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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

15 februarie 2022 

√ Ordinul ministrul apărării naţionale nr. M25/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului de mediere al personalului militar în rezervă şi în retragere, publicat in 
Monitorul Oficial 149/15.02.2022. 

→ Se înfiinţează Consiliul de mediere al personalului militar în rezervă şi în retragere, ale cărui 
organizare şi funcţionare sunt stabilite în regulamentul prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezentul ordin. 

→ La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 
M.46/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului consultativ al militarilor în 
rezervă şi în retragere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 29 martie 2019. 

 
Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere al personalului militar 

în rezervă şi în retragere 
 
Art. 1 
Consiliul de mediere al personalului militar în rezervă şi în retragere, denumit în continuare Consiliul, 
îşi desfăşoară activitatea ca organ consultativ în scopul asigurării ministrului apărării naţionale a 
consultanţei de specialitate în domeniile de interes specifice militarilor în rezervă şi în retragere. 

Art. 2 
Consiliul funcţionează la nivelul Cabinetului ministrului, pe lângă structura de consilieri ai ministrului 
apărării naţionale, activitatea sa fiind coordonată de către un consilier desemnat de ministrul apărării 
naţionale. 

Art. 3 
(1)Consiliul este compus din militari trecuţi în rezervă sau în retragere din Ministerul Apărării Naţionale, 
recunoscuţi pentru expertiza şi experienţa lor în domeniile de interes specifice. 
(2)Consiliul este format din câte un reprezentant al asociaţiilor şi fundaţiilor care au dobândit statutul 
de utilitate publică şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului 
Apărării Naţionale şi un reprezentant desemnat prin acordul celorlalte asociaţii şi fundaţii care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale instituţiei militare. 
(3)La şedinţele Consiliului, din partea instituţiei militare participă consilierul prevăzut la art. 2, precum 
şi reprezentanţii următoarelor structuri: Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii 
personalului, Direcţia generală financiar-contabilă, Direcţia generală juridică, Direcţia informare şi 
relaţii publice şi Casa de pensii sectorială. 
(4)Participarea membrilor Consiliului la şedinţe este opţională şi neremunerată. 
(5)Consiliul îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a minimum jumătate plus unu din numărul total de 
membri. 

Art. 4 
Asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) transmit reprezentanţii desemnaţi să facă parte din 
Consiliu anual, până la data de 31 martie, la Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul. 

Art. 5 
Accesul la informaţiile vehiculate în cadrul Consiliului se face cu respectarea prevederilor actelor 
normative din domeniul informaţiilor clasificate. 
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√  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 355/2022 pentru aprobarea Metodologiei de 
implementare a proiectului-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor cu 
tuberculoză din România, publicat in Monitorul Oficial 149/15.02.2022 

Art. 1 
Se aprobă Metodologia de implementare a proiectului-pilot privind modelul de îngrijire în sistem 
ambulatoriu a pacienţilor cu tuberculoză din România, denumită în continuare metodologie, prevăzută 
în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 
___ 
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 bis, care se poate achiziţiona de 
la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti. 

Art. 2 
Scopul proiectului-pilot este de a stabili mecanismele necesare pentru realizarea diagnosticului de 
tuberculoză şi, respectiv, pentru iniţierea şi monitorizarea tratamentului tuberculozei la nivelul 
dispensarelor de pneumoftiziologie, pentru acele categorii de pacienţi care sunt eligibili, conform 
metodologiei. 

Art. 3 
Proiectul-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor cu tuberculoză din 
România este coordonat din punct de vedere tehnic de Ministerul Sănătăţii prin Unitatea de Planificare 
şi Implementare de Politici ale Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de 
sănătate privind controlul tuberculozei în România", iar din punct de vedere metodologic de către 
Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta". 

Art. 4 
Proiectul-pilot se va derula în anul 2022 în dispensarele de pneumoftiziologie din municipiul Bucureşti 
şi în dispensarele de pneumoftiziologie din judeţele Ialomiţa (dispensarele TB Slobozia, Urziceni şi 
Feteşti), Botoşani (dispensarele TB Botoşani şi Dorohoi), Maramureş (dispensarele TB Baia Mare, Târgu 
Lăpuş şi Sighetu Marmaţiei) şi Mehedinţi (dispensarele TB Drobeta-Turnu Severin şi Vânju Mare). 

Art. 5 
Toate persoanele suspecte sau confirmate cu tuberculoză, participante în proiectul-pilot, beneficiază 
de toate drepturile prevăzute în cadrul Programului naţional de control al tuberculozei. 

Art. 6 
Pentru derularea activităţilor de diagnostic şi tratament stabilite conform metodologiei şi care nu sunt 
acoperite în Programul naţional de control al tuberculozei, Ministerul Sănătăţii va dispune transferul 
de sume către Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din fondurile alocate Programului ROU-
T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România", cu 
avizul Fondului Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei, pentru Bucureşti, şi către 
Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare, Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş şi Spitalul 
Municipal Sighetu Marmaţiei, pentru judeţul Maramureş, Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani şi 
Spitalul Municipal Dorohoi, pentru judeţul Botoşani, şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalul 
Municipal Urziceni şi Spitalul Municipal Feteşti, pentru judeţul Ialomiţa, Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Drobeta-Turnu Severin, pentru judeţul Mehedinţi. 

Art. 7 
Finanţarea cheltuielilor eligibile se va realiza în baza solicitării Institutului de Pneumoftiziologie "Marius 
Nasta", pentru Bucureşti, şi a solicitărilor Spitalului de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia 
Mare, Spitalului Orăşenesc Târgu Lăpuş şi Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, pentru judeţul 
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Maramureş, Spitalului de Pneumoftiziologie Botoşani şi Spitalului Municipal Dorohoi, pentru judeţul 
Botoşani, şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalului Municipal Urziceni şi Spitalului 
Municipal Feteşti, pentru judeţul Ialomiţa, Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, 
pentru judeţul Mehedinţi, însoţite de documente justificative, cu încadrarea în limita bugetului 
aprobat, pe baza instrucţiunilor transmise de către coordonatorul de program. 

Art. 8 
Conducerea Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", pentru Bucureşti, a Spitalului de 
Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare, a Spitalului Orăşenesc Târgu Lăpuş şi a Spitalului 
Municipal Sighetu Marmaţiei, pentru judeţul Maramureş, a Spitalului de Pneumoftiziologie Botoşani şi 
a Spitalului Municipal Dorohoi, pentru judeţul Botoşani, şi a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, a 
Spitalului Municipal Urziceni şi a Spitalului Municipal Feteşti, pentru judeţul Ialomiţa, a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, pentru judeţul Mehedinţi, personalul medical din cadrul 
dispensarelor de pneumoftiziologie implicate în derularea proiectului-pilot, precum şi Unitatea de 
Planificare şi Implementare de Politici ale Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului 
de sănătate privind controlul tuberculozei în România" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin. 

 

√ Ordinul ministrului educaţiei nr. 3123/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 
la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de 
organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, 
publicat in Monitorul Oficial 150/15.02.2022. 

→ Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 9, prevederile literei h) se suspendă pentru anul şcolar 2021-2022. 

2.La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

"(3) Pentru anul şcolar 2021-2022, inspectoratele şcolare pot decide să nu organizeze etapele pe şcoală 
şi/sau locală ale unei olimpiade naţionale, organizând direct etapa judeţeană/a sectoarelor 
municipiului Bucureşti, în funcţie de evoluţia pandemiei de COVID-19 şi în cazul în care numărul de 
unităţi de învăţământ/elevi care pot participa este mic." 

