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Art. I. — Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din

10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare,

se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 60 punctul 5, litera d) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„d) scutirea se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordin al

ministrului finanțelor, iar Declarația privind obligațiile de plată a

contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a

persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere

pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.”

2. La articolul 60 punctul 5, litera e) se abrogă.

3. La articolul 60, după punctul 6 se introduce un nou

punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și

asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)—(3), pentru

activitatea desfășurată în România, până la 31 decembrie 2028

inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele

condiții:

a) angajatorii care desfășoară pe teritoriul României activități

în sectorul agricol și în industria alimentară definite de

următoarele coduri CAEN:

1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe

011 — Cultivarea plantelor nepermanente;

012 — Cultivarea plantelor din culturi permanente;

013 — Cultivarea plantelor pentru înmulțire;

014 — Creșterea animalelor;

015 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată

cu creșterea animalelor);

016 — Activități auxiliare agriculturii și activități după

recoltare;

2. cod CAEN 10: Industria alimentară;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile

menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri

totală. Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la

registrul comerțului/înregistrați fiscal începând cu luna iunie

2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data

înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru

angajatorii existenți la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază

de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului,

respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor

constituiți/înregistrați în perioada cuprinsă între începutul anului

și data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an

ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activitățile

menționate la lit. a) se calculează cumulat pentru perioada

corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică

scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de

contract sau comandă și acoperă manoperă, materiale, utilaje,

transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare

necesare activităților menționate la lit. a). Cifra de afaceri va

cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată;

c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor

prevăzute la art. 76 alin. (1)—(3), realizate de persoanele fizice

pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de

încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.

Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până

la 30.000 lei, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la

art. 76 alin. (1)—(3), realizate de persoanele fizice. Partea din

venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de

facilități fiscale;

d) scutirea se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordin al

ministrului finanțelor.”

4. La articolul 138

1

, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică potrivit procedurii

aprobate prin ordinul ministrului finanțelor prevăzut la art. 60

pct. 5 lit. d).”

5. După articolul 138

1

se introduc două noi articole,

articolele 138

2

și 138

3

, cu următorul cuprins:

„Prevederi speciale pentru sectorul agricol

Art. 138

2

. — (1) Pentru persoanele fizice care realizează

venituri din salarii și asimilate salariilor încheiate cu angajatori

care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria

alimentară care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60

pct. 7, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138

lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se

aplică până la data de 31 decembrie 2028.

(2) Prevederile art. 138

1

alin. (2) și (3) se aplică în mod

corespunzător și persoanelor fizice prevăzute la alin. (1).

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică potrivit procedurii

aprobate prin ordinul ministrului finanțelor prevăzut la art. 60

pct. 7 lit. d).

Prevederi specifice sectorului agricol

Art. 138

3

. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 138

1

alin. (1) și (2) și art. 138

2

alin. (1) și (2), persoanele fizice care

realizează venituri din salarii și asimilate salariilor din domeniile

respective pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la

fondul de pensii administrat privat.

(2) Opțiunea se depune în scris, la angajator, acesta reținând

contribuția aferentă potrivit prevederilor legale.”

6. La articolul 140, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin. (2) se aplică și angajatorilor care

desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară

care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, până

la 31 decembrie 2028 inclusiv.”

7. La articolul 146, alineatul (5) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(5) Calculul contribuției de asigurări sociale datorate de

către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau

asimilate salariilor, precum și de către instituțiile prevăzute la

art. 136 lit. d)—f) se realizează prin aplicarea cotelor stabilite,

potrivit art. 138 lit. a), art. 138

1

alin. (1) și (2), art. 138

2

alin. (1)

sau art. 138

3

alin. (1), după caz, asupra bazelor lunare de calcul

prevăzute la art. 139, art. 143—145, după caz, în care nu se

includ veniturile prevăzute la art. 141 și 142.”

8. La articolul 154 alineatul (1), după litera r) se introduce

o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

„s) persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate

salariilor care desfășoară activități la angajatori din sectorul

agricol și din industria alimentară și care se încadrează în

condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, până la 31 decembrie 2028

inclusiv.”

9. La articolul 154, alineatul (2) se modifică si va avea

următorul cuprins:

„(2) Persoanele fizice aflate în situațiile prevăzute la alin. (1)

lit. d)—s), dacă realizează venituri din cele prevăzute la art. 155

alin. (1), altele decât cele pentru care sunt exceptate, datorează

contribuția de asigurări sociale de sănătate, conform regulilor

specifice prezentului titlu.”

L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

pentru modificarea și completarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2)
din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

PREȘEDINTELE SENATULUI

FLORIN-VASILE CÎȚU

București, 13 mai 2022.

Nr. 135.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii 

pentru modificarea și completarea unor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

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

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea unor

acte normative și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 13 mai 2022.

Nr. 791.

3
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10. La articolul 220

3

, după alineatul (2) se introduce

un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător

și angajatorilor care desfășoară activități în sectorul agricol și în

industria alimentară și care se încadrează în condițiile prevăzute

la art. 60 pct. 7, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.”

11. La articolul 220

6

, după alineatul (4

1

) se introduce un

nou alineat, alineatul (4

2

), cu următorul cuprins:

„(4

2

) Prevederile alin. (4

1

) se aplică în mod corespunzător și

angajatorilor care desfășoară activități în sectorul agricol și în

industria alimentară și care se încadrează în condițiile prevăzute

la art. 60 pct. 7, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.”

Art. II. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 224 alin. (2)

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele

fizice care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria

alimentară și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60

pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

și completările ulterioare, precum și cu modificările și

completările aduse prin prezenta lege, sunt asigurate până la

31 decembrie 2028 inclusiv în sistemul asigurărilor sociale de

sănătate fără plata contribuției.

