INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

31 martie 2022

√ Legea nr. 71/2022 pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată in
Monitorul Oficial 315/31.03.2022
→ Decretul-lege nr. 118/1990 se completează după cum urmează:
1.La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
"(51) De prevederile alin. (6)-(9) beneficiază în mod corespunzător şi copilul minor la data căsătoriei
părintelui său cu persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) şi care a fost
crescut de către părintele beneficiar de indemnizaţie potrivit prezentei legi."
2.La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul
cuprins:
"(11) În situaţia în care, în actele oficiale eliberate de organele competente, prevăzute la alin. (1), nu
este specificată ziua din care persoana s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1, la stabilirea
cuantumului indemnizaţiei se ia în considerare ziua de 15 din luna menţionată în documentul oficial.
(12) În situaţia în care în actele oficiale eliberate de organele competente, prevăzute la alin. (1), este
specificat doar anul persecuţiei, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei se ia în considerare data de 1
iulie din anul menţionat în documentul oficial."

√ Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte
normative, publicată in Monitorul Oficial 315/31.03.2022.
→Art. I
(1)Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de
organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării
ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi
natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de
către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, aferente
perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, şi neachitate.
(2)Organul fiscal nu reîncadrează sumele de natura celor prevăzute la alin. (1) şi nu emite o decizie de
impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare pentru perioadele fiscale prevăzute la alin. (1).
(3)Diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal
prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor
prevăzute la alin. (1), aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare
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a prezentei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută la art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie contribuabililor. Restituirea
se face la cererea contribuabililor.
(4)Termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea pentru sumele prevăzute la alin. (3) începe
să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(5)Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (1) se efectuează din oficiu de către organul fiscal
competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică
contribuabilului.
(6)În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu
a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute la alin. (1),
acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe
plătitor, pe bază de borderou de scădere.
(7)Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi.
Art. II
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 76 alineatul (2), literele k) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"k) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării
transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi
orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii
în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte
plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i)în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de
muncă ocupat;
(ii)în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita
a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin
raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică
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cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară
sau în străinătate;
................................................................................................
m) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării în altă localitate, în ţară şi în
străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către
administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către
directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii
directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i)în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic;
(ii)în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita
a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic.
Plafonul aferent valorii a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic se calculează prin raportarea celor
3 remuneraţii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul
de zile din perioada deplasării;"
2.La articolul 76 alineatul (4), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării
transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi
orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada
desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, în limita
plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. k), precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor
de transport şi cazare;"
3.La articolul 139 alineatul (1), literele j) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"j) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării
transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi
orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii
în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte
plafonul neimpozabil stabilit astfel:
3

(i)în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de
muncă ocupat;
(ii)în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii
de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin
raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică
cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară
sau în străinătate;
................................................................................................
l) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării în altă localitate, în ţară sau în
străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către
administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către
directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii
directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i)în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic;
(ii)în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita
a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic.
Plafonul aferent valorii a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic se calculează prin raportarea celor
3 remuneraţii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul
de zile din perioada deplasării;"
4.La articolul 142, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării
transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi
orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada
desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, în limita
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plafonului neimpozabil stabilit la art. 76 alin. (2) lit. k), precum şi cele primite pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare;"
5.La articolul 157 alineatul (1), literele m) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"m) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării
transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi
orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii
în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte
plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i)în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de
muncă ocupat;
(ii)în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita
a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin
raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică
cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară
sau în străinătate;
................................................................................................
o) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării în altă localitate, în ţară şi în
străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către
administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către
directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii
directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i)în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic;
(ii)în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita
a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic.
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Plafonul aferent valorii a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic se calculează prin raportarea celor
3 remuneraţii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul
de zile din perioada deplasării;"
6.La articolul 2204 alineatul (1), literele h) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"h) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării
transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi
orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii
în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte
plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i)în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de
muncă ocupat;
(ii)în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita
a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin
raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică
cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară
sau în străinătate;
................................................................................................
j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării în altă localitate, în ţară şi în
străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către
administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către
directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii
directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i)în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic;
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(ii)în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita
a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic.
Plafonul aferent valorii a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic se calculează prin raportarea celor
3 remuneraţii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul
de zile din perioada deplasării;"
Art. III
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, prevederile art. II se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare
celei în care intră în vigoare prezenta lege.
Art. IV
(1)Reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de
detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării transnaţionale, a prestaţiei suplimentare acordate
în baza clauzei de mobilitate, primite de salariaţi, poate fi realizată de organele fiscale în temeiul art.
11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în
urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecţiei Muncii, prin care se constată
situaţiile de delegare, detaşare, detaşare transnaţională în care se pot afla salariaţii, după caz, potrivit
legii.
(2)Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, are obligaţia să confirme, în baza
documentelor prezentate de către angajator, natura veniturilor acordate sub forma indemnizaţiei de
delegare, indemnizaţiei de detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării transnaţionale,
prestaţiei suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate:
a)la cererea autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi a oricăror alte entităţi;
b)din oficiu, ca urmare a acţiunilor de control proprii, caz în care, în vederea valorificării, rezultatul
constatărilor se comunică organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
(3)Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2) se stabileşte prin ordin comun al ministrului
muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului finanţelor, care se emite în termen de 60 de zile de la data
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. V
La articolul 2 alineatul (1) din Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de
servicii transnaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2017,
cu modificările şi completările ulterioare, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) indemnizaţie specifică detaşării transnaţionale - indemnizaţia destinată să asigure protecţia socială
a salariaţilor acordată în vederea compensării inconvenienţelor cauzate de detaşare, care constau în
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îndepărtarea salariatului de mediul său obişnuit, fiindu-i aplicabil regimul fiscal prevăzut în Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;"

