95 24/06/2021 28/06/2021 27/06/2022 364 800.000.000



de stat administrată de Banca Națională a României, cu

modificările ulterioare.

(3) Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale

randamentului, nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de

persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel

cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007,

cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți

ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naționale

a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor

de stat administrată de Banca Națională a României, cu

modificările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare

necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente

fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de

dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși

valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate.

Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al

randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau

necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. — Prețul și randamentul se vor determina utilizând

următoarele formule:
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Cod ISIN*) Data licitației Data SSON Data emisiunii Data scadenței

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate 

reziduală

Nr. de ani

Rata 

cuponului

— % —

Dobânda

acumulată 

— lei/titlu —

Valoarea

nominală 

a licitației 

de referință

— lei —

Valoare

nominală

SSON 

— lei —

RO0TLVC1MCW4 3/06/2021 4/06/2021 7/06/2021 25/11/2024 4 3,47 3,70 98,33 600.000.000 90.000.000

ROINPAL298G4 7/06/2021 8/06/2021 9/06/2021 24/10/2030 10 9,38 4,15 129,62 600.000.000 90.000.000

ROAW5KY5CD78 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 26/01/2028 8 6,62 4,15 79,02 600.000.000 90.000.000

RO1J9H39WKT4 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 28/04/2036 15 14,88 4,25 28,53 200.000.000 30.000.000

ROGSHSTVFMX2 17/06/2021 18/06/2021 22/06/2021 24/06/2026 5 5,01 3,25 161,61 600.000.000 90.000.000

RO7P95F9FNY6 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 25/10/2027 7 6,33 2,50 84,25 600.000.000 90.000.000

RO4KELYFLVK4 28/06/2021 29/06/2021 30/06/2021 11/10/2034 15 13,29 4,75 170,48 300.000.000 45.000.000

în care:

P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadență;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. — (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca

Națională a României, ce acționează în calitate de administrator

al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului

de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar

10,00—12,00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de

transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. — În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de

nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul

Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă

unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 9. — Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la

sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație

constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 10. — Evenimentele de plată aferente certificatelor de

trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile

Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri

de stat — SaFIR.

Art. 11. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre

plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi

nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără

obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc

în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat

și nu pot fi tranzacționate.

Art. 12. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1

este reglementat de legislația în vigoare.

Y = r/P,

ANEXA Nr. 2

P R O S P E C T  D E  E M I S I U N E

a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna iunie 2021

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna iunie 2021, Ministerul

Finanțelor anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 4, 5, 7, 8, 10 și 15 ani și

organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe

piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară

administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A.



(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/ frecvența anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

(3) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este

licitația și va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1,

iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu.

Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru

zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția și va

avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, prețul de

vânzare fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de

referință. 

Art. 5. — (1) La licitația de referință, obligațiunile de stat de

tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care

vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților,

persoane fizice și juridice. 

(2) În cadrul SSON, obligațiunile de stat de tip benchmark

pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite

oferte în nume și cont propriu.

Art. 6. — La licitația de referință: 

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii

Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea

Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind

piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională

a României, cu modificările ulterioare.

3. Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat. 

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de

persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa

cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu

modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai

dealerilor primari. 

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii

Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea

Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind

piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională

a României, cu modificările ulterioare. Se admit oferte de

cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul

valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei

emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul

primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea

calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea

acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la

care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau

necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea

nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. — Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse

exclusiv de dealerii primari care au participat la licitația de

referință cu oferte de cumpărare în nume și în cont propriu,

indiferent de rezultatul adjudecării la licitația de referință,

procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26

alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României

nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată

de Banca Națională a României. 

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii

Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea

Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind

piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională

a României, cu modificările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în

cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă

fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală

totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. — (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca

Națională a României, ce acționează în calitate de administrator

al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului

de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în

intervalul orar 10,00—12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul

orar 10,00—11,00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de

transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. — În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de

nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul

Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă

unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 10. — Rezultatele licitației de referință/SSON se vor

stabili în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României,

de către comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date

publicității.

Art. 11. — Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de

stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu

Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor

financiare — SaFIR. 