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) beneficiază, până

la 31 decembrie 2028 inclusiv, de drepturile acordate din

sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli

profesionale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, conform

legislației în vigoare, inclusiv de concedii și indemnizații de

asigurări sociale de sănătate, fără plata de către angajatori

a contribuției asiguratorii pentru muncă prevăzute de Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

(3) Perioadele lucrate în sectorul agricol și în industria

alimentară de către persoanele prevăzute la alin. (1) constituie

stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de

șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă

acordate în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. III. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1)

din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, până la sfârșitul

anului 2022, pentru sectorul agricol și în industria alimentară,

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de

minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile

și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de

167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

(2) În perioada 1 ianuarie 2023—31 decembrie 2028, pentru

sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim

brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar,

fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru

un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică exclusiv domeniilor

de activitate prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015,

cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările

și completările aduse prin prezenta lege.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) de către

societăți constituie contravenție și se sancționează potrivit

dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și atrage

anularea acordării facilităților fiscale.

Art. IV. — La articolul 30 din Legea nr. 411/2004 privind

fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007,

cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică

și va avea următorul cuprins:

„(3) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și

asimilate salariilor, care desfășoară activități în sectoarele

construcții, agricultură și în industria alimentară, și care se

încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 și 7 din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare, sunt exceptate de la prevederile alin. (1) până la data

de 31 decembrie 2028 inclusiv, cu excepția celor care au optat

pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii

administrat privat potrivit art. 138

3

din Legea nr. 227/2015,

cu modificările și completările ulterioare.”

Art. V. — Ordinele prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. d) și pct. 7

lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta

lege, se emit în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei

legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VI. — Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică

începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.



H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților 

administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Având în vedere art. 4 pct. 6 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,

ratificată de România prin Legea nr. 199/1997,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 603 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — Prezenta hotărâre reglementează procedura de

consultare de către autoritățile administrației publice centrale a

structurilor asociative ale autorităților administrației publice

locale, înainte de supunerea spre adoptare sau, după caz,

aprobare în condițiile legii a proiectelor de acte normative care

privesc în mod direct administrația publică locală și/sau care au

impact asupra colectivităților locale.

Art. 2. — În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile

de mai jos au următorul înțeles:

a) autorități ale administrației publice centrale — ministerele,

celelalte organe de specialitate ale administrației publice

centrale aflate în subordinea Guvernului sau autoritățile

administrative autonome;

b) procedură de consultare — totalitatea actelor și a

formalităților îndeplinite de autoritățile prevăzute la lit. a) prin care

structurile asociative ale administrației publice locale, prevăzute la

art. 86 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare, sunt informate asupra conținutului proiectelor de acte

normative care privesc în mod direct administrația publică locală

și/sau care au impact asupra colectivităților locale și prin care

punctele de vedere ale acestora sunt avute în vedere, după caz,

la definitivarea proiectelor respective.

Art. 3. — (1) Autoritățile administrației publice centrale

inițiatoare ale unui proiect de act normativ au obligația să

consulte structurile asociative cu cel puțin 15 zile lucrătoare

înainte de supunerea spre adoptare/aprobare a oricărui proiect

de act normativ care privește în mod direct administrația publică

locală și/sau care are impact asupra colectivităților locale.

(2) În cazul proiectelor de acte normative cu caracter urgent,

termenul prevăzut la alin. (1) poate fi redus la 10 zile lucrătoare.

(3) Transmiterea proiectelor de acte normative în condițiile

prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz, se face prin poștă

electronică, în format editabil, la adresele comunicate autorităților

administrației publice centrale prin grija președinților structurilor

asociative ale autorităților administrației publice locale.

(4) Odată cu transmiterea proiectelor de acte normative,

autoritățile administrației publice centrale inițiatoare sunt obligate

să informeze structurile asociative ale autorităților administrației

publice locale cu privire la elementele de identificare ale

structurilor care asigură procedura de consultare, care pot oferi

relații cu privire la proiectul actului normativ respectiv, precum și

adresele la care se primesc punctele de vedere.

(5) Conducătorii autorităților publice centrale sunt obligați să

desemneze prin ordin, în termen de 15 zile de la data intrării în

vigoare a prezentei hotărâri, structurile care asigură procedura

de consultare, prevăzute la alin. (4).

Art. 4. — (1) Punctele de vedere ale structurilor asociative

ale autorităților administrației publice locale cu privire la

proiectele de acte normative asupra cărora au fost consultate

se motivează în concordanță cu prevederile legale și se pot

transmite, prin grija președinților acestora, în termen de 10 zile

lucrătoare de la primire, la autoritatea administrației publice

centrale inițiatoare a proiectului de act normativ, în situația

prevăzută la art. 3 alin. (1), respectiv în 7 zile lucrătoare, în

situația prevăzută la art. 3 alin. (2).

(2) Punctele de vedere comunicate de către structurile

asociative ale autorităților administrației publice locale se

analizează și, în funcție de oportunitatea lor, se preiau în

conținutul proiectului de act normativ, prin grija conducătorului

autorității administrației publice centrale.

(3) În cazul în care structurile asociative ale autorităților

administrației publice locale au comunicat propuneri cu privire la

proiectul de act normativ transmis spre consultare, structurile

desemnate în condițiile art. 3 alin. (5) sunt obligate să

întocmească procese-verbale în care consemnează structurile

asociative ale autorităților administrației publice locale care au

fost consultate, data la care s-a transmis proiectul de act

normativ spre consultare, datele la care s-au primit punctele de

vedere ale acestor structuri, precum și modul în care au fost

preluate propunerile și observațiile acestora sau motivarea

nepreluării lor. Procesul-verbal se prezintă conducerii autorității

administrației publice centrale inițiatoare cu ocazia însușirii

proiectului de către conducătorul acesteia și se transmite spre

informare structurilor asociative ale autorităților administrației

publice locale.