3.La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: 

"(31) Pentru anul şcolar 2021-2022, pentru etapa naţională a olimpiadelor cu participare internaţională 
se atribuie, după caz, locuri suplimentare, conform regulamentelor specifice de olimpiadă." 

4.La articolul 15, prevederile alineatului (7) se suspendă pentru anul şcolar 2021-2022. 

5.La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins: 

"(71) În anul şcolar 2021-2022, pentru a participa la etapa naţională a olimpiadei, participanţii la etapa 
judeţeană/sector al municipiului Bucureşti trebuie să obţină cel puţin punctajul minim stabilit prin 
regulamentele specifice." 

6.La articolul 15, prevederile alineatelor (4), (5), (6) şi (8) se suspendă pentru anul şcolar 2021-2022. 

7.Pentru anul şcolar 2021-2022, la articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Comisia judeţeană/a sectorului municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a 
contestaţiilor este propusă de Consiliul consultativ al disciplinei/disciplinelor cu cel puţin 10 zile înainte 
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de desfăşurarea olimpiadei şi este numită prin decizie a inspectorului şcolar general, având următoarea 
componenţă: 

a) preşedinte: inspector şcolar general sau inspector şcolar general adjunct/inspector management 
instituţional cu atribuţii de coordonare la nivel de sector al municipiului Bucureşti; 

b) preşedinte executiv: inspector şcolar/profesor metodist de specialitate; 

c) vicepreşedinţi pentru subcomisii: cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar, cu 
probitate morală şi rezultate deosebite în activitatea profesională; 

d) secretar: informatician sau profesor, din unitatea de învăţământ preuniversitar în care se desfăşoară 
competiţia, având competenţe de operare pe calculator; 

e) membri: profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar cu rezultate deosebite în 
activitatea profesională, în număr proporţional cu numărul elevilor participanţi; 

f) echipa tehnică - asigură infrastructura, numai în situaţia organizării şi desfăşurării olimpiadei în 
format online/digital." 

8.La articolul 17 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: 

"b1) asigură logistica necesară desfăşurării competiţiei, inclusiv în situaţia în care organizarea şi 
desfăşurarea olimpiadelor şcolare se realizează în format online/digital, în anul şcolar 2021-2022;" 

9.La articolul 17 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: 

"e1) asigură securitatea igienico-sanitară a elevilor şi a întregului personal implicat în desfăşurarea 
etapelor olimpiadelor şcolare, în conformitate cu reglementările în vigoare, în anul şcolar 2021-2022;" 

10.La articolul 17 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: 

"a1) pentru anul şcolar 2021-2022, elaborează subiectele şi baremele de evaluare pentru etapa 
judeţeană a olimpiadei, după caz, în funcţie de prevederile regulamentelor specifice pentru olimpiadă;" 

11.Pentru anul şcolar 2021-2022, la articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare a olimpiadei naţionale are următoarea 
componenţă: 

a) preşedinte: inspectorul şcolar general/inspectorul şcolar general adjunct al judeţului/municipiului 
Bucureşti unde se desfăşoară etapa naţională; 

b) vicepreşedinte: inspector şcolar/profesor metodist din judeţul organizator; 

c) secretar: informatician sau profesor, având competenţe de operare pe calculator; 

d) membri: inspectori, directori ai unităţilor de învăţământ implicate în organizarea competiţiei şi cadre 
didactice; 

e) echipa tehnică - asigură infrastructura, numai în situaţia organizării şi desfăşurării olimpiadei în 
format online/digital." 

12.La articolul 18, prevederile alineatului (7) se suspendă pentru anul şcolar 2021-2022. 

13.La articolul 18, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: 

"(8) În anul şcolar 2021-2022, Comisia centrală a olimpiadei naţionale, propusă de către 
inspectorul/inspectorul de specialitate/expert/consilier din cadrul direcţiilor de specialitate din 
învăţământul preuniversitar, este aprobată de către secretarul de stat pentru învăţământ 
preuniversitar/secretarul de stat pentru învăţământ în limbile minorităţilor naţionale." 
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14.La articolul 19, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: 

"b1) asigurarea logisticii necesare desfăşurării competiţiei, inclusiv în situaţia în care organizarea şi 
desfăşurarea olimpiadelor şcolare se realizează în format online/digital, în anul şcolar 2021-2022;" 

15.La articolul 19, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: 

"d) asigură securitatea igienico-sanitară a elevilor şi a întregului personal implicat în desfăşurarea 
etapelor olimpiadelor şcolare, în conformitate cu reglementările în vigoare, în anul şcolar 2021-2022." 

16.Prevederile articolului 27 se suspendă pentru anul şcolar 2021-2022. 

17.După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins: 

"Art. 271 

(1) În anul şcolar 2021-2022, pentru probele scrise, subiectele şi baremele de evaluare, pentru etapa 
judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, sunt elaborate de un grup de lucru din cadrul 
subcomisiei de evaluare aprobat de preşedintele comisiei judeţene/a sectorului municipiului Bucureşti 
de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor sau de un grup de lucru al Comisiei centrale a 
olimpiadei naţionale aprobat de secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar/secretarul de stat 
pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, după caz, în funcţie de prevederile 
regulamentelor specifice de olimpiadă. 

(2) În anul şcolar 2021-2022, pentru etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti a 
olimpiadelor cu etapă internaţională pentru care au fost atribuite locuri suplimentare în vederea 
participării la etapa naţională, subiectele şi baremele de evaluare sunt unice şi sunt elaborate de grupul 
de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naţionale. 

(3) În anul şcolar 2021-2022, pentru etapa naţională a olimpiadei şcolare subiectele şi baremele de 
evaluare sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naţionale. Grupul de lucru 
al comisiei centrale este coordonat ştiinţific de reprezentantul Centrului Naţional de Politici şi Evaluare 
în Educaţie, denumit în continuare CNPEE, sau, după caz, de reprezentanţii ME sau inspectori 
şcolari/cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar desemnaţi de DGMRP - Direcţia 
minorităţi. 

(4) În anul şcolar 2021-2022, probele practice/experimentale se desfăşoară doar la etapa naţională şi 
subiectele şi baremele de evaluare se realizează de către un grup de lucru al Comisiei centrale a 
olimpiadei naţionale. Excepţie fac olimpiadele pentru informatică şi tehnologia informaţiei care au doar 
probă practică, desfăşurată online/digital şi pentru care subiectele şi baremele de evaluare sunt unice 
şi la etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti şi sunt realizate de un grup de lucru al 
Comisiei centrale a olimpiadei naţionale." 

18.La articolul 38, prevederile alineatului (2) se suspendă pentru anul şcolar 2021-2022. 

19.La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 

"(21) În anul şcolar 2021-2022, pachetele de lucrări vor fi transmise spre evaluare subcomisiei 
judeţene/a sectoarelor municipiului Bucureşti de evaluare şi, respectiv, pentru reevaluare subcomisiei 
de soluţionare a contestaţiilor, conform unei proceduri stabilite de comisia judeţeană/a sectorului 
municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor. Excepţie fac 
olimpiadele la care subiectele probelor sunt de tip grilă şi la care lucrările se evaluează în faţa elevului 
pe bază de şablon de corectare şi olimpiadele la disciplina informatică şi tehnologia informaţiei la care 
evaluarea se realizează cu un sistem automat de evaluare, pe baza evaluatoarelor construite în cadrul 
comisiei." 