Art. 12. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre

plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi

nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără

obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc

în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat

și nu pot fi tranzacționate.

Art. 13. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1

este reglementat de legislația în vigoare.
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Art. 2. — Valorile nominale totale ale emisiunilor de

obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin

redeschideri ulterioare ale acestora. 

Art. 3. — Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de

stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie

2013 este de 10.000 lei; ulterior acestei date valoarea nominală

individuală a noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de

5.000 lei.

Art. 4. — (1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark

redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește

la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după

cum urmează:

ISIN Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițiale Luna lansării

RO0TLVC1MCW4 2.073/30.06.2020 Iulie 2020

ROINPAL298G4 2.073/30.06.2020 Iulie 2020

ROAW5KY5CD78 409/30.01.2020 Februarie 2020

RO1J9H39WKT4 528/28.04.2021 Mai 2021

ROGSHSTVFMX2 2.946/29.10.2020 Noiembrie 2019

RO7P95F9FNY6 113/29.01.2021 Februarie 2021

RO4KELYFLVK4 3.200/30.09.2019 Octombrie 2019
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 707 din 18 mai 2021

MINISTERUL ECONOMIEI,

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI TURISMULUI

Nr. 877 din 17 mai 2021

MINISTERUL MEDIULUI, 

APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. 828 din 27 mai 2021

O R D I N

pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului

SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice

Văzând Referatul de aprobare nr. IM 1.771 din 18.05.2021 al Direcției generale asistență medicală și sănătate publică,

având în vedere prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările

ulterioare, și necesitatea adoptării unor măsuri specifice de relaxare a restricțiilor impuse la nivelul unităților de alimentație publică,

ca urmare a instituirii stării de alertă și ale Hotărârii Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României

începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 29 din 14.05.2021 privind

propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19,

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

Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului

nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul sănătății, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului și ministrul mediului, apelor și pădurilor

emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Norma privind stabilirea măsurilor

specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2

pentru activitățile de operare a plajelor turistice, prevăzută în

anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Operatorii economici sau, după caz, administratorii

care desfășoară activități de operare a plajelor turistice, direcțiile

de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București

vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Personalul de specialitate din cadrul Ministerului

Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului

București, structurilor de specialitate ale Ministerului Economiei,

Antreprenoriatului și Turismului, al Autorității Naționale pentru

Protecția Consumatorului și al Ministerului Mediului, Apelor și

Pădurilor vor controla modul de aplicare a prevederilor

prezentului ordin.

Art. 4. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentului

ordin, Ordinul ministrului sănătății, al ministrului economiei,

energiei și mediului de afaceri și al ministrului mediului, apelor

și pădurilor nr. 969/1.810/1.166/2020 pentru aprobarea Normei

privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii

virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor

turistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 461 din 30 mai 2020, se abrogă.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Ioana Mihăilă

Ministrul economiei, antreprenoriatului 

și turismului,

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna 
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CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă stabilește măsurile specifice care

trebuie aplicate pentru activitățile de operare a plajelor turistice.

Art. 2. — În înțelesul prezentei norme se aplică definițiile

prevăzute în Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului

nr. 1.204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

autorizarea plajelor în scop turistic, cu modificările ulterioare.

Art. 3. — Începând cu data publicării prezentului ordin, sunt

permise activitățile de operare a plajelor turistice.

CAPITOLUL II

Măsuri specifice sanitare, economice și cerințe 

pentru operarea plajelor turistice

SECȚIUNEA 1 
Cerințe speciale privind măsurile specifice sanitare, economice

și cerințe pentru operarea plajelor turistice

Art. 4. — (1) Operatorii economici sau administratorii, după

caz, din sectorul plajelor turistice, înainte de reluarea activităților,

au următoarele obligații:

a) verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților,

echipamentelor;

b) revizuirea planurilor și procedurilor de igienizare,

dezinfecție și de autocontrol pentru creșterea frecvenței acestor

operațiuni;

c) asigurarea de dispozitive și produse biocide avizate

necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor,

facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate;

d) igienizarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate a

tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor, a grupurilor sanitare

utilizate de personalul care își desfășoară activitatea în unitate

din cadrul operatorilor economici sau al administratorilor, după

caz, și a celor utilizate de turiști;

e) reinstruirea sub semnătură a personalului care își

desfășoară activitatea în unitate cu privire la regulile generale

de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităților, inclusiv

asupra măsurilor suplimentare în ceea ce privește prevenirea

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;

f) la intrarea în unitate se va face un triaj observațional al

angajaților (accesul personalului cu semne vizibile de infecție

respiratorie va fi interzis), conform prevederilor Ordinului

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne

nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de

protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a

mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2

pe durata stării de alertă, cu modificările ulterioare;

g) asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind

supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și

completările ulterioare, prin încheierea de către medicul de

medicina muncii a fișelor de aptitudini pentru personalul care își

desfășoară activitatea în unitate;

h) asigurarea distanțării fizice în rândul angajaților;

i) asigurarea că personalul care își desfășoară activitatea în

unitate are efectuate cursurile privind însușirea noțiunilor

fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului

ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și

tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei

pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a

personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă,

cu modificările și completările ulterioare.

(2) La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea

activității, operatorii economici sau administratorii, după caz,

sunt obligați să păstreze la nivelul unității documente prin care

să se demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute

la alin. (1) lit. a)—g). Aceste documente vor fi puse la dispoziția

organelor de control ori de câte ori se solicită.

(3) După reluarea activității, în conformitate cu prevederile

alin. (1) și (2), operatorii economici, respectiv administratorii

plajelor, după caz, trebuie să realizeze:

a) respectarea planurilor și procedurilor specifice și

formularea unui plan intern de măsuri destinate prevenirii

transmiterii noului coronavirus, atât între personalul care își

desfășoară activitatea în unitate, cât și în relația cu turiștii;

b) creșterea frecvenței operațiunilor de curățenie și

dezinfecție cu produse biocide avizate, pe bază de proceduri

documentate, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor

utilizate de personalul care își desfășoară activitatea în unitate

și de către turiști;

c) monitorizarea permanentă a stării de sănătate a

personalului care își desfășoară activitatea în unitate și

interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile

de infecție respiratorie sau semne specifice altor boli

transmisibile;

d) personalul care își desfășoară activitatea în unitate va fi

instruit și informat cu privire la măsurile de prevenire a

răspândirii COVID-19 și în special la necesitatea menținerii

permanente a regulilor adecvate de igienă și de protecție

sanitară;

e) notificarea direcției de sănătate publică județene, respectiv

a municipiului București în cazul în care există suspiciuni sau

cazuri confirmate de COVID-19 la personalul care își desfășoară

activitatea în unitate;

f) aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a

spațiului de lucru, în cazul în care o persoană din cadrul

personalului care își desfășoară activitatea în unitate a fost

depistată pozitiv cu COVID-19, conform normelor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a
Măsuri de protecție a turiștilor

Art. 5. — Operatorii economici sau administratorii, după caz,

au următoarele obligații privind protecția turiștilor în spațiile în

care aceștia au acces:

1. vor amplasa la loc vizibil regulamentele de acces și de

comportament pe plajă;

2. se asigură măsuri pentru respectarea unei distanțe de 2 m

(stânga/dreapta, față/spate) între șezlongurile care sunt utilizate

de persoane din familii diferite;
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3. pentru estimarea capacității plajei cu menținerea distanței

fizice se pot folosi atât proiecții de date anterioare, cât și

monitorizare activă;

4. administratorii vor asigura accesul pe plajă în limitele de

capacitate adoptate, cu menținerea distanței fizice, descurajarea

aglomerării și limitarea adunărilor mari;

5. de asemenea, pentru atingerea obiectivelor de reducere a

riscului de transmitere a infecției cu virusul SARS-CoV-2,

administratorii plajelor trebuie să adopte măsuri pentru:

a) restricționarea accesului la plajă dacă limitele de

capacitate stabilite sunt depășite și distanța fizică nu poate fi

menținută;

b) asigurarea accesului prin puncte de intrare clar

semnalizate;

c) stabilirea de culoare unidirecționale, separate, de intrare și

de ieșire;

d) rezervarea utilizării plajei pe anumite perioade de timp se

face prin intermediul unui sistem de rezervare online sau

telefonic și/sau adoptarea de ore strategice de funcționare sau

criterii de închidere flexibile;

e) colaborare cu forțele de ordine pentru redirecționarea sau

devierea vehiculelor/persoanelor, dacă este atinsă capacitatea

maximă stabilită;

f) limitarea numărului de angajați care interacționează cu

turiștii;