(4) Punctele de vedere transmise de structurile asociative ale

autorităților administrației publice locale după împlinirea

termenelor prevăzute la alin. (1) nu se mai iau în considerare de

către inițiator cu ocazia definitivării proiectului de act normativ.

Art. 5. — (1) În cuprinsul instrumentelor de prezentare și

motivare care însoțesc proiectele de acte normative ce intră sub

incidența prevederilor prezentei hotărâri se includ referiri cu

privire la îndeplinirea procedurii de consultare a structurilor

asociative ale autorităților administrației publice locale și se

menționează în ce măsură observațiile și/sau propunerile au fost

însușite în cuprinsul proiectului de act normativ.

(2) În cazul în care o structură asociativă a autorităților

administrației publice locale nu comunică punctul de vedere în

cadrul procedurii de consultare, se menționează despre aceasta

în instrumentul de prezentare și motivare.

Art. 6. — (1) În vederea monitorizării modului de aplicare a

prevederilor prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice

centrale transmit procesele-verbale prevăzute la art. 4 alin. (3)

structurii de specialitate, desemnată în condițiile art. 3 alin. (5),

din cadrul ministerului cu atribuții în domeniul administrației

publice.

(2) În prima decadă a fiecărui semestru, structurile asociative

transmit structurii de specialitate, desemnată în condițiile art. 3

alin. (5), din cadrul ministerului cu atribuții în domeniul

administrației publice o informare asupra respectării procedurii

de consultare a structurilor asociative ale autorităților



administrației publice locale pe perioada semestrului anterior.

Informarea trebuie să prezinte actele normative aprobate fără

consultarea structurilor asociative sau în cuprinsul cărora nu au

fost incluse propunerile și observațiile comunicate de către

acestea, precum și consecințele pe care le generează aceste

situații asupra domeniului ce vizează activitatea autorităților

administrației publice locale.

(3) În a doua decadă a fiecărui semestru, pe baza datelor

cuprinse în documentele prevăzute la alin. (1) și (2), structura de

specialitate, desemnată în condițiile art. 3 alin. (5), din cadrul

ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice

întocmește un raport cu privire la respectarea prevederilor

prezentei hotărâri referitoare la procedura de consultare pe

perioada semestrului anterior, care se prezintă conducerii

ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice,

precum și Guvernului.

Art. 7. — Pentru asigurarea unui cadru coerent de analiză

privind îndeplinirea procedurii de consultare prevăzute de

prezenta hotărâre, la nivelul ministerului cu atribuții în domeniul

administrației publice se organizează semestrial întâlniri

consultative între conducerea acestuia și cea a structurilor

asociative.

Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se

abrogă Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de

consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației

publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din

22 iunie 2005, cu modificările ulterioare.
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PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Kelemen Hunor

Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

p. Ministrul afacerilor interne,

Raed Arafat,

secretar de stat

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul educației,

Sorin-Mihai Cîmpeanu

p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,

Bogdan-Eduard Simcea,

secretar de stat

Ministrul apărării naționale,

Vasile Dîncu

p. Ministrul sănătății,

Adriana Pistol,

secretar de stat

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Adrian-Ionuț Chesnoiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cornel Feruță,

secretar de stat

Ministrul culturii,

Lucian Romașcanu

p. Ministrul economiei,

Mihai-Ion Macaveiu,

secretar de stat

Ministrul energiei,

Virgil-Daniel Popescu

Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,

Sebastian-Ioan Burduja

Ministrul antreprenoriatului și turismului,

Constantin-Daniel Cadariu

Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,

Gabriela Firea

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

Ministrul sportului,

Novák Carol-Eduard

București, 11 mai 2022.

Nr. 635.



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 DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

O R D I N

privind actualizarea sumelor pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea,

reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată 

cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare

Având în vedere prevederile art. I alin. (37) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea

Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea

sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor

comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și ale art. 11 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare,

aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al

ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019,

potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea

prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, și ale art. 6 alin. (1) și art. 12

lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale

și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării,

Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:
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Art. 1. — Sumele pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții

pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea

sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie

termică a localităților, conform Programului Termoficare, aprobate

până la această dată, se actualizează potrivit anexelor nr. 1 și 2

care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

București, 5 mai 2022.

Nr. 713.

ANEXA Nr. 1

S U M E

alocate de la bugetul de stat

Nr.

crt.

Județul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea 

obiectivului 

de investiții

Cofinanțare cu sume din transferuri de la bugetul de stat

TOTAL, 

din care

Realizat 

ani precedenți

Rest de executat

TOTAL, 

din care

suplimentare

Ordonanța

Guvernului 

nr. 15/2021

1 Arad Arad

1. Modernizarea rețelelor termice

aferente punctelor termice PT 5

Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul

Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko

Terezia — punct termic PT 6V

11.606.645,56 8.638.233,76 304.461,50 8.333.772,26 0,00

2 Arad Arad

2. Modernizarea rețelelor termice

aferente punctelor termice PT 5

Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul

Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko

Terezia — punct termic PT 4 Macul

Roșu

10.099.431,24 7.463.260,22 943.858,96 6.519.401,26 0,00
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Nr.

crt.