20.La articolul 52, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
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"(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru anul şcolar 2021-2022, pentru organizarea 
olimpiadelor şcolare naţionale, cuantumul este stabilit şi alocat de către ME pentru cheltuielile cu 
participanţii (elevi şi profesori însoţitori) reprezentând serviciile de masă, cazare şi alte cheltuieli 
organizatorice. Acesta poate fi suplimentat de către instituţiile organizatoare din alte venituri 
constituite, în condiţiile legii." 

21.La articolul 52, prevederile alineatului (3) se suspendă pentru anul şcolar 2021-2022. 

22.La articolul 57, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

"(3) Pentru anul şcolar 2021-2022, în cazul în care numărul de unităţi de învăţământ/elevi care pot 
participa este mic şi în funcţie de evoluţia pandemiei de COVID-19, inspectoratele şcolare pot decide 
să nu organizeze etapele pe şcoală şi/sau locale ale unui concurs naţional, organizând direct etapa 
judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti." 

23.Pentru anul şcolar 2021-2022, la articolul 60, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(7) Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti 
este propusă de Consiliul consultativ al disciplinei/disciplinelor şi este numită prin decizie a 
inspectorului şcolar general, având următoarea componenţă: 

a) preşedinte: inspector şcolar general sau inspector şcolar general adjunct/inspector management 
instituţional cu atribuţii de coordonare la nivel de sector al municipiului Bucureşti; 

b) preşedinte executiv: inspectorul şcolar/profesor metodist de specialitate; 

c) vicepreşedinţi: cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar, cu rezultate 
deosebite în activitatea profesională; 

d) secretar: informatician sau profesor din unitatea de învăţământ preuniversitar în care se desfăşoară 
competiţia, având competenţe de operare pe calculator; 

e) membri: profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar cu rezultate deosebite în 
activitatea profesională şi, dacă este cazul, cadre didactice universitare, în număr proporţional cu 
numărul elevilor participanţi; 

f) echipa tehnică - asigură infrastructura, numai în situaţia organizării şi desfăşurării concursului în 
format online/digital." 

24.La articolul 60, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins: 

"(81) Pentru anul şcolar 2021-2022, Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a 
sectoarelor municipiului Bucureşti elaborează criterii de calificare, cu respectarea prevederilor din 
regulamentul fiecărei competiţii, stabileşte numărul de locuri pentru etapa judeţeană/a sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi asigură securitatea igienico-sanitară a elevilor şi a întregului personal implicat 
în desfăşurarea etapelor concursurilor şcolare, în conformitate cu reglementările în vigoare." 

25.Pentru anul şcolar 2021-2022, la articolul 60, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(9) Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa regională/interjudeţeană este propusă de consiliile 
consultative ale disciplinei din judeţele participante şi este numită prin decizie a inspectorului şcolar 
general al inspectoratului şcolar organizator, având următoarea componenţă: 

a) preşedinte: inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct al judeţului care organizează 
etapa regională/interjudeţeană; 

b) preşedinte executiv: inspectorul şcolar/profesor metodist de specialitate din judeţul gazdă; 
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c) vicepreşedinţi: inspectori şcolari/cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar, cu 
rezultate deosebite în activitatea profesională, din judeţele participante; 

d) secretar: informatician sau profesor din unitatea de învăţământ preuniversitar în care se desfăşoară 
competiţia, având competenţe de operare pe calculator; 

e) membri: profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar din judeţele participante, cu 
rezultate deosebite în activitatea profesională şi, după caz, cadre didactice universitare, în număr 
proporţional cu numărul elevilor participanţi; 

f) echipa tehnică - asigură infrastructura, numai în situaţia organizării şi desfăşurării concursului în 
format online/digital." 

26.Pentru anul şcolar 2021-2022, la articolul 62, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Comisia de organizare a concursului naţional are următoarea componenţă: 

a) preşedinte: inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct al judeţului/municipiului 
Bucureşti unde se desfăşoară etapa naţională; 

b) vicepreşedinte: inspector şcolar/profesor metodist din judeţul organizator; 

c) secretar: informatician sau profesor din unitatea de învăţământ preuniversitar în care se desfăşoară 
competiţia, având competenţe de operare pe calculator; 

d) membri: inspectori, directori ai unităţilor de învăţământ implicate în organizarea competiţiei şi cadre 
didactice; 

e) echipa tehnică - asigură infrastructura, numai în situaţia organizării şi desfăşurării concursului în 
format online/digital." 

27.La articolul 63, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: 

"b1) asigurarea logisticii necesare desfăşurării competiţiei, inclusiv în situaţia în care organizarea şi 
desfăşurarea concursului şcolar se realizează în format online/digital, şi confecţionarea ştampilei, în 
anul şcolar 2021-2022;" 

28.La articolul 63, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: 

"f) asigură securitatea igienico-sanitară a elevilor şi a întregului personal implicat în desfăşurarea 
etapelor concursurilor şcolare, în conformitate cu reglementările în vigoare, în anul şcolar 2021-2022." 

29.După articolul 95 se introduce un nou articol, articolul (951), cu următorul cuprins: 

"Art. 951 

În anul şcolar 2021-2022, cu excepţia competiţiilor şcolare care prin formatul lor se desfăşoară 
online/digital, organizarea şi desfăşurarea celorlalte competiţii şcolare se pot face în format 
online/digital, numai în situaţia în care evoluţia pandemiei de COVID-19 nu permite organizarea lor în 
format fizic. Modalitatea de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare se stabileşte prin 
regulamentele specifice." 

→ Prevederile prezentului ordin se aplică pe perioada anului şcolar 2021-2022. 

→ Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, 
Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică, Centrul Naţional de Politici şi 
Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti, instituţiile şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin 
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√ Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale, ministrului energiei şi al ministrului 
finanţelor nr. 112/2022 pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente 
schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor 
măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru 
sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind 
acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării'', publicat in Monitorul Oficial 155/15.02.2022. 

→ Se aprobă procedura de decontare a sumelor aferente schemei de compensare reglementate de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021  precum şi documentele în baza cărora se realizează 
decontarea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

→ (1)Cererile de decontare a sumelor aferente schemei de compensare prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, depuse la autorităţile competente până la data intrării în vigoare a 
prezentului ordin, se soluţionează potrivit normelor aplicabile la data depunerii acestora. Plata sumelor 
aferente cererilor de decontare şi operaţiunile ulterioare aferente plăţii se efectuează conform 
normelor legale în vigoare de la data efectuării acestor operaţiuni. 

(2)Dispoziţiile prezentului ordin se aplică pentru cererile de decontare a sumelor aferente schemei de 
compensare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, depuse sau redepuse 
după data intrării în vigoare a prezentului ordin. 

→Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Energiei, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială, precum şi furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 

→La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii 
sociale, al ministrului energiei şi al ministrului finanţelor nr. 1.155/1.240/1.480/2021 pentru aprobarea 
procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în 
baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 
pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1143 din 27 noiembrie 2021. 

Procedura din 2022 de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin reglementate de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 
pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta 

Dunării'', cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentele în baza cărora se 
realizează decontarea 

Dată act: 12-feb-2022 

Emitent: Ministerul Energiei 

CAPITOLUL I:Procedura şi termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare 
pentru clienţii casnici 

Art. 1 
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(1)Pentru consumul de energie realizat începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie 
electrică şi/sau gaze naturale, denumiţi în continuare furnizori, aplică în facturile emise schema de 
compensare prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei 
scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 
2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de 
facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 
Biosferei "Delta Dunării", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările 
şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 118/2021 sau ordonanţa de urgenţă, pentru 
consumurile de energie electrică şi/sau gaze naturale înregistrate de clienţii casnici beneficiari ai 
prevederilor ordonanţei de urgenţă. 

