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Marian Enache — președinte

Mihaela Ciochină — judecător 

Cristian Deliorga — judecător

Dimitrie-Bogdan Licu — judecător

Laura-Iuliana Scântei — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Varga Attila — judecător

Ionița Cochințu — magistrat-asistent 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Eugen Anton.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor

obligații fiscale, excepție ridicată de Sandu Bordeiu în Dosarul

nr. 1.248/98/2018 al Tribunalului Ialomița — Secția civilă și care

formează obiectul Dosarului Curții Constituționale

nr. 134D/2019.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de

înștiințare este legal îndeplinită.

3. Curtea dispune a se face apelul și în dosarele

nr. 327D/2019, nr. 1.482D/2019, nr. 3.435D/2019, nr. 833D/2020,

nr. 1.029D/2020 și nr. 1.494D/2021 având ca obiect excepția de

neconstituționalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 29/2018

privind anularea unor obligații fiscale, excepție ridicată de Tașcu

Cutulea, Ștefan Poienaru, Lucian Avram, Dumitru Bănescu,

Marian Prodan și Valeriu Nedelcu — Întreprindere individuală în

dosarele nr. 1.346/98/2018 și nr. 1.860/98/2018 ale Tribunalului

Ialomița — Secția civilă, în Dosarul nr. 1.152/98/2018 al Curții de

Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal

și în dosarele nr. 220/98/2020, nr. 222/98/2020 și nr. 49/98/2021

ale Tribunalului Ialomița — Secția civilă.

4. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de

înștiințare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuție problema conexării

dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public arată că este de

acord cu conexarea cauzelor. 

6. Curtea, având în vedere obiectul cauzelor, în temeiul art. 53

alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și

funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea dosarelor

nr. 327D/2019, nr. 1.482D/2019, nr. 3.435D/2019,

nr. 833D/2020, nr. 1.029D/2020 și nr. 1.494D/2021 la Dosarul

nr. 134D/2019, care este primul înregistrat.

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

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, pe de o

parte, pune concluzii de respingere a excepției de

neconstituționalitate, ca neîntemeiată, având în vedere

jurisprudența Curții Constituționale în materia anulării unor

obligații fiscale și ale cărei raționamente sunt aplicabile și

raportat la conținutul normei criticate. Pe de altă parte, arată că

prin motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia

urmăresc și interpretarea și aplicarea normelor în discuție la

spețele deduse judecății, aspecte care, potrivit Legii nr. 47/1992

privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, nu

intră în sfera de competență a instanței de contencios

constituțional.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată

următoarele:

8. Prin încheierile din 9 ianuarie 2019, 23 ianuarie 2019 și 18

aprilie 2019, Decizia nr. 2.228 din 3 iunie 2019, Sentința civilă

nr. 485/F din 24 iunie 2020, Încheierea din 25 iunie 2020 și

Sentința civilă nr. 466/F din 19 aprilie 2021, pronunțate în

dosarele nr. 1.248/98/2018, nr. 1.346/98/2018,

nr. 1.860/98/2018, nr. 1.152/98/2018, nr. 220/98/2020,

nr. 222/98/2020 și nr. 49/98/2021, Tribunalul Ialomița — Secția

civilă și Curtea de Apel București — Secția a VIII-a

contencios administrativ și fiscal au sesizat Curtea

Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a

dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 29/2018 privind anularea

unor obligații fiscale. 

9. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Sandu

Bordeiu, Tașcu Cutulea, Ștefan Poienaru, Lucian Avram,

Dumitru Bănescu, Marian Prodan și Valeriu Nedelcu —

Întreprindere individuală în cauze având ca obiect soluționarea

unor cereri prin care se solicită obligarea organelor fiscale de a

emite decizii privind anularea unor obligații fiscale stabilite prin

decizii de impunere, anularea acestora, aplicarea Legii

nr. 29/2018 și restituirea sumelor achitate.

10. În motivarea excepției de neconstituționalitate se

susține, în esență, că prevederile criticate nu sunt suficient de

clare, precise și previzibile în ceea ce privește aria de aplicare,

având în vedere faptul că atât organele fiscale, cât și unele

instanțe judecătorești, în interpretarea și aplicarea concretă a

acestora la anumite situații cum sunt cele din spețele deduse

judecății, consideră că acestea vizează numai anularea

obligațiilor fiscale născute sub imperiul Legii nr. 227/2015 privind

Codul fiscal (1 ianuarie 2016—31 decembrie 2016), ca urmare

a trimiterilor la acest act normativ prin care legiuitorul s-a

raportat la plafonul de scutire a taxei pe valoarea adăugată

prevăzut de art. 310 din Legea nr. 227/2015, deși din cuprinsul

art. 1 al Legii nr. 29/2018 reiese că această lege se aplică și

unor situații create anterior intrării în vigoare a Legii

nr. 227/2015. Față de această împrejurare, se apreciază că

dispozițiile criticate sunt contrare art. 1 alin. (5) din Constituție,

întrucât legiferarea acestora s-a realizat cu nerespectarea

normelor de calitate a legii, astfel cum au fost dezvoltate prin

jurisprudența Curții Constituționale, a Curții Europene a

Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene,

context în care este aplicabil art. 11 din Legea fundamentală,

fiind și discriminatorii, prin stabilirea unor efecte diferite între

situațiile prevăzute la art. 1 și 3 din Legea nr. 29/2018. În

contextul litigiilor în care au fost ridicate excepțiile de

neconstituționalitate sunt învederate acte normative de punere

în aplicare a legii în discuție (Ordinul președintelui Agenției

Naționale de Administrare Fiscală nr. 883/2018 pentru

aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac

obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor

obligații fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 271 din 28 martie 2018), precum și îndrumările Direcției

generale de legislație Cod procedură fiscală, reglementări

nefiscale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor care au



fost preluate prin diferite circulare ale Agenției Naționale de

Administrare Fiscală.

11. Tribunalul Ialomița — Secția civilă, în dosarele

nr. 134D/2019, nr. 327D/2019 și nr. 1.482D/2019, opinează că

motivele invocate în susținerea excepției de neconstituționalitate

sunt chestiuni ce relevă o problemă de interpretare a dispozițiilor

legale și nu constituie o veritabilă excepție de

neconstituționalitate. 

12. Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios

administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 3.435D/2019 și

Tribunalul Ialomița — Secția civilă, în dosarele nr. 833D/2020,

nr. 1.029D/2020 și nr. 1.494D/2021, opinează că excepția de

neconstituționalitate este neîntemeiată, prevederile criticate

nefiind de natură să încalce dispozițiile constituționale

menționate în susținerea acesteia, întrucât sunt clare, previzibile

și nediscriminatorii. 

13. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

actele de sesizare au fost comunicate președinților celor două

Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului,

pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de

neconstituționalitate.

14. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând actele de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-

raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate,

raportate la prevederile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, reține următoarele: 

15. 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 prezenta excepție.

16. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie

dispozițiile art. 3 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor

obligații fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2018, care au următorul cuprins:

„(1) Se anulează diferențele de T.V.A., precum și accesoriile
aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de
31 decembrie 2016, stabilite prin decizie de impunere
comunicată contribuabilului până la data intrării în vigoare a
prezentei legi, ca urmare a depășirii plafonului de scutire
de 220.000 lei prevăzut la art. 310 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
realizate de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu sediul
activității economice în România, care au realizat activitățile de
producție agricolă, inclusiv activitățile de transformare a
produselor agricole prin alte metode decât cele industriale sau
au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie
și/sau echipamentele specifice.

(2) Organul fiscal nu stabilește diferențele de T.V.A., precum
și accesoriile aferente acestora, persoanelor fizice, persoanelor
fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor
familiale, cu sediul activității economice în România, prevăzute
la alin. (1), ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 220.000
lei prevăzut la art. 310 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și
completările ulterioare, și nu emite o decizie de impunere pentru
perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2016.”

17. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale

sunt invocate prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5) în

componenta privind calitatea legii, ale art. 11 — Dreptul
internațional și dreptul intern și ale art. 16 — Egalitatea în
drepturi. De asemenea, se face referire la Convenția pentru

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și la

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010.

18. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

constată că Legea nr. 29/2018 are ca obiect de reglementare

anularea unor obligații fiscale și cuprinde ipoteze diferite. Astfel:

pe de o parte, este prevăzută anularea unor diferențe de obligații

fiscale (principale și accesorii, constând în impozit pe venit și

contribuții sociale) ce provin din tranzacțiile pentru care s-a

aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare

din patrimoniul personal al persoanelor fizice, pe perioadele

fiscale de până la 1 iunie 2017, ca urmare a reîncadrării acestor

venituri ca venituri dintr-o activitate independentă (art. 1 din

Legea nr. 29/2018); pe de altă parte, este prevăzută anularea

unor diferențe de T.V.A., pentru perioadele fiscale anterioare

datei de 31 decembrie 2016, ca urmare a depășirii unui plafon

de scutire (220.000 lei, astfel cum este prevăzut la art. 310 din

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), realizate de către

persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile

individuale și întreprinderile familiale, cu sediul activității

economice în România, care au realizat activitățile de producție

agricolă, inclusiv activitățile de transformare a produselor

agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat

servicii agricole utilizând munca manuală proprie și/sau

echipamentele specifice (art. 3 din Legea nr. 29/2018). 

19. În acest context, Curtea observă că una dintre criticile

formulate vizează neconstituționalitatea dispozițiilor art. 3 din

Legea nr. 29/2018 raportat la conținutul normativ al art. 1 din

aceeași lege, considerându-se de către autorii excepției de

neconstituționalitate că sunt discriminatorii prin efectele diferite

pe care le produc ca urmare a întinderii în timp și în ceea ce

privește contribuabilii care beneficiază de prevederile acestei

legi. Față de această împrejurare, având în vedere prevederile

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, conform cărora „Curtea
Constituțională se pronunță numai asupra constituționalității
actelor cu privire la care a fost sesizată [...]”, Curtea constată că

examinarea constituționalității unui text de lege are în vedere

conformitatea acestui text cu dispozițiile și principiile

constituționale, iar nu compararea unor prevederi legale dintr-o

lege ori a prevederilor mai multor legi între ele. 

20. Așadar, examinarea constituționalității unui text de lege

are în vedere compatibilitatea și conformitatea acestui text cu

dispozițiile și principiile constituționale pretins violate, iar nu

compararea unor prevederi dintr-o lege ori a mai multor legi între

ele și raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparație

la conținutul Legii fundamentale. Ca atare, din această

perspectivă excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă.

21. Referitor la critica de neconstituționalitate a prevederilor

art. 3 din Legea nr. 29/2018 în raport cu celelalte dispoziții

constituționale, Curtea observă că nemulțumirea autorilor

excepției de neconstituționalitate este legată de interpretarea și

aplicarea acestor norme la spețele deduse judecății de către

organele fiscale abilitate să aplice aceste norme, precum și de

către instanțele judecătorești care sunt îndrituite cu soluționarea

contestațiilor și litigiilor în materie fiscală, aspecte învederate din

perspectiva unor pretinse neclarități ale legii sub aspectul fie al

determinării stricte a categoriei de contribuabili cărora le este

aplicabilă facilitatea fiscală în discuție, fără o limitare temporală,

fie al determinării stricte a perioadei fiscale pentru care se aplică

facilitatea în cauză.

22. Or, Curtea reține că, astfel cum s-a arătat mai sus și cum

reiese din titlul legii și din expunerea de motive aferentă legii în

discuție, acest act normativ are ca obiect de reglementare

anularea unor obligații fiscale, iar adoptarea art. 3 din Legea

nr. 29/2018 a fost determinată de necesitatea îndreptării

situațiilor apărute în practică din cauza interpretării și aplicării

neunitare a legislației fiscale de către organele fiscale în ceea ce

privește impozitarea veniturilor obținute de persoanele fizice,
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persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și

întreprinderile familiale, cu sediul activității economice în

România, care au realizat activitățile de producție agricolă,

inclusiv activitățile de transformare a produselor agricole prin

alte metode decât cele industriale sau au furnizat servicii

agricole utilizând munca manuală proprie și/sau echipamentele

specifice, ce au dus la impozitarea diferită a aceluiași tip de venit

obținut de aceeași categorie de contribuabili, impozitarea

veniturilor astfel realizate fiind abordată diferit de organele

fiscale competente. De asemenea, Curtea observă că, în

aplicarea legii, președintele Agenției Naționale de Administrare

Fiscală a emis Ordinul nr. 883/2018 pentru aprobarea

procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul

prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații

fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271

din 28 martie 2018. Astfel, sunt stabilite atât cadrul general

aplicabil tuturor categoriilor de persoane care se înscriu în

ipoteza normei criticate, cât și procedurile de anulare a

obligațiilor fiscale în discuție.

23. În ceea ce privește conținutul și întinderea celor două

noțiuni cuprinzătoare, interpretarea, respectiv aplicarea legii,

Curtea Constituțională, în jurisprudența sa, a reținut că acestea

acoperă identificarea normei aplicabile, analiza conținutului său

și o necesară adaptare a acesteia la faptele juridice pe care le-a

stabilit, iar instanța de judecată este cea care poate dispune de

instrumentele necesare pentru a decide cu privire la aceste

aspecte (a se vedea Decizia nr. 838 din 27 mai 2009, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 3 iulie

2009). Or, în speța de față fiind vorba despre aplicarea Legii

nr. 29/2018, în virtutea rolului constituțional al instanțelor de

judecată, revine acestora competența de a stabili dacă

persoanele care au formulat acțiuni și au litigii pe rolul acestora

intră sub incidența dispozițiilor care prevăd anularea unor

obligații fiscale, utilizând metoda interpretativă, respectiv

interpretarea logică, rațională și teleologică a normelor de drept.