Județul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea 

obiectivului 

de investiții

Cofinanțare cu sume din transferuri de la bugetul de stat

TOTAL, 

din care

Realizat 

ani precedenți

Rest de executat

TOTAL, 

din care

suplimentare

Ordonanța

Guvernului 

nr. 15/2021

3 Arad Arad

3. Modernizarea rețelelor termice

aferente punctelor termice PT 5

Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul

Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko

Terezia — punct termic PT Pasaj

7.753.368,51 5.793.345,01 157.794,00 5.635.551,01 0,00

4 Bacău Bacău

Dezvoltarea pieței de energie

termică — etapa a III-a —

racordarea la SACET Bacău a

spitalului județean și a Colegiului

Economic Ion Ghica

4.233.832,78 3.598.757,86 0,00 3.598.757,86 0,00

5 Bihor Oradea

1. Dezafectarea PT 413 și

alimentarea consumatorilor prin

intermediul minipunctelor termice

5.472.602,32 4.449.165,08 0,00 4.449.165,08 768.831,58

6 Bihor Oradea

2. Dezafectarea PT 855 și

alimentarea consumatorilor prin

intermediul minipunctelor termice

1.633.000,99 1.322.123,45 654.997,88 667.125,57 198.778,74

7 Bihor Oradea

3. Modernizarea rețelelor de distribuție

a energiei termice aferente PT 872

6.978.806,24 5.242.133,90 3.452.459,60 1.789.674,30 405.205,64

8 Bihor Oradea

4. Dezafectarea PT 722 și

alimentarea consumatorilor prin

intermediul minipunctelor termice

2.000.324,92 1.622.190,89 790.284,68 831.906,21 276.662,32

9 Bihor Oradea

5. Dezafectarea PT 850 și

alimentarea consumatorilor prin

intermediul minipunctelor termice

1.631.564,07 1.313.983,56 999.091,82 314.891,74 157.945,50

10 Bihor Oradea

6. Modernizarea sistemului de

termoficare pe Str. Libertății, între

str. Iosif Vulcan și Parcul Traian

6.115.824,18 4.955.816,24 1.921.569,38 3.034.246,86 710.204,40

11 Bihor Oradea

7. Modernizarea rețelelor de

distribuție a energiei termice aferente

PT 104

7.313.833,64 5.621.727,04 4.155.653,84 1.466.073,20 452.424,20

12 Bihor Oradea

8. Modernizarea rețelelor de

distribuție a energiei termice aferente

PT 610

15.485.736,20 11.904.593,90 4.716.196,31 7.188.397,59 1.854.526,74

13 Bihor Oradea

9. Modernizarea sistemului de

termoficare Magistrala termică M2,

pe str. Cicero — Piața Cetății,

respectiv renunțarea la PT 806 și PT

810 și alimentarea consumatorilor de

la aceste puncte termice prin

intermediul unor minipuncte termice

9.521.132,18 7.665.548,76 0,00 7.665.548,76 495.477,88

14 Bihor Oradea

10. Unitate de producție de

cogenerare de înaltă eficiență pentru

înlocuirea blocului 1 existent

167.781.838,61 134.013.792,52 0,00 134.013.792,52 0,00

15 Brașov Brașov

Pompe de circulație cu convertizor,

rețea de transport Nord

1.303.397,21 1.107.887,62 0,00 1.107.887,62 0,00

16 Gorj Motru

Modernizarea instalației de evacuare

a zgurii și cenușii din cazanul

CR0102

30.215.526,78 25.683.197,76 0,00 25.683.197,76 0,00

T O T A L 289.146.865,43 230.395.757,57 18.096.367,97 212.299.389,60 5.320.057,00
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Nr.

crt.

Județul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea 

obiectivului 

de investiții

Cofinanțare cu sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu

TOTAL, 

din care

Realizat 

ani precedenți

Rest de executat

TOTAL, 

din care

suplimentare

Ordonanța

Guvernului 

nr. 15/2021

1 Arad Arad

Modernizarea rețelelor termice

aferente punctelor termice PT 5

Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul

Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko

Terezia — punct termic PT 2 Lac

16.139.042,43 11.912.533,55 234.870,30 11.677.663,25 0,00

2 Arad Arad

Modernizarea rețelelor termice

aferente punctelor termice PT 5

Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul

Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko

Terezia — punct termic PT Ocsko

Terezia

11.147.880,44 8.288.043,36 0,00 8.288.043,36 0,00

3 Arad Arad

Modernizarea rețelelor termice

aferente punctelor termice PT 5

Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul

Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko

Terezia — punct termic PT 5

Grădiște

9.289.664,21 6.860.051,53 0,00 6.860.051,53 0,00

4 Giurgiu Giurgiu

Rețea termică bretea de legătură

Sud (N-C-S)

10.243.122,45 7.749.303,00 0,00 7.749.303,00 0,00

5 Harghita Gheorgheni

Modernizarea sistemului de

alimentare cu energie termică a

municipiului Gheorgheni

15.587.838,38 12.357.428,80 0,00 12.357.428,80 0,00

6 Iași Iași

Extinderea rețelei primare în vederea

racordării de noi consumatori la

SACET din municipiul Iași

27.853.790,00 21.290.138,00 6.106.983,29 15.183.154,71 2.957.596,00

7 Hunedoara Brad

Modernizarea punctului termic nr. 4

și a rețelelor aferente în municipiul

Brad, județul Hunedoara

3.062.151,06 1.518.052,64 1.219.667,06 298.385,58 9.040,64

8 Suceava Vatra Dornei

Reabilitarea sistemului de alimentare

centralizată cu căldură în municipiul

Vatra Dornei — etapa II

66.791.294,00 56.772.599,90 27.710.844,79 29.061.755,11 0,00

9 Suceava Suceava

Devierea conductelor de

termoficare — rețele de transport

2 x Dn 700 mm Strada Apeductului

din municipiul Suceava

2.151.460,77 1.828.741,66 1.557.737,42 271.004,24 0,00

T O T A L 162.266.243,74 128.576.892,44 36.830.102,86 91.746.789,58 2.966.636,64

ANEXA Nr. 2

S U M E

alocate din Fondul pentru mediu
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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