(2)Sumele cu titlu de compensaţie se scad din totalul de plată al facturilor emise de furnizor. 

(3)Pe baza facturilor emise, furnizorii depun în format electronic pe o adresa de e-mail dedicată, pusă 
la dispoziţie de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie, 
cererea de decontare a sumelor aferente compensării, însoţită de următoarele documente: 

a)situaţia de plată centralizatoare, pe judeţe, a cuantumului compensării totale aplicate; 

b)declaraţie pe propria răspundere; 

c)fişier analitic csv cu beneficiarii compensării ce stau la baza solicitării decontării. 

(4)În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie electrică, cât 
şi pentru gaze naturale, documentele prevăzute la alin. (3) se întocmesc separat pentru fiecare 
categorie de servicii. 

(5)Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine în 
totalitate furnizorilor. 

(6)Documentele prevăzute la alin. (3) sunt semnate şi certificate, după caz, de reprezentantul legal al 
furnizorului. Documentele transmise pot fi semnate electronic cu semnătura electronică calificată 
bazată pe un certificat calificat eliberat în condiţiile legii. 

(7)Documentele prevăzute la alin. (3) fac referire la facturile emise de furnizori într-o singură lună 
calendaristică. 

(8)Modelele documentelor prevăzute la alin. (3) sunt prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3 şi nr. 1.12 la 
prezenta procedură. 

Art. 2 

(1)Pentru decontarea lunară, documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se depun până în ultima zi 
lucrătoare a lunii calendaristice următoare celei pentru care se solicită decontarea sumelor 
compensate şi evidenţiate în facturile emise de furnizor, atât pentru consumul aferent lunii 
calendaristice, cât şi pentru orice regularizări evidenţiate în facturile emise de furnizor în luna 
calendaristică. Decontarea regularizărilor se face numai pentru lunile calendaristice din perioada de 
implementare a schemei de compensare. 

(2)Pentru sumele acordate cu titlu de compensaţie aferente perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 
2022, termenul-limită până la care se poate solicita plata acestora de către furnizori este 31 iulie 2022. 

(3)În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, compensaţia se stabileşte astfel: 

a)În cazul beneficiarilor a căror perioadă de consum facturat este atât în afara, cât şi în interiorul 
perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, compensaţia se va acorda prorata cu numărul de zile 
incluse în intervalul respectiv faţă de numărul total de zile de consum facturat. 
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b)În cazul beneficiarilor a căror perioadă de consum facturat include două sau mai multe luni din 
perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, consumurile vor fi defalcate pe fiecare lună de livrare, 
prorata cu numărul de zile din fiecare lună de consum facturat. 

Art. 3 

(1)Pe baza situaţiilor centralizatoare şi a borderourilor prevăzute la art. 17 alin. (3) şi (4) şi art. 21 alin. 
(5) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 
vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, furnizorul are obligaţia să verifice încadrarea clienţilor 
casnici pentru care vor acorda compensaţia. 

(2)Compensaţia se acordă tuturor clienţilor casnici care nu beneficiază de ajutorul pentru încălzire 
prevăzut de Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, prin raportare la valorile de referinţă 
prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a şi b) din lege. 

(3)Prin excepţie, compensaţia se aplică şi pentru clienţii casnici care se încadrează în categoria 
consumatorilor vulnerabili, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 1 alin. (6) din ordonanţa de 
urgenţă, respectiv la art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei 
scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 
2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de 
facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 
Biosferei "Delta Dunării", denumită în continuare OUG nr. 3/2022. 

Art. 4 

(1)Compensaţia se acordă pentru fiecare lună din sezonul rece aferent perioadei 1 noiembrie 2021-31 
martie 2022, în limitele consumului zilnic/lunar prevăzut la art. 3 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. 

(2)În situaţia în care consumul lunar estimat al unui client casnic se încadrează în limitele prevăzute de 
lege, dar după regularizare nu se încadrează în limita lunară respectivă, fără a depăşi plafonul maxim 
aferent perioadei stabilit la art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă, compensaţia nu se aplică 
pentru consumul lunii respective realizat de acel client casnic, iar la regularizare se retrage compensaţia 
anterior acordată pentru consumul lunii respective realizat de acel client casnic. 

(3)În situaţia în care, la regularizare, consumul unui client casnic se constată că s-a încadrat în limitele 
prevăzute de lege şi nu s-a acordat compensaţia cuvenită clientului respectiv, în baza consumului lunar 
estimat, clientul casnic va beneficia de compensaţie în factura de regularizare. 

(4)În situaţia în care consumul unui client casnic depăşeşte plafonul maxim de consum total aferent 
sezonului rece aferent perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, factura de regularizare conţine şi 
recuperarea sumelor compensate anterior acordată aferentă clientului respectiv pentru întreaga 
perioadă. 

(5)Pentru orice situaţii în care se constată că o compensare anterior acordată clientului casnic este 
retrasă, sumele acordate se recuperează de la client de către furnizor conform procedurilor din 
contractul de furnizare existent între client şi furnizor. Aceste sume recuperate vor fi evidenţiate 
distinct cu semnul "plus" în facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de energie electrică/gaze 
naturale. 

(6)În cazul în care sumele prevăzute la alin. (5) au fost decontate de către Agenţie, acestea vor fi 
restituite de furnizor în contul indicat de Agenţie prin includerea în fişierul analitic de decontare aferent 
lunii în care au fost evidenţiate în factura clientului. 

(7)Verificarea încadrării în limitele de consum, a compensării aplicate şi a sumelor decontate se 
realizează de furnizor odată cu emiterea facturilor de regularizare conform art. 4 din ordonanţa de 
urgenţă. 
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(8)Prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător de către furnizori şi pentru schema 
de compensare pentru clienţii casnici. 

(9)În situaţia prevăzută la alin. (8) decontarea sumelor aferente schemei de compensare se realizează, 
în condiţiile ordonanţei de urgenţă, către fiecare furnizor, corespunzător perioadei de facturare pe 
baza limitei de consum lunar. 

(10)În perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, clienţii casnici, prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) din 
ordonanţa de urgenţă, vor beneficia de măsuri de sprijin, în limita îndeplinirii condiţiilor prevăzute în 
ordonanţa de urgenţă, aplicate cumulativ: 

a)plafonarea prevăzută la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă; 

b)schema de compensare pentru clienţii casnici. 

(11)Compensaţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă au pentru clienţii casnici următoarele 
caracteristici, pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022: 

a)Valoarea compensaţiei din schema de compensare pentru clienţii casnici, în cazul energiei electrice, 
este de maximum 0,291 lei/kWh, nu include TVA şi se scade din preţul final facturat al energiei 
electrice, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (11) din ordonanţa de urgenţă, conform exemplului 
pentru o unitate de kWh: 

Preţ final facturat/1,19 = preţ final facturat net, 

unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote 
de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător). 