6. accesul în zonele adiacente interioare (de exemplu, zone

de schimbare, vestiare, toalete) trebuie să respecte regulile de

distanțare fizică;

7. trebuie să se mențină o distanță de cel puțin 2 metri între

persoane (inclusiv angajații) în orice moment; excepție: membri

ai aceleiași familii sau dacă siguranța activității de bază necesită

o distanță mai scurtă (de exemplu, ridicarea echipamentelor

grele);

8. se amenajează zonele de lucru (de exemplu, scaune

pentru salvamari, turnuri) astfel încât cei care prestează servicii

pe plajă să stea distanțați la cel puțin 1,5 metri;

9. instalarea unor bariere fizice la punctele de plată, acestea

fiind amplasate între spațiul rezervat personalului care își

desfășoară activitatea în unitate și turiști;

10. servirea clienților se va face de către personalul care își

desfășoară activitatea pe plaja concesionată, fără deplasarea

clienților în punctele de servire;

11. se evită, pe cât posibil, servirea de produse neambalate;

12. în cazul plajelor neconcesionate, administrația publică

locală va răspunde de menținerea regulilor de distanțare fizică

și evitarea formării de aglomerări;

13. semnalizarea distanțelor corespunzătoare cu delimitarea

vizibilă a sensului pentru zonele de intrare și ieșire, pentru a

controla prezența/densitatea utilizatorilor;

14. echipamentul de plajă (de exemplu, scaune, șezlonguri,

umbrele) trebuie folosit individual, fără ca aceste echipamente

să fie partajate între persoane care nu sunt membri de familie;

15. înainte și după fiecare utilizare, echipamentele de plajă

(de exemplu, scaune, șezlonguri, umbrele) vor fi curățate și

dezinfectate cu produse biocide avizate;

16. toaletele de pe plajă trebuie asigurate cu consumabile

adecvate pentru respectarea igienei: apă, săpun, dezinfectant

cu cel puțin 60% alcool, prosoape de hârtie și coșuri de gunoi

fără atingere. Se va asigura curățarea și dezinfecția frecventă a

acestora;

17. suprafețele atinse frecvent trebuie curățate și

dezinfectate;

18. nu sunt permise activități sportive sau de agreement

decât în spații special amenajate cu acest scop, cu limitarea

numărului de persoane care nu aparțin aceleiași familii;

19. se asigură că normele de distanțare fizică sunt aplicate

în mod eficient și că se evită pe cât posibil interacțiunea fizică cu

și între clienți;

20. se asigură că personalul care își desfășoară activitatea

în unitate, după caz, va purta mască;

21. asigură dispozitive și produse biocide avizate necesare

dezinfectării mâinilor turiștilor și informarea acestora cu privire la

modul de utilizare;

22. asigură șezlonguri pentru fiecare persoană precum și

dezinfectarea acestora după fiecare persoană.

SECȚIUNEA a 3-a
Controale oficiale privind respectarea măsurilor aplicate

Art. 6. — (1) Personalul de specialitate din cadrul Ministerului

Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Autorității Naționale

pentru Protecția Consumatorului, Ministerului Mediului, Apelor

și Pădurilor va adopta planuri de verificare a modului în care

sunt respectate și aplicate măsurile prevăzute în prezenta

normă, în conformitate cu domeniul de competență al fiecărei

părți, stabilit prin legislația specifică în vigoare.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 atrage

răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală,

după caz, în condițiile art. 65 din Legea nr. 55/2020 privind unele

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale

art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul

activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și

completările ulterioare.