O R D I N

privind aprobarea Planului de management 

al Parcului Natural Comana

Având în vedere Referatul de aprobare nr. DB/182.281 din 17.03.2020

al Direcției biodiversitate,

ținând cont de Avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

nr. 7.298 din 20.12.2021 emis în baza prevederilor art. 2 lit. b) din Legea

nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru arii Naturale Protejate și

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei

sălbatice, cu modificările ulterioare, Decizia etapei de încadrare nr. 5.577 din

12.03.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu în baza

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de

realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și

completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Științific al Parcului Natural Comana

nr. 21 din 9.07.2020, Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Consultativ

de Administrare al Parcului Natural Comana nr. 1.336 din 25.06.2020, Avizul

Ministerului Culturii nr. 5.784 din 24.08.2021, Avizul Ministerului Agriculturii și

Dezvoltării Rurale nr. 143.260 din 10.02.2022, Avizul Ministerului Dezvoltării,

Lucrărilor Publice și Administrației nr. 54.372 din 27.04.2021,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 49/2011, 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 următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Planul de management al Parcului Natural Comana,

prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

București, 14 aprilie 2022.

Nr. 887. 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 bis, care se poate achiziționa

de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.



MINISTERUL FINANȚELOR

O R D I N

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008

privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii 

cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, 

precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, 

precum și pentru completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru

aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete 

de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente

de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 

din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor 

de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și (2) și ale art. 16 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc

de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri

de distribuire a acestuia,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:
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Art. I. — Ordinul ministrului economiei și finanțelor

nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru

autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări

specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a

acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea

funcționării unităților emitente de tichete, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu

modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La articolul 5

2

, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 5

2

. — (1) Modelul autorizației de funcționare emise

unităților emitente de vouchere de vacanță, de tichete sociale

pentru grădiniță, de tichete sociale pe suport electronic pentru

mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin

educațional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea

achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și

sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță,

precum și de tichete sociale pe suport electronic pentru produse

alimentare și mese calde este prevăzut în anexa nr. 13.”

2. La articolul 5

2

, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor

cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific

va aloca fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare,

ținând un registru special în acest sens, și va avea următoarea

configurație:

RO 123 XX 00000, unde:

— RO reprezintă codul ISO al țării;

— 123 reprezintă o secvență numerică de 3 caractere pentru

identificarea unității emitente;

— XX — secvență ce reprezintă tipul activității autorizate,

respectiv: VH — vouchere de vacanță pe suport hârtie, VE —

vouchere de vacanță pe suport electronic, TG — tichete sociale

pentru grădiniță, MC — tichete sociale pe suport electronic

pentru mese calde, SE — tichete sociale pe suport electronic

pentru sprijin educațional, PA — tichete sociale pe suport

electronic pentru produse alimentare și mese calde;

— 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru

identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente.”

3. Articolul 5

4

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5

4

. — În vederea verificării îndeplinirii condiției

prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, în anexa nr. 14 pct. 4, în anexa

nr. 15 pct. 5, în anexa nr. 16 pct. 5, în anexa nr. 18 pct. 5,

respectiv în anexa nr. 19 pct. 5, se solicită organului fiscal

competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

certificatul de atestare fiscală al unității emitente, din care să

rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în

evidențele fiscale, de către direcția de specialitate din cadrul

Ministerului Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor

reglementate specific. Solicitarea eliberării certificatului de

atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua

și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform

procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală,

aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor

publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea

entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe

teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul

supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și

completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în

funcție de tipul de activitate pentru care se solicită autorizație,

respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanță,

de tichete sociale pentru grădiniță, de tichete sociale pe suport

electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport

electronic pentru sprijin educațional, de vouchere pe suport

hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente

sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea

practicării sportului de performanță, precum și de tichete sociale

pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde.”

4. Articolul 5

6

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5

6

. — În vederea verificării de către direcția de

specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor cu atribuții de

management al domeniilor reglementate specific a îndeplinirii

condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1—3, în anexa nr. 14

pct. 1 și 2, în anexa nr. 15 pct. 1—3, în anexa nr. 16 pct. 1—3,

în anexa nr. 18 pct. 1, respectiv în anexa nr. 19 pct. 1—3, aceasta

solicită prin serviciul ONRC — Recom ONLINE certificatul

constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare,

după caz, subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate



(operațiuni care privesc emiterea și gestionarea tichetelor cod

CAEN 1812 și/sau cod CAEN 6612) și administratorii.”

5. Articolul 5

7

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5

7

. — În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute

în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c),

în anexa nr. 15 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 16 pct. 4 lit. c), în anexa

nr. 18 pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 19 pct. 4 lit. c) în cazul în

care spațiul distinct este asigurat prin furnizor, și nu direct de către

unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii

economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete

și operatorii economici care furnizează spațiul este obligatorie

existența unei clauze exprese care prevede permiterea

accesului echipei de specialiști prevăzute de prezentul ordin în

spațiul respectiv.”

6. Articolul 5

8

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5

8

. — Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute în anexa

nr. 12 pct. 7

1

, în anexa nr. 14 pct. 5, în anexa nr. 15 pct. 6, în anexa

nr. 16 pct. 6, în anexa nr. 18 pct. 6, respectiv în anexa nr. 19 pct. 6

se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de

specialitate din Ministerul Finanțelor cu atribuții de management

al domeniilor reglementate specific, în baza accesului direct la

informațiile privind cazierul fiscal al operatorului economic,

administratorului/directorului economic și/sau financiar al

acestuia, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de

Ministerul Finanțelor, prin intermediul Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, conform legislației în vigoare.”