Preţ final facturat net - 0,291 lei = preţ final facturat net compensat 

Preţ final facturat net compensat + valoarea TVA aferentă preţului final facturat > = 0,68 lei 

0,68 lei = preţ unitar de referinţă conform art. 1 alin. (11) din OUG nr. 118/2021 

Preţul final facturat net include componenta de preţ a energiei electrice de maximum 0,525 lei, 
conform art. 6 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 118/2021. 

b)Valoarea compensaţiei din schema de compensare pentru clienţii casnici, în cazul gazelor naturale, 
corespunzătoare valorii de maximum 33% din valoarea preţului gazelor naturale ca marfă, nu include 
TVA şi se scade din componenta de preţ facturat, fără TVA, al gazelor naturale astfel încât să se respecte 
preţul de referinţă prevăzut la art. 1 alin. (12) din ordonanţa de urgenţă, conform exemplului pentru o 
unitate de kWh: 

Preţul gazelor naturale facturate cu TVA/1,19 = preţul gazelor naturale net, 

unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote 
de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător). 

Preţul gazelor naturale facturate cu TVA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG 
nr. 118/2021, nu include celelalte componente ale preţului final facturat. 

Preţul gazelor naturale net -(Preţul gazelor naturale net x 33/100) = Valoare netă preţ cu compensaţie 

Valoare netă preţ cu compensaţie > = 0,125 lei/kWh 

0,125 lei/kWh = 125 lei/MWh = preţ unitar de referinţă conform art. 1 alin. (12) din OUG nr. 118/2021 

Valoare netă preţ cu compensaţie < = 0,250 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 118/2021 

Valoarea facturii finale = (Preţul final facturat al gazelor naturale x cantitate facturată)-(Preţul gazelor 
naturale net x 33/100) 
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Preţul final facturat al gazelor naturale are înţelesul prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 
118/2021. 

(12)Compensaţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă au pentru clienţii casnici următoarele 
caracteristici, pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 februarie 2022-31 martie 2022: 

a)Valoarea compensaţiei din schema de compensare pentru clienţii casnici, în cazul energiei electrice, 
este de maximum 0,291 lei/kWh, nu include TVA şi se aplică direct preţului final facturat al energiei 
electrice, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (11) din ordonanţa de urgenţă, conform exemplului 
pentru o unitate de kWh: 

Preţ final facturat/1,19 = preţ final facturat net, 

unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote 
de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător). 

Preţ final facturat net - 0,291 = preţ final facturat net compensat 

Preţ final facturat net compensat + valoarea TVA aferentă preţului final facturat > = 0,68 lei 

0,68 lei = preţ unitar de referinţă conform art. 1 alin. (11) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare 

Preţul final facturat net include componenta de preţ a energiei electrice de maximum 0,336 lei, 
conform art. 6 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
259/2021, cu modificările şi completările ulterioare. 

b)Valoarea compensaţiei din schema de compensare pentru clienţii casnici, în cazul gazelor naturale, 
corespunzătoare valorii de maximum 40% din valoarea preţului gazelor naturale ca marfă, nu include 
TVA şi se scade din componenta de preţ facturat, fără TVA, al gazelor naturale astfel încât să se respecte 
preţul de referinţă prevăzut la art. 1 alin. (12) din ordonanţa de urgenţă, conform exemplului pentru o 
unitate de kWh: 

Preţul gazelor naturale facturate cu TVA/1,19 = preţul gazelor naturale net, 

unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote 
de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător). 

Preţul gazelor naturale facturate cu TVA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG 
nr. 118/2021, nu include celelalte componente ale preţului final facturat. 

Preţul gazelor naturale net -(Preţul gazelor naturale net x 40/100) = Valoare netă preţ cu compensaţie 

Valoare netă preţ cu compensaţie > = 0,125 lei/kWh 

0,125 lei/kWh = 125 lei/MWh = preţ unitar de referinţă conform art. 1 alin. (12) din OUG nr. 118/2021, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare 

Valoare netă preţ cu compensaţie < = 0,200 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 118/2021, 
conform art. 6 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
259/2021, cu modificările şi completările ulterioare 

Valoarea facturii finale = (Preţul final facturat al gazelor naturale x cantitate facturată)-(Preţul gazelor 
naturale net x 40/100) 

Preţul final facturat al gazelor naturale are înţelesul prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 
118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 5 
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(1)Furnizorii au obligaţia de a ţine evidenţa lunară a clienţilor casnici pentru care aplică compensarea 
prevăzută de ordonanţa de urgenţă. 

(2)Clienţii casnici se identifică de către furnizor prin atributele de identificare aferente locului de 
consum conform facturilor de consum emise în baza contractelor de furnizare încheiate în mod valabil. 

(3)La solicitarea Agenţiei sau a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, furnizorii 
au obligaţia să pună la dispoziţia acestora evidenţa prevăzută la alin. (1), precum şi orice alte date ce 
au legătură cu procedura de decontare, conform anexelor prezentei proceduri. 

Art. 6 

(1)Sumele decontate furnizorului cu titlu de compensaţie sunt supuse verificării Autorităţii Naţionale 
de Reglementare în domeniul Energiei potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă. 

(2)În situaţia în care în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei, precum şi pe baza decontărilor efectuate de Agenţie rezultă că furnizorii au încasat 
sume suplimentare, aceştia au obligaţia restituirii acestor sume la Agenţie prin includerea in fişierul 
analitic de decontare aferent lunii în care au fost evidenţiate în factura clientului. 

(3)Cu sumele recuperate în condiţiile alin. (2) şi art. 4 alin. (6) se reconstituie cheltuielile efectuate din 
bugetul de stat în anul curent, iar în cazul sumelor provenite din finanţarea anilor precedenţi, sumele 
respective au destinaţia prevăzută la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. 

CAPITOLUL II:Procedura şi termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare în 
perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022 pentru beneficiarii clienţi finali noncasnici prevăzuţi la 
art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă 

Art. 7 

Beneficiarii schemei de compensare aplicate în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, prevăzuţi 
la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă, sunt următoarele categorii de clienţi finali 
noncasnici: 

a)întreprinderile mici şi mijlocii definite la art. 4 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)microîntreprinderile definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 

c)cabinetele medicale individuale definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

d)persoanele care exercită profesii liberale, indiferent de forma de organizare; o listă orientativă a 
categoriilor de profesii liberale este prevăzută în anexa nr. 1.4 la prezenta procedură; 

e)întreprinderi individuale definite la art. 2 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; 

f)întreprinderi familiale definite la art. 2 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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g)persoanele fizice autorizate definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 8 

(1)Pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 7 se acordă exceptarea de la plată, în cazul energiei electrice, a 
următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de energie electrică aferente 
perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022: 

a)tariful pentru servicii de sistem, componentele tarifelor de transport de introducere a energiei 
electrice în reţea (T_G) şi de extragere a energiei electrice din reţea (T_L) determinate potrivit 
reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; 

b)tariful de distribuţie care înseamnă tarifele specifice de distribuţie stabilite de Autoritatea Naţională 
de Reglementare în Domeniul Energiei prin legislaţia secundară pentru societăţile care realizează 
servicii de distribuţie a energiei electrice; 

c)suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi care înseamnă suma determinată potrivit 
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 187/2018 
pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi; 

d)suma reprezentând contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă determinată potrivit Ordinului 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind 
aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de 
facturare al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

e)suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru energie electrică stabilite potrivit anexei nr. 1 la 
titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(2)Pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 7 se acordă exceptarea, în cazul gazelor naturale, a următoarelor 
componente facturate consumatorilor finali prin facturile de gaze naturale aferente perioadei 1 
noiembrie 2021-31 ianuarie 2022: 

a)tarifele reglementate, aferente transportului gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului 
final, stabilite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei; 

b)tarifele reglementate, aferente distribuţiei gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului 
final, stabilite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei; 

c)suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru gaze naturale stabilite potrivit anexei nr. 1 a 
titlului VIII - Accize şi alte taxe speciale al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(3)Elementele exceptate de la plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), pct. i) şi ii) din ordonanţa de 
urgenţă se scad din totalul de plată al facturii emise de furnizor şi nu includ TVA. 