24. Totodată, printr-o jurisprudență constantă, Curtea

Constituțională s-a pronunțat cu privire la competența exclusivă

a instanțelor judecătorești de a soluționa probleme care țin de

interpretarea și/sau aplicarea legii. Astfel, prin Decizia nr. 504

din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 941 din 22 decembrie 2014, paragraful 14, Curtea

s-a pronunțat în sensul că, în conformitate cu prevederile art. 2

alin. (1) și (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și

funcționarea Curții Constituționale, aceasta asigură controlul de

constituționalitate a legilor, a ordonanțelor Guvernului, a

tratatelor internaționale și a regulamentelor Parlamentului, prin

raportare la dispozițiile și principiile Constituției. Așadar, nu intră

sub incidența controlului de constituționalitate exercitat de

Curtea Constituțională aplicarea și interpretarea legii, acestea

fiind de resortul exclusiv al instanței de judecată care judecă

fondul cauzei, precum și, eventual, al instanțelor de control

judiciar, astfel cum rezultă din prevederile coroborate ale

art. 126 alin. (1) și (3) din Constituție, respectiv al Înaltei Curți de

Casație și Justiție, care asigură interpretarea și aplicarea unitară

a legii de către celelalte instanțe judecătorești, potrivit

competenței sale (prin hotărâri prealabile pentru dezlegarea

unor chestiuni de drept sau prin recurs în interesul legii). Prin

urmare, excepția de neconstituționalitate urmează a fi respinsă

ca inadmisibilă. 
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25. Pentru considerentele expuse, 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 inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor

obligații fiscale, excepție ridicată de Sandu Bordeiu, Tașcu Cutulea, Ștefan Poienaru, Lucian Avram, Dumitru Bănescu, Marian

Prodan și Valeriu Nedelcu — Întreprindere individuală în dosarele nr. 1.248/98/2018, nr. 1.346/98/2018 și nr. 1.860/98/2018 ale

Tribunalului Ialomița — Secția civilă, Dosarul nr. 1.152/98/2018 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ

și fiscal și dosarele nr. 220/98/2020, nr. 222/98/2020 și nr. 49/98/2021 ale Tribunalului Ialomița — Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Ialomița — Secția civilă și Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ

și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 25 octombrie 2022.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

MARIAN ENACHE

Magistrat-asistent,

Ionița Cochințu
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

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

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr. 2.545 din 21 decembrie 2022

AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ

Nr. 6.316 din 21 decembrie 2022

O R D I N

pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național 

privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Având în vedere prevederile art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările

și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 744.430 din 21.12.2022,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului

național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru

modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 237/2022 privind

organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea

Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian

internațional, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală și președintele Autorității Vamale Române emit următorul

ordin:

Art. 1. — (1) Se aprobă Procedura de utilizare și funcționare

a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de

bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, prevăzută în anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Aplicația informatică de gestiune a transporturilor cu risc

fiscal ridicat, parte a Sistemului național RO e-Transport,

denumit Sistemul RO e-Transport, este disponibilă în sistemul

informatic Spațiul privat virtual, denumit în continuare SPV. 

(3) Operatorii economici care se înregistrează în SPV pentru

utilizarea Sistemului RO e-Transport se supun prevederilor

Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare

Fiscală nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de

comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță

între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele

juridice și alte entități fără personalitate juridică.

(4) Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul

monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o

masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate

cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de

500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente

cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

Art. 2. — (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

și al președintelui Autorității Vamale Române

nr. 1.190/4.625/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și

funcționare a sistemului național privind monitorizarea

transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din

30 iunie 2022.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Lucian-Ovidiu Heiuș

Președintele Autorității Vamale Române,

Bogdan-Lari Mihei

ANEXĂ

P R O C E D U R Ă

de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor 

de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

ARTICOLUL 1

Dispoziții generale

(1) Prezenta procedură stabilește cadrul de utilizare și

funcționare a sistemului național privind monitorizarea

transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.

(2) Sistemul național privind monitorizarea transporturilor de

bunuri RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli

și aplicații informatice având drept scop monitorizarea

transporturilor de bunuri pe teritoriul național.

(3) Sistemul RO e-Transport este gestionat de către

Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare

Fiscală și Centrul Național pentru Informații Financiare.

(4) Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Transport,

operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul privat

virtual (SPV), în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin

reprezentant desemnat ori prin împuternicit, cu respectarea

Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare

Fiscală nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de

comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță

între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele

juridice și alte entități fără personalitate juridică.



ARTICOLUL 2 

Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat în

Sistemul RO e-Transport 

(1) Categoriile de operațiuni de transport al bunurilor cu risc

fiscal ridicat pe teritoriul național sunt cele prevăzute la art. 2 pct.

9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru

instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor

rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de

abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea

unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor

acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat în

Sistemul RO e-Transport se face de operatorii economici

prevăzuți la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare,

în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant

desemnat ori prin împuternicit.

(3) Pentru declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal

ridicat, declarantul utilizează mijloacele de identificare

electronică pentru accesarea SPV, pentru:

a) interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului

cu Sistemul RO e-Transport, utilizând o serie de microservicii

expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);

b) utilizarea aplicației puse la dispoziție în mod gratuit de

către Ministerul Finanțelor, parte a Sistemului RO e-Transport,

prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Documentația tehnică pentru microservicii și aplicația

prevăzute la alin. (3) sunt disponibile la adresa web

https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport.

(5) În urma transmiterii datelor aferente unui transport de

bunuri cu risc fiscal ridicat, Sistemul RO e-Transport atribuie

automat un număr unic de identificare (UIT), utilizat ca referință

în cadrul proceselor și operațiunilor specifice sistemului.

ARTICOLUL 3

Date declarate în Sistemul RO e-Transport

(1) În Sistemul RO e-Transport sunt înregistrate date

referitoare la expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea,

caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor

transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire

la mijlocul de transport utilizat și transportator, data declarată

pentru începerea transportului, precum și codul UIT generat.

(2) În cazul în care documentele deținute de către utilizatorii

prevăzuți la art. 8 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare,

nu conțin date pentru încadrarea bunurilor transportate în una

dintre categoriile de bunuri cu risc fiscal ridicat stabilite în acest

sens prin ordin al președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) lit. d)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu

modificările și completările ulterioare, au obligația declarării în

Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor

pentru toate bunurile transportate în cadrul partidei de bunuri,

cu excepția datelor referitoare la categoria de bunuri, codurile

N.C., greutatea netă și valoarea bunurilor transportate.