7. Articolul 5

10

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5

10

. — Unitatea care solicită autorizație de funcționare ca

unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru

mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin

educațional, respectiv de tichete sociale pe suport electronic

pentru produse alimentare și mese calde, după caz, este obligată

să dovedească în termen de maximum 15 zile de la data la care

i-a fost atribuit de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor

Europene contractul de achiziție publică pentru emiterea

tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru

emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin

educațional, respectiv pentru emiterea tichetelor sociale pe

suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, după

caz, sub sancțiunea retragerii autorizației, îndeplinirea condiției

prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 15, la pct. 2 din anexa nr. 16,

respectiv la pct. 2 din anexa nr. 19, după caz. Dispozițiile pct. 3

din anexa nr. 15, ale pct. 3 din anexa nr. 16, respectiv ale pct. 3

din anexa nr. 19, după caz, se aplică în mod corespunzător.”

8. După articolul 5

17

se introduce un nou articol, articolul 5

18

,

cu următorul cuprins:

„Art. 5

18

. — Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării

unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru

produse alimentare și mese calde, prevăzute în anexa nr. 19.”

9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. — Anexele nr. 1—19 fac parte integrantă din

prezentul ordin.”

10. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 1. — Autorizarea funcționării unităților emitente de

vouchere de vacanță, a unităților emitente de tichete sociale

pentru grădiniță, a unităților emitente de tichete sociale pe suport

electronic pentru mese calde, a unităților emitente de tichete

sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, a

unităților emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în

vederea achiziționării de echipamente sportive pentru

încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului

de performanță, precum și a unităților emitente de tichete

sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese

calde, denumite în continuare operatori, se realizează prin

intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici

din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare

comisie, structură interdepartamentală care își desfășoară

activitatea la sediul Ministerului Finanțelor.”

11. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică

și va avea următorul cuprins:

„(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toți operatorii

economici din domeniile cu reglementări specifice — operatorii

economici care funcționează ca unități emitente de vouchere de

vacanță, operatorii economici care funcționează ca unități

emitente de tichete sociale pentru grădiniță, operatorii economici

care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe

suport electronic pentru mese calde, operatorii economici care

funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport

electronic pentru sprijin educațional, operatorii economici care

funcționează ca unități emitente de vouchere pe suport hârtie

acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive

pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării

sportului de performanță, precum și pentru operatorii economici

care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe

suport electronic pentru produse alimentare și mese calde.”

12. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică

și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — (1) Comisia se întrunește ori de câte ori este

necesar, la solicitarea președintelui acesteia, pentru analiza

situațiilor care impun luarea unei decizii.”

13. În anexa nr. 2, la articolul 10, după alineatul (2) se

introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Deciziile comisiei pot fi sub formă de: autorizație, decizie

de retragere/suspendare a autorizației, decizie de respingere a

solicitării de autorizare, respectiv decizie de soluționare a

plângerii prealabile.”

14. În anexa nr. 2, articolul 16 se modifică și va avea cu

următorul cuprins:

„Art. 16. — În situația în care operatorul contestă decizia

comisiei, efectul deciziei se suspendă de drept până la

soluționarea contestației de către comisie în cadrul procedurii

prealabile prevăzute de legislația din domeniu.”

15. După anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, anexa

nr. 19, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — În anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor

publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la

autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare,

a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru

autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a

componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind

acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea

Guvernului nr. 1.045/2018, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 269 din 9 aprilie 2019, cu modificările

ulterioare, la articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Deciziile comisiei pot fi sub formă de: autorizație, decizie

de retragere/suspendare a autorizației, decizie de respingere a

solicitării de autorizare, respectiv decizie de soluționare a

plângerii prealabile.”

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

al României, Partea I.
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Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 13 mai 2022.

Nr. 1.211.



În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și (2) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele

măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material

categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare

materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din

fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de

distribuire a acestuia, unitățile emitente de tichete sociale pe

suport electronic pentru produse alimentare și mese calde care

nu dețin o autorizație de funcționare conform Legii nr. 165/2018

privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și

completările ulterioare, valabilă la data intrării în vigoare a

ordonanței de urgență, sunt obligate să solicite autorizație de

funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor, dacă

sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități

emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse

alimentare și mese calde trebuie să dovedească faptul că

funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de

înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind

emiterea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic

pentru produse alimentare și mese calde, având cod CAEN

6612 „Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare”.

2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat

de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități

emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse

alimentare și mese calde, trebuie să reprezinte echivalentul în lei

a cel puțin 500.000 euro, luându-se în calcul cursul de schimb

la data înființării societății sau la data ultimei majorări a

capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau

în actul constitutiv, după caz.

La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul

societății depune o declarație pe propria răspundere, prin care

se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii

de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a

contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor

sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese

calde, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul

Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor

reglementate specific o notificare însoțită de documentele din

care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest

punct.

3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de

funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete

de valoare și/sau tichete sociale, după caz, reglementate de

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în

învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii

defavorizate, republicată, de Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu

modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea

categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază

de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic

pentru mese calde, acordate din fonduri externe

nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a

acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 112/2021, și, respectiv, de Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea

categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de

sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport

electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe

nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a

acestora, aprobată prin Legea nr. 178/2021, cu modificările

ulterioare, condiția de existență a unei valori minime a capitalului

social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat prevăzută la

pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru

unitățile emitente de vouchere de vacanță, tichete sociale pentru

grădiniță, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde,

tichete sociale pentru sprijin educațional, după caz.