(4)Pentru consumul de energie/gaze naturale realizat în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, 
furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare 
prevăzută în ordonanţa de urgenţă, pentru consumurile de energie electrică şi/sau gaze naturale 
înregistrate de clienţii finali prevăzuţi la art. 7, beneficiari ai prevederilor ordonanţei de urgenţă. 

(5)Pe baza facturilor emise în lunile anterioare, furnizorii depun la Ministerul Energiei cererea de 
decontare a sumelor aferente compensaţiei, însoţită de: 

a)cerere de decontare şi declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform anexelor 
nr. 1.5 şi nr. 1.6 la prezenta procedură; 
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b)un centralizator cuprinzând cuantumul compensaţiei totale aplicate şi defalcat pe categoriile de 
clienţi finali prevăzuţi la art. 7, conform anexei nr. 1.5 la prezenta procedură; 

c)un fişier analitic csv care corespunde regulilor contabile româneşti (şi unde este posibil în format xlsx 
sau xls), cu operaţiunile necesare pentru decontarea pentru clienţii finali noncasnici beneficiari ai 
schemei de compensaţie prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă, conform anexei 
nr. 1.7 la prezenta procedură; 

d)o listă defalcată pe energie electrică şi gaze naturale în cadrul căreia se precizează 
numele/denumirea clienţilor finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă care, 
conform declaraţiilor depuse de aceştia potrivit modelului din anexa nr. 1.11 la prezenta procedură de 
decontare nu au beneficiat de niciun ajutor de minimis, precum şi datele de identificare ale acestora 
cu respectarea dispoziţiilor legale ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare Regulamentul GDPR), 
elaborată conform anexei nr. 1.8 la prezenta procedură; 

e)o listă defalcată pe energie electrică şi gaze naturale în cadrul căreia se precizează 
numele/denumirea clienţilor finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă, datele 
de identificare ale acestora cu respectarea dispoziţiilor legale ale Regulamentului GDPR, precum şi 
valoarea sumelor de care aceştia au beneficiat cu titlu de ajutoare de minimis, conform declaraţiilor 
depuse de aceştia, elaborată potrivit modelului din anexa nr. 1.9 la prezenta procedură; 

f)copie a declaraţiilor depuse de toţi clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de 
urgenţă potrivit modelului din anexa nr. 1.11 la prezenta procedură. 

(6)În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea compensării atât pentru consumuri de energie 
electrică, cât şi pentru gaze naturale, centralizatorul prevăzut la alin. (5) lit. b) se întocmeşte separat 
pentru fiecare categorie de servicii. 

(7)Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine 
furnizorilor. 

(8)Documentele prevăzute la alin. (5) sunt semnate şi certificate după caz, de reprezentantul legal al 
furnizorului. Documentele transmise pot fi semnate electronic cu semnătura electronică calificată 
bazată pe un certificat calificat eliberat în condiţiile legii. 

(9)Modelele documentelor prevăzute la alin. (5) sunt prevăzute în anexele nr. 1.5-1.9 şi nr. 1.11 la 
prezenta procedură. 

(10)Ministerul Energiei poate solicita informaţii suplimentare sau clarificări asupra documentelor 
depuse care constituie parte integrantă a documentaţiei de decontare, atât furnizorilor cât şi altor 
instituţii şi autorităţi publice abilitate potrivit legii. 

(11)Verificările privind respectarea normelor privind ajutorul de minimis se efectuează conform 
cadrului legislativ naţional şi european în materia ajutorului de stat. Prevederile Regulamentului (UE) 
1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare 
[denumit în continuare Regulamentul (UE) 1.407/2013], se aplică în mod corespunzător. 

(12)În sensul alin. (10) şi (11), cu titlu enunţiativ, pot fi solicitate informaţii referitoare la: 

- încadrarea categoriilor clienţilor non-casnici care au primit ajutoare de minimis în prevederile 
Regulamentului (UE) 1.407/2013; 

- facturile emise; 

- clarificări referitoare la datele inserate în cadrul documentelor menţionate la alin. (5); 
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- evidenţierea printr-o situaţie centralizată a numărului de clienţi beneficiari ai schemei de sprijin, 
independent de numărul punctelor sau locurilor de consum. 

Art. 9 

(1)În situaţia în care, în perioada de aplicare a ordonanţei de urgenţă, are loc schimbarea furnizorului 
de energie electrică sau gaze naturale, decontarea se realizează prorata de către fiecare furnizor în 
conformitate cu sumele facturate de fiecare furnizor către beneficiarul final. 

(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia schimbărilor de ordin administrativ, realizate la nivelul 
beneficiari finali ai schemei. Sunt avute în vedere schimbările referitoare la denumirea beneficiarilor 
finali ai schemei sau, fără a se limita la acestea, cele rezultate ca urmare a unor proceduri finalizate de 
divizare sau fuziune a acestora, în condiţiile legii. 

(3)Sumele rezultate din aplicarea schemei de compensare pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 7 se 
comunică de către furnizori Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la încheierea lunii 
calendaristice, pentru care se solicită decontarea sumelor compensate şi evidenţiate în facturile emise 
de furnizor atât pentru consumul aferent lunii calendaristice, cât şi pentru orice regularizări realizate 
potrivit legii evidenţiate în facturile emise de furnizor, aferente perioadei de aplicare a ordonanţei de 
urgenţă în vederea decontării lunare a acestora. Comunicarea se va face la adresa de e-mail dedicată: 
decontare.noncasnici@energie.gov.ro. 

(4)În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) din OUG nr. 118/2021, prin derogare de la prevederile 
Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la 
Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în faza de 
lichidare a cheltuielilor, Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanţa 
sumelor totale din situaţiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori. 

CAPITOLUL III:Cererea pentru aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă emise în baza art. IV din 
Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru 
sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind 
acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 

Art. 10 

(1)În aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia de dispoziţiile OUG nr. 
118/2021, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) 
lit. b)-f) din ordonanţa de urgenţă vor depune la furnizorii de energie electrică/gaze naturale o cerere 
însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. 

(2)Modelul de cerere/declaraţie pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.10 la prezenta 
procedură. 

(3)În situaţia în care cererea/declaraţia nu este conformă cu prevederile prezentelor norme, furnizorii 
de energie electrică/gaze naturale pot solicita clarificări sau refacerea acestor documente; în orice caz, 
cererea, însoţită de declaraţie se consideră depusă la data primei comunicări. 

(4)Răspunsurile la clarificările solicitate de către furnizori se transmit de către beneficiari în termen de 
5 zile calendaristice de la data primirii solicitărilor. 

(5)Furnizorii de energie electrică/gaze naturale vor comunica sau posta pe site-ul propriu modalităţile 
de depunere de către beneficiari - clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanţa de 
urgenţă a cererilor, a clarificărilor, precum şi a răspunsurilor la acestea. 
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(6)Furnizorii sunt obligaţi să utilizeze toate canalele de comunicare dedicate cu clienţii finali prevăzute 
de legislaţia în vigoare aplicabilă şi nu au dreptul să limiteze opţiunile beneficiarilor pentru 
transmiterea cererilor. 