(3) Sistemul RO e-Transport permite utilizatorului să

selecteze contribuabilul pentru care declară datele

transporturilor cu risc fiscal ridicat în funcție de drepturile pe care

acesta le deține.

(4) În raport cu tipul transporturilor de bunuri cu risc fiscal

ridicat prevăzute la art. 2 pct. 9 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare,

declarantul va selecta tipul operațiunii comerciale desfășurate

în funcție de care aplicația informatică va activa câmpuri

specifice de date.

(5) În cazul în care în cadrul unei partide de bunuri sunt

transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri, în

Sistemul RO e-Transport vor fi declarate toate categoriile de

bunuri transportate, pentru acestea sistemul urmând să

genereze un singur cod UIT.

(6) Pentru transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat efectuat

în sistem grupaj se deține un număr de coduri UIT egal cu

numărul de partide de bunuri cu risc fiscal ridicat care fac

obiectul respectivului transport. 

(7) La stabilirea masei brute totale a bunurilor care fac

obiectul unei partide de bunuri pentru care există obligația

declarării în Sistemul RO e-Transport se iau în considerare și

ambalajele necesare comercializării și transportului bunurilor.

(8) Stabilirea valorii totale a bunurilor cu risc fiscal ridicat care

fac obiectul transportului declarat în Sistemul RO e-Transport

va avea în vedere:

a) valoarea bunurilor transportate nu include TVA;

b) în cazul tranzacțiilor comerciale decontate în valută,

conversia în lei se va face la cursul de schimb al Băncii

Naționale a României valabil la data declarării transportului în

Sistemul RO e-Transport;

c) în funcție de tipul tranzacției declarate în Sistemul

RO e-Transport, valoarea bunurilor transportate va face

referire la valoarea cunoscută potrivit documentelor

comerciale, financiare sau contabile, după caz, la momentul

declarării. 

(9) În cazul transportului bunurilor cu risc fiscal ridicat care

fac obiectul exportului conform art. 2 pct. 9 lit. d) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și

completările ulterioare, prin intermediul unui birou vamal de

export situat în alt stat membru al Uniunii Europene, transportul

bunurilor cu risc fiscal ridicat se declară pentru parcursul de la

locul de încărcare situat pe teritoriul național până la punctul

rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România.

(10) În situația în care bunurile cu risc fiscal ridicat nu au fost

recepționate sau au fost recepționate parțial de

beneficiarul/destinatarul menționat în Sistemul RO e-Transport

la momentul obținerii codului UIT, bunurile nerecepționate vor

reveni la expeditor în baza codului UIT inițial. Returul ulterior al

bunurilor care au fost recepționate formează o nouă partidă de

bunuri pentru care este necesară obținerea unui cod UIT nou

de către partea care returnează bunurile cu risc fiscal ridicat.

(11) În situația prevăzută la alin. (10), după recepționarea

bunurilor returnate în cazul în care obligația de declarare revine

furnizorului sau după neefectuarea recepției în cazul în care

obligația de declarare revine beneficiarului, declarantul va

menționa returul în zona „Confirmare Transport” a aplicației

informatice RO e-Transport, selectând opțiunea „Infirmat” sau

„Confirmat Parțial”, urmat de menționarea cantităților returnate

în câmpul de date „Comentariu confirmare”. Datele referitoare la

retur vor fi menționate în Sistemul RO e-Transport în perioada

termenului de valabilitate a codului UIT.

(12) În cazul în care bunurile cu risc fiscal ridicat sunt

transportate la nivel național cu mijloace de transport aparținând

mai multor categorii de transport: naval, feroviar, aerian, rutier,

în Sistemul RO e-Transport se va declara numai componenta

de transport rutier, situație în care locul de încărcare, respectiv

descărcare, va fi considerat locul în care mijlocul de transport

rutier va prelua sau preda, după caz, bunurile transportate.

(13) Pentru declararea transportului bunurilor în cadrul unor

operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer sau

transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului

prevăzute la art. 2 pct. 9 lit. j) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare,
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declaranții vor selecta în aplicația informatică RO e-Transport

opțiunea de transport similară în câmpul de date „Tip

operațiune”, urmată de selecția în câmpul de date „Scopul

Operațiunii” a unei opțiuni în concordanță cu destinația bunurilor

transportate.

(14) În situația în care, în mod excepțional, transportul

declarat în Sistemul RO e-Transport nu este finalizat în termenul

de valabilitate a codului UIT prevăzut la art. 11 alin (2) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările

și completările ulterioare, declarantul va infirma transportul în

Sistemul RO e-Transport și va relua operațiunea de declarare a

transportului și obținere a unui nou cod UIT. Astfel, după punerea

efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, în

intervalul de valabilitate a codului UIT, declarantul poate selecta

în zona „Confirmare Transport” a aplicației RO e-Transport

opțiunea „Infirmat”, menționând cauza în câmpul de date

„Comentariu confirmare”, urmând ca pentru respectivul transport

să fie obținut un nou cod UIT în funcție de noile date.

ARTICOLUL 4 

Modificarea datelor declarate în sistemul RO e-Transport 

după obținerea codului UIT

(1) În perioada celor 3 zile calendaristice prevăzute la art. 11

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu

modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de

punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice,

datele declarate în Sistemul RO e-Transport pot fi modificate cu

păstrarea codului UIT inițial. 

(2) După punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe

drumurile publice, pentru actualizarea informațiilor privind

identificarea vehiculului de transport rutier, organizatorul

transportului va accesa prin intermediul contului propriu din SPV

aplicația informatică RO e-Transport.

ARTICOLUL 5

Transmiterea datelor în Sistemul RO e-Transport

(1) Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat

prin utilizarea modalității prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) se face

prin transmiterea unui fișier XML.

(2) După transmiterea fișierului XML, Sistemul RO e-Transport

efectuează, în mod automat, următoarele operațiuni:

a) verificări și validări privind structura și sintaxa;

b) verificări semantice.

(3) După efectuarea operațiunilor de la alin. (2) se generează

un mesaj de răspuns.

(4) În situația în care drept urmare a operațiunilor prevăzute

la alin. (2) nu sunt identificate erori, se aplică semnătura

electronică a Ministerului Finanțelor, care atestă primirea

declarației în Sistemul RO e-Transport. Exemplarul original al

declarației se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnătura

electronică a Ministerului Finanțelor, care este pus la dispoziția

declarantului sub forma unui fișier arhivă de tip zip.

(5) În situația în care drept urmare a operațiunilor prevăzute

la alin. (2) sunt identificate erori, declarația nu se consideră

transmisă în sistem, declarantul primind un fișier de tip XML ce

conține erorile identificate, însoțit de semnătura electronică a

Ministerului Finanțelor, sub forma unui fișier arhivă de tip zip.