La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul

societății depune o declarație pe propria răspundere, prin care se

obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de

către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului

de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport

electronic pentru produse alimentare și mese calde, să transmită

către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor cu atribuții

de management al domeniilor reglementate specific o notificare

însoțită de documentele din care reiese că societatea

îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.

4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități

emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse

alimentare și mese calde trebuie să dovedească faptul că

dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să

garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe

suport electronic pentru produse alimentare și mese calde sau

externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:

a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către

unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu

echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate

de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia,

necesare pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic

pentru produse alimentare și mese calde, cu respectarea

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022;

b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se

stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru

produse alimentare și mese calde, cu particularități distincte

minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă

magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);

c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării,

ambalării suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru

produse alimentare și mese calde. Activitatea în aceste spații

trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în

condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel

puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și

de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de

alarmă);

d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de

parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează

scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații

specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și

gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru

produse alimentare și mese calde;

e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii

nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse

alimentare și mese calde către beneficiari prin alimentarea

suportului electronic;

f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor,

funcționalităților și mecanismelor financiare necesare decontării

tranzacțiilor efectuate cu tichete sociale pe suport electronic

pentru produse alimentare și mese calde la unitățile afiliate;

g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției

transportului suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 489/17.V.2022

ANEXĂ
(Anexa nr. 19 la Ordinul nr. 2.007/2008)

C R I T E R I I L E

de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic 

pentru produse alimentare și mese calde
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produse alimentare și mese calde, pentru situațiile în care se

transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu

contravaloarea tichetelor sociale pentru produse alimentare și

mese calde.

5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități

emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse

alimentare și mese calde nu pot fi autorizate în situația în care

înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat, așa

cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul

de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități

emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse

alimentare și mese calde nu pot fi autorizate în situația în care

acestea/administratorul/directorul economic și/sau financiar

înregistrează fapte în cazierul fiscal.

7. În situația în care o unitate deține autorizație de

funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport

electronic pentru produse alimentare și mese calde pentru o

locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a

autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la

organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de

documentele prevăzute la pct. 14, fiind necesar să facă și

dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate

prevăzute la pct. 4.

8. În situația prevăzută la pct. 7, comisia va emite o

autorizație de completare care va avea același termen de

valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub

sintagma „Autorizație de funcționare”, cuvântul „completare”.

9. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori

renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita

modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile

de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă

autorizație de funcționare care va avea același termen de

valabilitate ca autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub

sintagma „Autorizație de funcționare”, cuvântul „modificare”.

10. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de

măsuri de securitate care garantează buna funcționare a

sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse

alimentare și mese calde și care, în perioada de valabilitate a

autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică

acest lucru direcției de specialitate cu atribuții de management

al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului

Finanțelor, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului

contract de prestări servicii. Prevederile pct. 11 se aplică în mod

corespunzător.

11. Constatarea abaterilor se face de către organele cu

atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor sau de către

echipa de specialiști prevăzută la pct. 14 lit. f), care informează

de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de

funcționare sau retragerii acesteia, după caz.

12. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de

suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face

dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea

sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa

de specialiști prevăzută la pct. 14 lit. f).

13. În situația în care, la data expirării termenului de

suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii

cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune

retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației

de funcționare își produce efectele de la data comunicării

deciziei.

14. Unitățile care solicită autorizație de funcționare depun la

direcția de specialitate dosarul de autorizare, cu următorul

conținut:

a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete

sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese

calde, conținând datele de identificare ale unității;

b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei

Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la

Trezoreria Statului: 

(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în

care unitatea emitentă încasează sumele

reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale

pe suport electronic pentru produse alimentare și

mese calde și, respectiv, din care virează sumele

încasate în conturile sau subconturile deschise la

instituții de credit; 

(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și

utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în care încasează sumele reprezentând costul emiterii

suportului electronic;

c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de

entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte

că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăți

distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente

valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic

pentru produse alimentare și mese calde;

d) angajamentul unității emitente, conform căruia prin contul

sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările

și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport

electronic pentru produse alimentare și mese calde nu vor fi

utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului

bancar;

e) consimțământul expres, exprimat în scris al

administratorului/administratorilor și al directorului economic

și/sau financiar, cu privire la solicitarea de către Ministerul

Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar, însoțit de

declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această

funcție în cadrul societății; 

f) nota de constatare, care conține propunerea de acordare

sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva

respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o

echipă de specialiști, compusă din:

— un reprezentant al Direcției generale management al

domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului

Finanțelor;

— un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări

contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;

— un reprezentant al Centrului Național pentru Informații

Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;

— un reprezentant al Direcției generale coordonare control

fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

— un reprezentant al organului fiscal competent cu

administrarea contribuabilului;

— un reprezentant al Companiei Naționale „Imprimeria

Națională” — S.A.

Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;

g) o declarație pe propria răspundere a administratorului

societății, prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum

15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și

Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru

emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse

alimentare și mese calde, să transmită către direcția de

specialitate din Ministerul Finanțelor cu atribuții de management

al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de

documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile

prevăzute la pct. 2 și 3. 