(7)Măsurile de sprijin pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă 
se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 
decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare. 

(8)În vederea verificării încadrării în plafonul prevăzut pentru ajutoarele de minimis, clienţii finali 
prevăzuţi la art. 1 alin. (1), lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă, care se încadrează în categoria de 
întreprinderi mici şi mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 
iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea 
articolelor 107 şi 108 din tratat, vor depune şi o declaraţie pe propria răspundere conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 1.11 la prezenta procedură. 

Art. 11 

(1)Cererea prevăzută la art. 10 alin. (1) va conţine opţiunea beneficiarului client final referitoare la 
încadrarea în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanţa de urgenţă. 

(2)În lipsa exercitării opţiunii prevăzute la alin (1), furnizorul nu are obligaţia de a aplica prevederile 
ordonanţei de urgenţă. 

(3)În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă cererea se va depune 
de către furnizorul de servicii sociale, la fiecare furnizor de energie electrică şi/sau gaze naturale, care 
asigură furnizarea energiei electrice şi/sau a gazelor naturale, în funcţie de locul de consum 
corespunzător serviciului social acordat. 

CAPITOLUL IV:Aspecte legate de procedura de decontare prevăzută la art. 7 din ordonanţa de 
urgenţă 

Art. 12 

La calcularea preţului final facturat pentru clientul final potrivit art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă 
nu se include contravaloarea serviciilor tip abonament corespunzătoare facturilor emise de furnizorii 
de energie electrică şi gaze naturale. 

Art. 13 

(1)Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. 7 din 
ordonanţa de urgenţă astfel cum au fost modificate prin art. XXXV pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 130/2021 şi art. 18 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022, ANRE va 
comunica Ministerului Energiei lunar, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) şi f) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, valorile aferente compensaţiilor pe care trebuie să 
le primească fiecare furnizor de energie electrică şi/sau gaze naturale. 

(2)Pentru perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022, în conformitate cu prevederile art. 7 din 
ordonanţa de urgenţă astfel cum acestea au fost modificate prin art. I pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 3/2022, ANRE va comunica Ministerului Energiei lunar valorile aferente compensaţiilor 
pe care trebuie să le primească fiecare furnizor de energie electrică şi/sau gaze naturale. 

(3)În sensul alin. (1), odată cu transmiterea documentelor justificative ce trebuie prezentate lunar către 
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică şi 
gaze naturale în vederea calculării compensaţiei, furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale vor 
transmite către Ministerul Energiei cererile de decontare pentru sumele aferente plafonării, separat 
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pentru gaze naturale şi/sau energie electrică, conform anexei nr. 1.13 la prezenta procedură. 
Comunicarea se va face la adresa de email dedicată: plafonare@energie.gov.ro. 

(4)În sensul alin. (2), odată cu transmiterea documentelor justificative ce trebuie prezentate lunar către 
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică şi 
gaze naturale în vederea calculării compensaţiei, furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale vor 
transmite către Ministerul Energiei cererile de decontare pentru sumele aferente plafonării, în mod 
diferenţiat pentru consumatori casnici şi noncasnici, separat pentru gaze naturale şi/sau energie 
electrică, conform anexei nr. 1.13 la prezenta procedură. 

(5)În termen de 30 de zile de la introducerea datelor pe platforma pusă la dispoziţie şi gestionată de 
ANRE, aceasta va calcula, pentru fiecare furnizor separat pentru gaze naturale şi/sau energie electrică, 
valorile aferente compensaţiilor prevăzute la alin. (1) şi le va transmite către Ministerul Energiei în 
vederea decontării, conform anexei nr. 1.14 la prezenta procedură. 

(6)În termen de 30 de zile de la introducerea datelor pe platforma pusă la dispoziţie şi gestionată de 
ANRE, aceasta va calcula, pentru fiecare furnizor separat pentru gaze naturale şi/sau energie electrică, 
valorile aferente compensaţiilor prevăzute la alin. (2) şi le va transmite către Ministerul Energiei în 
vederea decontării, conform anexei nr. 1.14 la prezenta procedură. 

(7)Ministerul Energiei efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării 
determinată de ANRE, în termen de 15 zile de la data primirii documentelor de la autoritatea de 
reglementare. 

(8)În cazul în care se constată existenţa unor erori materiale sau de calcul rezultate din lipsa comunicării 
integrale a documentaţiei justificative, ca urmare a verificărilor efectuate de ANRE, autoritatea de 
reglementare va notifica furnizorilor aceste erori, precum şi valorile rectificate ale compensaţiilor, 
urmând ca aceştia să depună o nouă cerere, prevederile alin. (5)-(7) aplicându-se în mod 
corespunzător. 

(9)În cazul în care furnizorii constată existenţa unor erori materiale sau de calcul rezultate din lipsa 
comunicării integrale a documentaţiei, aceştia depun o nouă cerere, prevederile alin. (5)-(7) aplicându-
se în mod corespunzător. 

(10)În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, prin derogare de la 
prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în 
faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la 
concordanţa sumelor totale din situaţiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori 
şi valorile compensaţiilor stabilite de ANRE. 

CAPITOLUL V:Aspecte legate de procedura de plată a compensării de către Agenţia Naţională pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială şi verificarea prevăzută la art. 2 alin. (4) şi (8) din ordonanţa de urgenţă 

Art. 14 

(1)Până în ultima zi lucrătoare a lunii calendaristice următoare celei pentru care se solicită decontarea, 
furnizorii transmit la Agenţie documentele prevăzute la art. 1 alin. (3). 

(2)Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) Agenţia verifică concordanţa sumelor solicitate din 
documentele privind decontarea transmise de furnizor, ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (8) din 
ordonanţa de urgenţă. 

(3)După verificările efectuate conform alin. (2) în termen de 20 de zile de la primirea solicitării din 
partea furnizorului, directorul general al Agenţiei emite decizia de plată. Deciziile se comunică 
furnizorului în termen de 3 zile de la data emiterii. Agenţia întocmeşte decizia de acordare, respectiv 
de respingere a cererii furnizorului, după caz. 
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(4)Plata către furnizori se efectuează conform ordonanţei de urgenţă, în conturi escrow sau în conturile 
bancare indicate de către aceştia, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. 

(5)Pentru prima lună de decontare, furnizorii vor completa documentul prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. c) 
cu facturile aferente lunii de decontare pentru care se solicită sumele aferente compensării. În lunile 
următoare se vor evidenţia facturile aferente lunilor decontate care au fost recalculate în acea lună ca 
urmare a regularizării consumului ori acordării cu întârziere a drepturilor de ajutor de încălzire şi/sau 
supliment de energie sau altor situaţii ce pot genera modificări ale sumelor aferente schemei de 
compensare, prin transmiterea înregistrărilor decontate cu valoarea compensată cu minus şi 
completarea cu un nou rând cu recalcularea efectuată. 

(6)În cazul facturilor recalculate luna emiterii facturilor este luna în care acestea au fost revizuite. 

(7)Furnizorii răspund ca suma totală solicitată pentru un beneficiar/loc de consum la o anumită dată 
să fie egală cu suma compensată în toate facturile emise până la acea dată conform ordonanţei de 
urgenţă. 