√ Legea nr. 73/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată in
Monitorul Oficial 315/31.03.2022
→ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1.La articolul 26, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:
"(14) În cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr.
136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii pentru care nu se dispune
măsura carantinei sau a izolării au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru supravegherea şi
îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani."
2. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (14) se acordă pe baza certificatului de concediu medical
eliberat de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie care a luat în evidenţă şi a monitorizat
aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării."
3. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (14) este corespunzătoare numărului
de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul curant sau, după caz,
de medicul de familie."
4. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 30
(1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) şi (11) este de 85% din baza de
calcul stabilită conform art. 10.
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (14) este de 100% din baza de calcul
stabilită conform art. 10 şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate.
(3) Dispoziţiile art. 27 se aplică în mod corespunzător."
→ În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate vor modifica Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
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aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

√ Legea nr. 74/2022 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice, publicată in Monitorul Oficial 315/31.03.2022
→ La ar colul 30 din Legea nr. 263/2010, după alineatul (43) se introduce un nou alineat, alineatul
(44), cu următorul cuprins:
"(44)Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă perioada anterioară datei de 1
aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. i), în locurile
de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă."
→ (1)De prevederile art. 30 alin. (44) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, beneficiază, la
cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în
vigoare a prezentei legi.
(2)Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna următoare celei în care
a fost depusă solicitarea.
(3)În situaţia în care, după aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), rezultă un cuantum al pensiei mai mic
decât cel cuvenit anterior intrării în vigoare a prezentei legi sau aflat în plată, se păstrează cuantumul
mai avantajos.

√ Ordinul ministrului educaţiei nr. 3489/2022 pentru completarea Ordinului ministrului
educaţiei nr. 5.549/2021 privind structura anului şcolar 2021-2022, publicat in Monitorul Oficial
315/31.03.2022.
→ Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.549/2021 se completează după cum urmează:
- După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:
"- Art. 41
(1)În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climatice, de specificul zonei şi al
unităţii de învăţământ, la solicitarea conducerii acesteia, consiliul de administraţie al inspectoratului
şcolar poate aproba modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2)Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ
al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.
(3)Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării
unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii
să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale: evaluarea naţională a absolvenţilor
clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competenţelor profesionale,
examenele de atestare a competenţelor, examenele de absolvire."
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√ Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 pentru
aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii
2022 şi 2023, publicat in Monitorul Oficial 318/31.03.2022.
→ Art. 1
Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii
2022 şi 2023, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
___
*)-Anexa

se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 bis, care se poate achiziţiona de
la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.
Art. 2
Contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, dispozitive
medicale şi altele asemenea în perioada de valabilitate a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor
naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se
prelungesc prin acte adiţionale până la încheierea noilor contracte. Suma înscrisă în actele adiţionale
va fi consemnată distinct ca sumă inclusă în valoarea totală în contractul pentru anul 2022.
Implementarea programelor naţionale de asigurări de sănătate se realizează în condiţiile prevăzute în
actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale.
Art. 3
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi
unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5
Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2022.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de
decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii
de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
656 din 31 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a
programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare.
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√ Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 179/2022 pentru
modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr. 245/2017 , publicat in Monitorul Oficial 319/31.03.2022
→ Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi
2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La capitolul III articolul 24, alineatul (7) se modifică după cum urmează:
"(7) Modelele de borderouri centralizatoare şi evidenţele distincte aferente acestora sunt prevăzute
în anexele nr. 6-8, precum şi în anexa nr. 14, pentru persoanele care provin din zona conflictului armat
din Ucraina, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea
de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii
deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare."
2.După anexa nr. 13 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 14, având cuprinsul prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
→Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate
şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

√ Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
955/181/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea
aplicării prevederilor acestuia, publicat in Monitorul Oficial 319/31.03.2022.
→Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
1.068/627/2021 se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din
prezentul ordin.
_______
*)

- Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 bis, care se poate achiziţiona de
la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.
11

→Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în
anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale
de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642
bis din 30 iunie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31
decembrie 2022.
→Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu
data de 1 aprilie 2022.
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