(6) După efectuarea verificărilor automate, fișierele prevăzute

la alin. (4) și (5) vor fi disponibile în sistem pentru descărcare

pe o perioadă de 60 de zile de la momentul generării, iar ulterior

vor fi arhivate electronic în conformitate cu prevederile legale în

vigoare și eliberate la cerere.

(7) Fișierul prevăzut la alin. (4) va fi disponibil în sistem

pentru descărcare, pe perioada indicată la alin. (6) și prin

intermediul aplicației prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b).

ARTICOLUL 6

Notificarea părților implicate

Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se pun la

dispoziția părții implicate în transportul pe teritoriul național al

bunurilor cu risc fiscal ridicat, persoane din România, altele

decât declarantul, următoarele date: declarantul, transportatorul,

beneficiarul, data declarată pentru începerea transportului,

numărul de înmatriculare al mijlocului de transport și codul UIT.

ARTICOLUL 7

Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează 

a fi confiscate

(1) Dacă, cu ocazia constatării contravenției, este prezentată

factura de vânzare ori avizul de însoțire a mărfii, contravaloarea

bunurilor ce urmează a fi confiscată va fi egală cu valoarea bunurilor

cu risc fiscal ridicat nedeclarate în Sistemul RO e-Transport înscrisă

în documentele justificative prezentate.

(2) Dacă, cu ocazia constatării contravenției, nu este

prezentată factura de vânzare ori avizul de însoțire a mărfii,

contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscată va fi stabilită

în funcție de valoarea unitară a bunurilor cu risc fiscal ridicat din

precedenta tranzacție cu produse similare. Prin tranzacție cu
produse similare se înțelege precedenta achiziție atunci când

obligația de declarare revine beneficiarului, respectiv precedenta

livrare atunci când obligația de declarare revine furnizorului.

(3) În situația în care, cu ocazia constatării contravenției, nu

este prezentată factura de vânzare ori avizul de însoțire a mărfii și

contravenientul nu are achiziții/livrări de produse similare,

contravaloarea bunurilor va fi determinată pe baza valorii medii

unitare a bunurilor cu risc fiscal ridicat declarate în săptămâna

anterioară în Sistemul RO e-Transport pentru bunurile cu risc fiscal

ridicat din aceeași poziție tarifară. În situația în care în săptămâna

anterioară nu au fost declarate în Sistemul RO e-Transport bunuri

din aceeași poziție tarifară, perioada de referință va fi extinsă cu

câte o săptămână până la identificarea unor produse similare

declarate în Sistemul RO e-Transport. 

(4) Dacă nu sunt întrunite condițiile de la alin. (1)—(3),

contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscate va fi

determinată pe baza valorii medii unitare a bunurilor cu risc

fiscal ridicat declarate în săptămâna anterioară în funcție de

datele existente în sistemul de evidență vamal informatic

integrat vamal. Perioada de determinare a valorii medii unitare

a bunurilor cu risc fiscal ridicat va fi extinsă cu câte o săptămână

până la identificarea unor produse similare.

(5) Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a

fi confiscate se realizează în ordinea prevăzută la alin. (1)—(4).

ARTICOLUL 8

Precizări referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat

reprezentând produse agricole

(1) Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând

produse agricole achiziționate de la producători agricoli pe baza

carnetului de comercializare, precum și transporturile bunurilor

cu risc fiscal ridicat efectuate de către producătorii agricoli

persoane fizice de la locul de deținere la locul de comercializare,

menționate la art. 11 alin. (1) și (2) din Legea nr. 145/2014 pentru

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din

sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, nu fac

obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.

(2) Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând

produse agricole vegetale care îndeplinesc condițiile prevăzute

la art. 3 alin. (1)—(3) din Legea nr. 108/2014 privind transportul

rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice, cu

modificările ulterioare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO

e-Transport.
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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 ianuarie 2023

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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;

— 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 nr. 318/2022, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei

publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața 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, încheiată între Ministerul Finanțelor

Publice și Banca Națională a României, 

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat,

refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna

ianuarie 2023 se aprobă prospectele de emisiune a

certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat

de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.700 milioane lei,

la care se poate adăuga suma de 645 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,

György Attila,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2022.

Nr. 4.505.

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 ianuarie 2023

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat,

refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna

ianuarie 2023, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei

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 Norma Băncii Naționale

a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de

administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de

către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată

de Banca Națională a României.

(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.

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

Valoarea emisiunii    

— lei —

ROZJXNFZ35E3 9/01/2023 11/01/2023 27/12/2023 350 400.000.000
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(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Norma Băncii Naționale

a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de

administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de

către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată

de Banca Națională a României. 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:

Y = r/P,

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.

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 ianuarie 2023

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat,

refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna

ianuarie 2023, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi

emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la

7 ani și redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip

benchmark cu scadență la 4, 6, 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.

Codul 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 —

Valoarea

nominală

SSON    

— lei —

RO1J9H39WKT4 5/01/2023 6/01/2023 9/01/2023 28/04/2036 15 13,31 4,25 149,04 400.000.000 60.000.000

ROHRVN7NLNO2 5/01/2023 6/01/2023 9/01/2023 22/04/2026 7 3,28 4,85 174,07 400.000.000 60.000.000

ROZBOC49U096 9/01/2023 10/01/2023 11/01/2023 30/10/2028 6 5,81 8,75 87,50 500.000.000 75.000.000

RO4KELYFLVK4 12/01/2023 13/01/2023 16/01/2023 11/10/2034 15 11,74 4,75 63,12 500.000.000 75.000.000

ROXL7LT7QZ66 12/01/2023 13/01/2023 16/01/2023 29/04/2030 7 7,29 8,00 287,12 500.000.000 75.000.000

ROO7A2H5YIN8 16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023 25/02/2032 10 9,11 6,70 300,12 500.000.000 75.000.000

RO3B41D8EX14 19/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 25/07/2029 8 6,51 4,85 120,92 500.000.000 75.000.000

RO52CQA3C829 26/01/2023 27/01/2023 30/01/2023 29/09/2032 10 9,67 8,25 139,01 500.000.000 75.000.000

ROJ0LNOCKHR8 26/01/2023 27/01/2023 30/01/2023 25/11/2025 4 2,82 3,50 31,64 500.000.000 75.000.000
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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:

(2) Pentru obligațiunea de stat de tip benchmark, cod ISIN

ROXL7LT7QZ66, specificată la art. 1, dobânda (cuponul) se

plătește anual începând cu data de 29 aprilie 2023 și terminând

cu 29 aprilie 2030 inclusiv.

(3) Dobânda se determină conform formulei:

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

în care:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

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

licitația, care 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.

(5) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția, care 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 Norma Băncii Naționale

a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de

administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de

către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată

de Banca Națională a României.

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 Norma Băncii Naționale

a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de

administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de

către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată

de Banca Națională a României. 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. 21

alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României

nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice

guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața

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 Norma Băncii Naționale

a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de

administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de

către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată

de Banca Națională a României.