MINISTERUL CULTURII

O R D I N

privind clasarea Ruinelor cetății bastionare din secolul al XVII-lea și a Ansamblului 

abației romano-catolice în categoria a — ansamblu, cu trei componente — Reședința abației

romano-catolice, Biserica abațială a parohiei romano-catolice, Moara abației, situate în satul Sâniob,

comuna Sâniob, județul Bihor, în Lista monumentelor istorice, toate în grupa B

Având în vedere Referatul nr. 2.041 din 16 martie 2022 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii privind

clasarea Ruinelor cetății bastionare din secolul al XVII-lea și a Ansamblului abației romano-catolice în categoria a — ansamblu,

cu trei componente — Reședința abației romano-catolice, Biserica abațială a parohiei romano-catolice, Moara abației, situate

în satul Sâniob, comuna Sâniob, județul Bihor, în Lista monumentelor istorice, toate în grupa B, 

în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea

monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice,

aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor

art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările

și completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:
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Art. 1. — (1) Se clasează ca monumente istorice în grupa

valorică B, situate în satul Sâniob, comuna Sâniob, județul Bihor,

următoarele: 

— Ruinele cetății bastionare din secolul al XVII-lea în

categoria I — arheologie, s — sit, nr. poștal 323, 322, având cod

LMI BH-I-s-B-21163;

— Ansamblul abației romano-catolice în categoria II —

arhitectură, a — ansamblu, nr. poștal 226, 323, 329, având cod

LMI BH-II-a-B-21164;

— Reședința abației romano-catolice, categoria II — arhitectură,

m — monument, nr. poștal 323, având cod LMI BH-II-a-B-21164.01;

— Biserica abațială a parohiei romano-catolice, categoria II —

arhitectură, m — monument, nr. poștal 329, având cod LMI

BH-II-a-B-21164.02;

— Moara abației, categoria II — arhitectură, m — monument,

adresa poștală nr. 226/A, având cod LMI BH-II-a-B-21164.03.

(2) Zona de protecție a monumentelor istorice este prevăzută

în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul culturii,

Lucian Romașcanu

București, 17 martie 2022.

Nr. 2.749.

ANEXĂ

Zona de protecție a monumentelor istorice Ruinele cetății bastionare din secolul al XVII-lea și a Ansamblului abației

romano-catolice în categoria a — ansamblu, cu trei componente — Reședința abației romano-catolice, Biserica abațială

a parohiei romano-catolice, Moara abației, situate în satul Sâniob, comuna Sâniob, județul Bihor

1 644083.045 283245.049

2 644076.083 283226.970

3 644056.920 283194.361

4 644070.950 283189.410

5 644048.884 283165.665

6 644032.210 283141.140

7 644043.703 283134.245

8 644036.298 283102.464

9 644038.156 283101.899

10 644031.383 283076.883

11 644026.129 283071.752

12 644007.686 283029.900

13 643993.414 282964.691

14 643922.013 282995.806

15 643888.014 282928.258

16 643875.504 282928.556

17 643846.466 282871.089

18 643683.587 282971.967

19 643689.208 282978.338

20 643665.387 282991.793

21 643662.932 283001.154

22 643676.419 283029.055

23 643690.688 283101.812

24 643747.402 283534.118

25 643846.434 283539.297

26 643862.192 283518.788

27 643910.547 283404.445

28 643911.553 283348.024

29 643919.302 283334.571
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru modificarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel

preuniversitar obținute în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale 

nr. 3.630/2018, și pentru adoptarea unor măsuri privind recunoașterea calificărilor persoanelor 

care beneficiază de o formă de protecție internațională pe teritoriul României

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. q) și ale art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu

modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. VII din Convenția cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în

statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997, ratificată prin Legea nr. 172/1998,

având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative,

precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară și Ordinul ministrului educației naționale, interimar,

nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților, cu completările ulterioare,

luând în considerare Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.121/2016 privind aprobarea

Metodologiei de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de

învățământ superior din străinătate și Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.923/2016 pentru aprobarea

Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în

străinătate și  Recomandarea (UE) 2022/554 a Comisiei din 5 aprilie 2022 privind recunoașterea calificărilor pentru persoanele care

fug din calea invadării Ucrainei de către Rusia și Comunicatul miniștrilor educației și învățământului superior adoptat în cadrul

Spațiului European al Învățământului Superior, la Roma, în data de 19 noiembrie 2020,

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

Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. I. — Metodologia de recunoaștere și echivalare a actelor

de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate, aprobată

prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.630/2018,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din

22 mai 2018, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (1) litera a), punctul (iii) se

abrogă.

2. La articolul 9 alineatul (1) litera b), punctul (iii) se

abrogă.

Art. II. — În cazul în care dosarul de recunoaștere depus la

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

(denumit în continuare CNRED) de persoane care beneficiază

de protecție internațională pe teritoriul României și fac dovada

actelor de studii sau a calificărilor obținute nu poate fi completat

din motive temeinic justificate, CNRED eliberează o adeverință

cu valabilitate temporară până la completarea dosarului și

eliberarea atestatului de recunoaștere.

Art. III. — (1) CNRED implementează inițiativele,

recomandările și instrumentele din domeniul recunoașterii

calificărilor elaborate la nivelul organizațiilor internaționale

interguvernamentale, la care România este stat membru.

(2) În sensul alin. (1), persoanele care beneficiază de

protecție internațională pe teritoriul României și care nu pot face

dovada actelor de studii sau a calificărilor obținute pot aplica

pentru Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați,

care se eliberează în limba engleză sub egida Consiliului

Europei. 

(3) Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați este

un document standardizat la nivel european, cu o valabilitate de

5 ani, nu constituie un act oficial de recunoaștere și are caracter

de recomandare. 

(4) În baza Pașaportului European al Calificărilor pentru

Refugiați, CNRED poate emite o recomandare pentru accesul la

studii și la piața forței de muncă pe teritoriul României. 

Art. IV. — CNRED nu percepe taxe de recunoaștere pentru

persoanele care beneficiază de o formă de protecție pe teritoriul

României.

Art. V. — CNRED și instituțiile de învățământ superior duc la

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

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

al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 5 mai 2022.

Nr. 3.691.
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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/