(8)Pe baza facturilor de regularizare emise clienţilor care conţin şi recuperarea sumelor decontate 
necuvenit clienţilor care au depăşit limita de consum în perioada de aplicare a ordonanţei de urgenţă, 
furnizorii întocmesc, în termenul prevăzut la art. 4 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, o nouă cerere de 
regularizare finală. Cererea va avea în vedere sumele aferente facturilor pentru care a fost efectuată 
regularizarea pentru perioada prevăzută de art. 4 alin. (4) din prezenta procedură. 

(9)Pe baza verificării prevăzute la art. 2 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, Agenţia efectuează plata 
sau, după caz, stabileşte sumele decontate necuvenit pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 
2022. Sumele de plată sau de recuperat, după caz, se stabilesc prin decizie a directorului general al 
Agenţiei. 

(10)Pentru beneficiarii care nu sunt cuprinşi în cererea de regularizare a furnizorilor, deşi au fost 
cuprinşi în cererile aferente perioadei de aplicare a ordonanţei, Agenţia procedează la emiterea unui 
titlu de creanţă către furnizori, care, în termen de 30 de zile de la comunicare, devine titlu executoriu 
şi este transmis la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

Art. 15 

(1)Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
verifică corectitudinea întocmirii situaţiilor de plată de către furnizori într-un eşantion de minimum 2% 
şi transmite Agenţiei rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor 
a sumelor primite necuvenit. 

(2)Pe baza situaţiilor transmise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, 
Agenţia dispune prin emiterea unui titlu de creanţă, după caz, recuperarea de la furnizor a sumelor 
primite necuvenit, urmând ca furnizorul să recupereze de la clientul casnic conform procedurilor din 
contractul de furnizare existent între client şi furnizor. 

(3)Pentru creanţele stabilite în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Naţională de Reglementare 
în Domeniul Energiei, Agenţia aplică dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul de accesorii datorate pentru neplata la 
scadenţă a creanţei bugetare principale. Furnizorul are obligaţia ca în termenul prevăzut la art. 4 alin. 
(5) din ordonanţa de urgenţă să restituie Agenţiei sumele prevăzute în titlurile de creanţă, în caz contrar 
acestea vor fi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

CAPITOLUL VI:Aspecte legate de recuperarea sumelor acordate ilegal sau necuvenit beneficiarilor 
măsurilor de sprijin 

Art. 16 
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(1)În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 
privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care autorităţile cu drept de control 
asupra beneficiarilor, la solicitarea ministerelor competente, după caz, au identificat situaţii de 
acordare a ajutoarelor de stat în mod abuziv sau ajutoare de stat incompatibile, ministerele 
competente, după caz, care au avut calitatea de furnizori ai măsurilor de sprijin, dispun măsuri în 
legătură cu modul de utilizare a ajutoarelor acordate beneficiarilor, respectiv emit decizii prin care 
dispun stoparea sau recuperarea ajutoarelor acordate, aceste decizii fiind titluri executorii. 

(2)Direcţiile sau structurile cu atribuţii în domeniul ajutorului de stat din cadrul ministerelor 
competente, după caz, elaborează şi propun spre aprobare, în termen de 15 zile de la data intrării în 
vigoare a prezentul ordin, norme metodologice proprii privind recuperarea ajutoarelor de stat utilizate 
în mod abuziv sau incompatibile. 

Art. 17 

(1)La stabilirea sumei de recuperat, pe lângă cuantumul ajutorului se va lua în considerare şi o dobândă. 

(2)Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită de Comisia Europeană pentru România şi se calculează 
conform procedurii stabilite prin art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 
2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de 
aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare. Rata 
dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziţia beneficiarului 
pentru prima dată, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, cu 
modificările ulterioare. Această dobândă se va aplica până la momentul recuperării integrale a 
ajutorului, cu aplicarea principiului capitalizării. 

(3)Cuantumul total al dobânzilor datorate de beneficiar va fi determinat prin însumarea valorilor 
absolute ale dobânzilor ce au rezultat în urma aplicării ratelor dobânzilor de referinţă la valoarea 
cheltuielilor identificate pentru recuperare prin decizia de recuperare a ajutorului. 

(4)În cuprinsul deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor se stabileşte cuantumul ajutorului de 
recuperat şi al dobânzii aferente acestuia de la data plăţii ajutorului şi până la data emiterii deciziei, 
precum şi modalitatea de calcul al dobânzii. 

(5)În situaţia în care beneficiarul nu rambursează sumele datorate potrivit deciziei, recuperarea 
sumelor datorate conform deciziei de stopare/recuperare se realizează în condiţiile art. 33 alin. (5) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 

(6)Organele de executare, respectiv organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor 
determina valoarea dobânzilor ce trebuie aplicate pentru perioada cuprinsă între data deciziei de 
recuperare şi momentul recuperării efective. 

(7)Rata dobânzii prevăzute la alin. (2) se aplică până la data recuperării integrale. Cu toate acestea, în 
cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul a fost pus la dispoziţia beneficiarului 
pentru prima dată şi până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de un 
an, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării, precum şi modalitatea de calcul al dobânzii. 

CAPITOLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 18 

(1)Prevederile cap. I, cap. II art. 7-9, cap. III, cap. IV art. 12, art. 13 alin. (1), (3), (5), (7) şi (10), cap. V, 
cap. VI din prezentul ordin se aplică pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 noiembrie 2021-31 
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ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. XXXV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
130/2021 coroborate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022. 

(2)Prevederile cap. I, cap. II art. 8 alin. (7) şi (10), cap. IV art. 12, art. 13 alin. (2), (4), (6), (9) şi (10), cap. 
V, cap. VI din prezentul ordin se aplică pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 februarie 2022-
31 martie 2022, în conformitate cu prevederile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022. 

(3)Cererile de decontare aflate în curs de analiză se soluţionează potrivit procedurii de decontare în 
vigoare la data depunerii cererii. Dispoziţiile actualei proceduri se aplică pentru cererile de decontare 
depuse sau redepuse, după caz, după data intrării în vigoare a prezentei proceduri. Plata sumelor 
aferente cererilor de decontare şi operaţiunile ulterioare aferente plăţii se efectuează conform 
normelor legale în vigoare de la data efectuării acestor operaţiuni. 

(4)Pentru facturile care au fost recalculate ulterior depunerii cererii de decontare până la data de 1 
februarie 2022 în baza prevederilor art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022, 
indiferent dacă valorile facturilor astfel recalculate sunt identice sau nu cu valorile din facturile 
anterioare recalculării, furnizorii vor notifica autorităţile competente în acest sens, depunând la 
acestea o nouă cerere de decontare. 

(5)Pentru facturile care au fost recalculate ulterior depunerii cererii de decontare începând cu data de 
1 februarie 2022 în baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, 
indiferent dacă valorile facturilor astfel recalculate sunt identice sau nu cu valorile din facturile anterior 
recalculării, furnizorii vor notifica autorităţile competente în acest sens, depunând la acestea o nouă 
cerere de decontare. 

(6)Lipsa notificării conform alin. (4) sau (5), după caz, îndreptăţeşte autorităţile competente să 
considere valorile din cererea de decontare iniţial depusă calculate cu respectarea art. 1 şi 6 din 
ordonanţa de urgenţă, prevederile art. 2 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă aplicându-se în mod 
corespunzător. 

(7)Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022 se aplică în mod corespunzător ori de 
câte ori în cuprinsul prezentei proceduri se face trimitere la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(8)Dispoziţiile art. XXXV din Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 raportate la prevederile art. 18 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 se aplică în mod corespunzător ori de câte ori în 
cuprinsul prezentei proceduri se face trimitere la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2021. 