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.

ISIN Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițiale Luna lansării

RO1J9H39WKT4 528/28.04.2021 Mai 2021

ROHRVN7NLNO2 3.450/30.10.2018 Noiembrie 2018

ROZBOC49U096 3.958/27.10.2022 Noiembrie 2022

RO4KELYFLVK4 3.200/30.09.2019 Octombrie 2019

ROO7A2H5YIN8 282/09.03.2022 Martie 2022

RO3B41D8EX14 1.342/28.10.2021 Noiembrie 2021

RO52CQA3C829 3.253/29.09.2022 Octombrie 2022

ROJ0LNOCKHR8 1.227/30.09.2021 Octombrie 2021
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind acreditarea domeniului de doctorat „Inginerie

geodezică” în cadrul Școlii Doctorale a UTCB, organizată 

la Universitatea Tehnică de Construcții din București

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2), ale art. 158 din Legea educației naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii

Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de

doctorat, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de

criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare;

— Ordinului ministrului educației nr. 5.776/2021 privind menținerea acreditării

Universității Tehnice de Construcții din București în vederea organizării programelor

de studii universitare de doctorat,

— luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.335 din 25.11.2022, înregistrată la Ministerul

Educației cu nr. 750/GP, 758/GP/2022, prin care se înaintează Hotărârea

Consiliului ARACIS nr. 135/H din 25.11.2022 privind acreditarea domeniului de

doctorat „Inginerie geodezică” în cadrul Școlii Doctorale a UTCB, organizată la

Universitatea Tehnică de Construcții din București,

în temeiul 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. 1. — Se aprobă acreditarea unui nou domeniu de studii universitare de

doctorat „Inginerie geodezică”, care se organizează în cadrul Școlii Doctorale a

UTCB din Universitatea Tehnică de Construcții din București.

Art. 2. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat

Universitatea Tehnică de Construcții din București vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 12 decembrie 2022.

Nr. 6.390.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru modificarea Ordinului ministrului educației 

nr. 5.978/2021 privind menținerea acreditării Universității

„Ovidius” din Constanța în vederea organizării programelor 

de studii universitare de doctorat

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2), ale art. 158 din Legea educației naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii

Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de

doctorat, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de

criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare, luând în

considerare Adresa Universității „Ovidius” din Constanța, nr. 17.441 din

22.11.2022, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 553/E/DGIU din 29.11.2022,

prin care comunică modificarea structurii școlilor doctorale, 

în temeiul 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. — La articolul 2 din Ordinul ministrului educației nr. 5.978/2021 privind

menținerea acreditării Universității „Ovidius” din Constanța în vederea organizării

programelor de studii universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 47 din 17 ianuarie 2022, tabelul se modifică după cum

urmează: 

Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

„1 Matematică Matematică

2 Științe aplicate

Inginerie civilă și instalații*)

Biologie*)

3 Medicină Medicină

4 Stomatologie Medicină dentară

5 Științe umaniste

Filologie

Istorie*)

6 Teologie Teologie*)

*) Acreditare condiționată. Universitatea «Ovidius» din Constanța are obligația de a solicita la ARACIS

o nouă evaluare în termenul de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.”

Art. II. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —

Universitatea „Ovidius” din Constanța vor duce 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, 21 decembrie 2022.

Nr. 6.445.
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ACTE ALE CASEI  NAȚIONALE DE ASIGURĂRI  DE SĂNĂTATE

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

O R D I N

pentru modificarea și completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază 

bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul 

Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui 

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 4.145 din 16.12.2022 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, precum și

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a

programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, cu modificările și completările ulterioare,

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

completările ulterioare, și al 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:

Art. I. — Lista materialelor sanitare de care beneficiază

bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative,

finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale

de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale

de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu

modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează, după cum urmează:

1. La punctul 1 „Lista materialelor sanitare de care

beneficiază bolnavii incluși în Programul național de boli

cardiovasculare” litera a), după subpunctul 44 se introduc trei

noi subpuncte, subpunctele 45—47, cu următorul cuprins: 

„45. arc ghid cu sondă distală pentru determinarea presiunii

intracoronariene tip «instantaneous wave-free ratio»;

46. balon de litotriție intracoronariană;

47. dispozitiv de închidere perforație coronariană tip coil.”

2. La punctul 1 „Lista materialelor sanitare de care

beneficiază bolnavii incluși în Programul național de boli

cardiovasculare” litera d), după subpunctul 9 se introduc trei

noi subpuncte, subpunctele 10—12, cu următorul cuprins:

„10. set introducător pentru sondă de ventricul stâng;

11. sondă diagnostică cvadripolară fixă/deflectabilă pentru

canulare sinus coronarian;

12. cateter Swan-Ganz.”

3. La punctul 1 „Lista materialelor sanitare de care

beneficiază bolnavii incluși în Programul național de boli

cardiovasculare” litera e), după subpunctul 10 se introduc

două noi subpuncte, subpunctele 11 și 12, cu următorul

cuprins: 

„11. sondă diagnostică cvadripolară fixă/deflectabilă pentru

canulare sinus coronar;

12. seturi introducătoare peel-away.”

4. Punctul 2 „Lista materialelor sanitare de care

beneficiază bolnavii incluși în Programul național de

tratament al surdității prin proteze auditive implantabile

(implant cohlear și proteze auditive)” se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„2. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii

incluși în Programul național de tratament al surdității prin

proteze auditive implantabile

1. sisteme de implant cohlear — componentă internă și

procesor de sunet extern; 

2. componente interne pentru implant cohlear;

3. sisteme de implant auditiv de trunchi cerebral —

componentă internă și procesor de sunet extern;

4. componente interne pentru implant auditiv de trunchi

cerebral;

5. proteze de ureche medie pasive;

6. sisteme de proteze cu ancorare osoasă cu implant inactiv —

implant osteointegrat și procesor de sunet extern;

7. implant inactiv osteointegrat pentru înlocuire;

8. sisteme de proteze cu ancorare osoasă cu implant activ —

componentă internă și procesor de sunet extern;

9. componenta internă activă a protezei cu ancorare osoasă;

10. procesoare de sunet — partea externă pentru implanturi

cohleare;

11. procesor de sunet — partea externă pentru proteze

auditive implantabile cu ancorare osoasă.”

5. Punctul 3 „Lista materialelor sanitare de care

beneficiază bolnavii incluși în Programul național de diabet

zaharat” se modifică și va avea următorul cuprins: 

„3. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii

incluși în Programul național de diabet zaharat:

1. teste de automonitorizare a glicemiei;

2. pompe de insulină;

3. materiale consumabile pentru pompele de insulină: sertare

implantare, catetere și rezervoare;

4. sistem de pompe de insulină cu senzori de monitorizare

continuă a glicemiei;

5. materiale consumabile pentru sistemele de pompe de

insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei: sertare

implantare, catetere, rezervoare, transmiter, senzori;

6. sistem de monitorizare continuă a glicemiei;

7. materiale consumabile pentru sistemul de monitorizare

continuă a glicemiei: sertare implantare, senzori.”