(3) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Sănătății se

informează reciproc cu privire la orice informație deținută ca

urmare a controalelor oficiale, legată de existența unei

neconformități față de prevederile prezentei norme care nu intră

în domeniul propriu de competență.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 7. — (1) Operatorii economici și/sau administratorii

plajelor trebuie să urmărească și să aplice, în funcție de

specificul unității, ghidurile și recomandările în legătură cu

prevenirea și combaterea răspândirii COVID-19.

(2) În situația în care într-o localitate evoluează focare

extinse de COVID-19, se suspendă activitățile de operare a

plajelor turistice, în conformitate cu decizia centrului de

coordonare și conducere a intervenției județean/al municipiului

București.

(3) Măsurile aplicate în conformitate cu prezenta normă nu

exonerează operatorii economici și administratorii plajelor de la

respectarea celorlalte cerințe prevăzute de legislația în vigoare,

precum și/sau a normelor generale în vigoare privind măsurile

de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.
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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

O R D I N

privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 786/2021 

pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire 

a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere

energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020

Luând în considerare Referatul Administrației Fondului pentru Mediu nr. 273/ST din 21.05.2021 privind modificarea

Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 786/2021 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului

național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic,

aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului

instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect

de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare,

ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările

și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.
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Art. I. — Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor

nr. 786/2021 pentru modificarea și completarea Ghidului de

finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor

electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct

de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului,

apelor și pădurilor nr. 2.089/2020, publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 488 din 11 mai 2021, se modifică după

cum urmează:

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

„Art. II. — (1) Cantitățile de echipamente electrice și

electronice de uz casnic uzate colectate, în schimbul predării

cărora s-a obținut finanțare nerambursabilă din Fondul pentru

mediu în baza Ghidului de finanțare a Programului național de

înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele

mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020,

cu modificările și completările ulterioare, vor fi predate, cu

respectarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și

electronice, cu modificările și completările ulterioare, către

operatorii economici autorizați pentru colectarea deșeurilor de

echipamente electrice și electronice (DEEE) sau direct

operatorilor economici care desfășoară activități de tratare a

deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu titlu

gratuit, iar operațiunea de predare a echipamentelor electrice și

electronice (EEE) uzate nu poate face obiectul niciunei plăți,

inclusiv cu titlu de bonificație, din partea organizațiilor colective

către comercianți sau către operatorii economici autorizați

pentru colectarea DEEE.

(2) Cantitățile de EEE uzate rezultate, în schimbul predării

cărora s-a obținut finanțare nerambursabilă din Fondul pentru

mediu în baza Ghidului de finanțare a Programului național de

înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele

mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020,

cu modificările și completările ulterioare, se alocă până la data

de 30.11.2021 de către Administrația Fondului pentru Mediu

organizațiilor colective în funcție de cota de piață a acestora la

data de 31.12.2020, în vederea atingerii ratelor anuale minime

de colectare, prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările

ulterioare.

(3) Cota de piața prevăzută la alin. (2) se stabilește de

Administrația Fondului pentru Mediu, pe categorie, în baza

raportărilor privind echipamentele electrice și electronice puse

pe piață în anul 2020, transmise de către organizațiile colective

conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului,

nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului

formularului «Declarație privind obligațiile la Fondul pentru

mediu» și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia,

cu modificările și completările ulterioare.

(4) Până la data de 1.07.2021, Administrația Fondului pentru

Mediu comunică cota de piață prevăzută la alin. (2) fiecărei

organizații colective în parte.

(5) Organizațiile colective au obligația de a prelua, la cererea

comercianților validați, cantitățile de EEE uzate rezultate și de a

asigura finanțarea valorificării și reciclării acestora în vederea

atingerii obiectivelor minime privind valorificarea și reciclarea

prevăzute în anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

2. Articolul III se abrogă.

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

al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

București, 27 mai 2021.