6. La punctul 7 „Lista materialelor sanitare de care

beneficiază bolnavii incluși în Programul național de

diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă

performanță”, subtitlul „Subprogramul de radiologie

intervențională” se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Subprogramul de radiologie intervențională:

1. set câmp steril pentru angiografie;

2. set vase sterile pentru angiografie;

3. set halate sterile pentru angiografie;

4. set seringi sterile pentru angiografie;

5. set protecții angiograf sterile;

6. set protecție sterilă ecograf;

7. pachet steril angiografie;

8. ace puncție vasculară;

9. ace puncție vasculară cu rezervor;

10. teci introductoare radiale;



11. teci introductoare femurale;

12. teci introductoare hidrofile;

13. teci introductoare armate;

14. teci cateter;

15. teci cateter armate;

16. teci cateter cross-over;

17. teci cateter pentru uz neurovascular;

18. teci cateter pentru uz periferic;

19. teci cateter cu zone de tranziție pentru curburile carotidiene;

20. catetere diagnostic;

21. catetere diagnostic cu acoperire hidrofilă;

22. catetere diagnostic cu lungimi de peste 125 cm;

23. catetere ghid;

24. catetere ghid «fără teacă»;

25. cateter ghid pentru abord radial;

26. catetere ghid cu balon la capătul distal;

27. catetere ghid intermediare pentru abord triaxial în

trombectomii;

28. catetere ghid intermediare pentru abord triaxial în

tratamentul patologiei anevrismale și malformative vasculare;

29. ghiduri diagnostice metalice;

30. ghiduri diagnostice hidrofile;

31. ghiduri de schimb rigide;

32. ghiduri de schimb hidrofile;

33. robineți pentru angiografie;

34. seringi injectomat;

35. racorduri presiune;

36. tuburi conectoare;

37. set perfuzie cu/fără cameră;

38. valvă hemostatică în Y;

39. robinet 3 căi;

40. robinet 3 căi rezistent la amestecuri chimioterapice;

41. manșete de presiune pentru pungile de perfuzie;

42. pompă cu manometru pentru angioplastie;

43. baloane angioplastie periferie;

44. baloane angioplastie carotide;

45. baloane angioplastie stenoze carotidiene înalte;

46. baloane angioplastie farmacologic active;

47. baloane angioplastie tip cutting;

48. stenturi premontate pe balon;

49. stenturi farmacologic active;

50. stenturi carotidiene autoexpandabile cu celula închisă; 

51. stenturi carotidiene autoexpandabile cu mesă;

52. stenturi carotidiene autoexpandabile cu celula deschisă;

53. stenturi carotidiene autoexpandabile conice;

54. stenturi autoexpandabile pentru vase mari și periferice;

55. stenturi deviatoare de flux aortice sau periferice;

56. stent-grafturi periferice;

57. stent-grafturi carotidiene;

58. stent-grafturi cu flexibilitate crescută;

59. proteze endovasculare;

60. filtru venă cavă;

61. dispozitive de trombaspirație vase intracraniene proximale;

62. dispozitive de trombaspirație vase intracraniene distale;

63. dispozitive de trombaspirație cu înveliș hidrofil;

64. dispozitive de trombaspirație vase periferice;

65. dispozitive trombaspirație pentru arterele pulmonare;

66. dispozitive de forare și trombaspirație arteriale;

67. dispozitive de forare și trombaspirație venoase;

68. pompă trombaspirație;

69. pompă trombaspirație cu filtru trombi;

70. pompă trombaspirație cu inteligență artificială;

71. canistră trombaspirație;

72. tubulatură trombaspirație;

73. seringă blocantă pentru trombaspirație;

74. dispozitive de trombectomie folosite în primele 6 ore de

la ocluzia vasului;

75. dispozitive de trombectomie folosite până la 24 de ore

de la ocluzia vasului;

76. dispozitive de trombaspirație cu microfiltru de emboli;

77. dispozitive trombectomie cu forță radială mare;

78. dispozitive trombectomie cu dimensiuni și forță radială

variabile;

79. dispozitive de tip stentriever folosite în tratamentul

vasospasmului (angioplastie vase intracraniene);

80. dispozitive tip lasou pentru recuperare corpi străini

intravasculari;

81. dispozitive tip aligator pentru recuperare corpi străini

intravasculari;

82. dispozitive tip stentriever pentru recuperare corpi străini

intravasculari;

83. dispozitive de protecție distală tip filtru;

84. dispozitive de protecție distală tip balon;

85. dispozitive de protecție distală mixte;

86. microcatetere;

87. microcatetere livrare stent;

88. microcatetere livrare coils de platină;

89. microcatetere livrare coils gigante;

90. microcatetere livrare coils acoperite;

91. microcatetere livrare dispozitive de trombectomie;

92. microcatetere livrare particule;

93. microcatetere livrare lichide emboligene;

94. microcatetere livrare lichide emboligene DMSO compatibile;

95. microcatetere cu vârful detașabil;

96. microcatetere fluxodependente;

97. microcatetere livrare dispozitive implantabile intraanevrismal;

98. microcatetere livrare dispozitive implantabile în coletul

anevrismal;

99. microcatetere livrare dispozitive ocluzive vasculare;

100. microghiduri;

101. microghiduri metalice;

102. microghiduri hidrofile pentru uz intracranian cu răsucire

maxim;

103. microghiduri hidrofile pentru uz intracranian cu vârf

atraumatic;

104. microghiduri hidrofile pentru uz intracranian folosite în

navigarea cu microcatetere fluxodependente;

105. microghiduri hidrofile pentru uz intracranian cu

posibilitatea prelungirii acestora;

106. prelungitor microghiduri hidrofile;

107. microghiduri hidrofile pentru uz intracranian cu

prelungitor inclus;

108. microghiduri hidrofile pentru uz periferic;

109. set microcateter și microghid pentru embolizare;

110. spirale embolizare cerebrală din platină;

111. spirale embolizare cerebrală gigante;

112. spirale embolizare cerebrală inteligente;

113. spirale embolizare cerebrală cu dimensiuni variabile;

114. spirale embolizare cerebrală acoperite cu polimeri;

115. spirale embolizare cerebrală acoperite cu materiale

trombogene;

116. spirale embolizare cerebrală cu dimensiuni ale buclelor

variabile în timpul embolizării;

117. spirale embolizare periferie cu detașare;

118. spirale embolizare periferie cu material trombogen atașat;

119. spirale embolizare periferie «pushabile»;

120. dispozitive mecanice detașare spirale;

121. dispozitive electrice detașare spirale;

122. dispozitive electrolitice detașare spirale;

123. dispozitive detașare stenturi;

124. dispozitive detașare dispozitive intrasaculare anevrismale;

125. dispozitive detașare dispozitive de susținere spirale

intraanevrismal;

126. cabluri dispozitive detașare;

127. baloane detașabile;
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128. baloane de uz cerebral monolumen;

129. baloane de uz cerebral dublu lumen;

130. baloane de uz cerebral dublu lumen pentru angioplastie

stenoze;

131. baloane intracraniene DMSO compatibile;

132. set balon și microghid de uz cerebral;

133. stenturi cerebrale;

134. stenturi cerebrale din nitinol;

135. stenturi cerebrale din cobalt-crom;

136. stenturi cerebrale împletite;

137. stenturi cerebrale tăiate cu laser;

138. ministenturi cerebrale;

139. ministenturi cerebrale tăiate cu laser;

140. ministenturi cerebrale împletite;

141. ministenturi cerebrale pentru angioplastia stenozelor;

142. ministenturi cerebrale — tratate antiplachetar;

143. stenturi cerebrale deviatoare de flux;

144. stenturi cerebrale deviatoare de flux din nitinol;

145. stenturi cerebrale deviatoare de flux din cobalt-crom;

146. stenturi cerebrale deviatoare de flux recuperabile în

totalitate;

147. stenturi cerebrale deviatoare de flux — tratate

antiplachetar;

148. ministenturi cerebrale deviatoare de flux;

149. ministenturi cerebrale deviatoare de flux — tratate

antiplachetar;

150. dispozitive intraanevrismale;

151. dispozitive susținere spirale în sacul anevrismal;

152. dispozitive susținere temporară a spiralelor în anevrism;

153. particule embolizare temporară;

154. particule embolizare permanentă;

155. particule embolizare încărcabile;

156. seringi preumplute cu soluții embolizare tip fibrină;

157. particule chemoembolizare;

158. soluții lichide pentru chemoembolizare;

159. soluții lichide sclerogene;

160. soluții lichide trombogene;

161. soluții lichide pentru embolizări periferice tip histoacril;

162. soluții lichide pentru embolizări periferice tip DMSO;

163. soluții lichide pentru embolizări cerebrale tip histoacril;

164. soluții lichide pentru embolizări cerebrale tip glue;

165. soluții lichide pentru embolizări cerebrale tip DMSO;

166. soluții de contrast lichide pentru embolizare;

167. soluții de contrast pudră pentru embolizare;

168. seringi tip luer-lock;

169. bureți de fibrină sterili;

170. pungă colectoare cu valvă antireflux;

171. dispozitive ocluzie arterială de tip coil;

172. dispozitive ocluzie arterială de tip amplatzer;

173. sondă pentru ecografie intravasculară;

174. sondă pentru măsurarea gradientului presional

endovascular;

175. dispozitive de închidere percutanată a orificiului de puncție;

176. dispozitive tip rezervor subcutan;

177. set vertebroplastie;

178. ace vertebroplastie;

179. ciment vertebroplastie;

180. dispozitive puncție-biopsie;

181. pungi drenaj;

182. câmpuri sterile drenaj;

183. ace puncție percutană;

184. dispozitive drenaj;

185. seturi drenaj colecții;

186. stenturi de uz în patologia digestivă;

187. consumabile pentru dispozitive de ablație percutană;

188. dispozitive folosite în tratamentul percutan al herniei de disc;

189. substanțe folosite în tratamentul percutan al herniei de disc;

190. sonde pentru denervare renală;

191. pompă cu manometru pentru bilioplastie;

192. baloane bilioplastie;

193. baloane plastie tip cutting;

194. set TIPS (abord venos și puncție transhepatică);

195. cateter măsurare presiuni TIPS;

196. stenturi autoexpandabile pentru TIPS;

197. stent-grafturi TIPS;

198. substanță de contrast iodată pentru uz neurovascular;

199. substanță de contrast iodată pentru uz neonatologic,

pediatric și la vârstnici;

200. substanță de contrast iodată pentru patologia vaselor

periferice;

201. stimulator implantabil bilateral pentru stimulare

cerebrală profundă nereîncărcabil — boala Parkinson;

202. stimulator implantabil bilateral pentru stimulare

cerebrală profundă reîncărcabil — boala Parkinson;

203. kit de încărcare stimulator — boala Parkinson;

204. electrozi cerebrali implantabili pentru stimulare

cerebrală profundă — boala Parkinson;

205. extensii de legătură stimulator-electrozi — boala

Parkinson;

206. microelectrozi înregistrare micropotențiale — boala

Parkinson;

207. canule inserție microelectrozi — boala Parkinson;

208. cabluri de legătură microelectrozi — sistem de citire

micropotențiale — boala Parkinson;

209. programator pacient (telecomandă) — boala Parkinson;

210. tunelizator extensie — boala Parkinson;

211. sistem de fixare electrod implantabil — boala Parkinson;

212. stimulator implantabil bilateral pentru stimulare

cerebrală profundă reîncarnabil — distonii musculare;

213. kit de încărcare stimulator — distonii musculare;

214. electrozi cerebrali implantabili pentru stimulare

cerebrală profundă — distonii musculare;

215. extensii de legătură stimulator-electrozi — distonii

musculare;

216. microelectrozi înregistrare micropotențiale — distonii

musculare;

217. canule inserție microelectrozi — distonii musculare;

218. cabluri de legătură microelectrozi — sistem de citire

micropotențiale — distonii musculare;

219. programator pacient (telecomandă) — distonii

musculare;

220. tunelizator extensie — distonii musculare;

221. sistem de fixare electrod implantabil — distonii musculare;

222. sondă decompresie discală termică;

223. dispozitiv decompresie discală mecanică;

224. alcool gelifiat pentru tratamentul herniei de disc;

225. pompe programabile pentru infuzii intratecale de soluții

terapeutice;

226. catetere pentru pompele implantabile;

227. kituri de reumplere a pompelor implantabile.”

Art. II. — Direcțiile de specialitate din Casa Națională de

Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și

unitățile de specialitate prin care se derulează programe

naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

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

României, Partea I.

p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Adela Cojan

București, 16 decembrie 2022.

Nr. 1.010.
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— Prețuri pentru anul 2023 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 2.760 760 275

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 3.280 300

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 4.920 440

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 940 100

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 3.760 340

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 3.500 320

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 1.200 110

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 2023 —

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.

* Tarifele anuale se aplică pentru comenzile online efectuate până la 31 ianuarie 2023.

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 65 160 400 960 2.110 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 115 290 730 1.750 3.850 1.150 2.880 7.200 17.280 38.020

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 75 190 480 1.150 2.530 750 1.880 4.700 11.280 24.820

ExpertMO 140 350 880 2.110 4.640 1.400 3.500 8.750 21.000 46.200

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