Nr. 822.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini

pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației 

și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii 

în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021—2022

Având în vedere:

— prevederile art. 76 alin. (4) și ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare;

— prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri

tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;

— Referatul de aprobare nr. 3.053 din 14.05.2021,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. I. — Metodologia de organizare și desfășurare și

structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele

vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului

educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și

desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul

școlar 2021—2022, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 834 și 834 bis din 11 septembrie 2020, cu

modificările și completările ulterioare, se modifică după cum

urmează:

— La profilul artistic, specializarea coregrafie se

modifică după cum urmează:

„PROFIL ARTISTIC

SPECIALIZAREA COREGRAFIE

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în

învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea

Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a, specializarea

Coregrafie constau în:

Proba I — reprezentând studiul de dans clasic — se

echivalează cu media generală obținută de candidat în ultimul

an de studiu la disciplina Dans clasic;

Proba a II-a — reprezentând interpretarea unei coregrafii

clasice la alegere — constă în evaluarea înregistrării în format

digital, pe CD/DVD/USB stick, a evoluției candidatului elev

interpretând coregrafia clasică aleasă.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în

învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea

Coregrafie, pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul

decât specializarea coregrafie, constau în evaluarea unei

înregistrări în format digital, pe un CD/DVD/USB stick, cu elevul

candidat interpretând 2 (două) coregrafii clasice diferite, fiecare

dintre ele fiind considerată probă de sine stătătoare.

La înscrierea candidatului, realizată fie direct la secretariatul

unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini,

fie în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail,

fie prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de

primire, se va depune/transmite împreună cu CD/DVD/USB

stick-ul conținând înregistrarea audiovideo și o declarație pe

propria răspundere, semnată de candidat și de părinte/

reprezentantul legal, privind veridicitatea imprimării digitale

depuse/trimise.

N O T E:

1. Comisiile de examinare și evaluare sunt numite prin

decizie a inspectoratului școlar județean/al municipiului

București și sunt compuse din:

— președinte (fără drept de notare) — directorul sau

directorul adjunct al unității de învățământ;

— vicepreședinte (fără drept de notare) — profesor de

specialitate;

— membri (cu drept de notare) — doi profesori de

specialitate.

2. Echivalarea și evaluarea probelor se fac de către comisiile

de examinare și evaluare din unitatea de învățământ care

organizează probele de aptitudini pe baza criteriilor de evaluare

stabilite de acestea.

3. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă evaluată

a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică,

calculată cu două zecimale, fără rotunjire a notelor acordate de

fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

4. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este

media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a

notelor obținute la probele I și II.

5. Nota finală minimă de promovare a examenului este

6 (șase).

6. Un candidat se consideră neprezentat la probele de

aptitudini dacă nu prezintă imprimat pe CD/DVD/USB stick

numărul de coregrafii clasice conform prevederilor mai sus

menționate.

7. La probele de aptitudini pentru specializarea coregrafie nu

se admit contestații.”

Art. II. — Direcția generală învățământ preuniversitar,

Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția

generală infrastructură, inspectoratele școlare județene/al

municipiului București și unitățile de învățământ care

organizează examen de certificare a calificării absolvenților

învățământului liceal, filiera vocațională, duc la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

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

României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 27 mai 2021.

Nr. 3.858.



ACTE ALE CASEI  NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

O R D I N  

pentru completarea art. 1 din Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al prețului de referință pentru medicamentele 

cu și fără contribuție personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

Având în vedere:

— Referatul de aprobare nr 1.254 din 12.05.2021 al Direcției farmaceutice, clawback, cost volum;

— Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

— Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale

corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală,

în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care

se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 155 alin. (4) și (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și

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

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018—2019, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 14 alin. (1) din anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018

pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a

medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018—2019, cu

modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor:

— art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările

ulterioare; 

— art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
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Art. I. — La articolul 1 din Ordinul președintelui Casei

Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind

aprobarea metodei de calcul al prețului de referință pentru

medicamentele cu și fără contribuție personală prescrise în

tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificările și

completările ulterioare, după alineatul (16) se introduce un nou

alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:

„(17) Pentru medicamentele cu și fără contribuție personală

care fac obiectul contractelor cost—volum/cost—volum—

rezultat, prevăzute în sublistele A, B, C — secțiunile C1 și C3 și

sublista D din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prescrise

în tratamentul ambulatoriu, prețul cu amănuntul maximal cu TVA,

calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de referință asupra

căruia se aplică procentul de compensare corespunzător fiecărei

subliste.”

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

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

2021.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Adrian Gheorghe

București, 27 mai 2021.
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