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INFORMARE 
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

25 august 2022 

√  Ordonanța Guvernului nr. 21/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea 
lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din 
cadrul Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021, publicată în Monitorul Oficial 836/25.08.2022 

Art. 1 

(1)Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16 alin. (1) lit. a) şi art. 22 alin. (2)-
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă includerea în Programul naţional 
multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în 
perioada 2022-2024, a blocurilor de locuinţe prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.088/2019 pentru 
aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021, cu modificările ulterioare, la care nu 
au fost finalizate lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice prevăzute la 
art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe, precum şi a celor la care lucrările de intervenţie au fost 
finalizate, inclusiv a celor pentru care nu au fost încheiate procese-verbale de recepţie la 
terminarea lucrărilor, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 
(2)Pentru blocurile de locuinţe prevăzute la alin. (1), la care au fost finalizate lucrările de 
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, inclusiv a celor pentru care nu au fost 
încheiate procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, sumele care se pot solicita de la 
bugetul de stat sunt aferente lucrărilor executate, pentru care nu au fost efectuate transferuri 
de la bugetul de stat în baza contractului de finanţare multianual 2019-2021, precum şi celor 
executate după expirarea acestuia, după caz, şi cuprind sumele aferente ajustărilor aplicate 
preţurilor în baza prevederilor legale şi contractuale, dacă este cazul. Pentru aceste blocuri de 
locuinţe se menţin cotele aferente contribuţiei de la bugetul de stat pentru finanţarea 
executării lucrărilor de intervenţie, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, 
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ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.088/2019, cu modificările 
ulterioare. 
(3)Pentru blocurile de locuinţe la care nu au fost finalizate lucrările de intervenţie pentru 
creşterea performanţei energetice, prevăzute la alin. (1), sumele care se pot solicita de la 
bugetul de stat sunt aferente restului de executat existent la data de 31 decembrie 2021, la 
care se adaugă, dacă este cazul, sumele aferente lucrărilor executate anterior datei menţionate 
şi pentru care nu au fost efectuate transferuri în baza contractului de finanţare multianual 
2019-2021, actualizate conform prevederilor contractuale, dacă este cazul. 
(4)În cazul blocurilor de locuinţe prevăzute la alin. (3) pentru care nu erau încheiate contracte 
de execuţie lucrări la data de 31 decembrie 2021, sumele care se pot solicita de la bugetul de 
stat se stabilesc în baza documentaţiei tehnico-economice aprobate potrivit art. 44 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau a 
devizului general actualizat după atribuirea contractului de execuţie lucrări, după caz. 
(5)Pentru blocurile de locuinţe prevăzute la alin. (3) şi (4), cotele contribuţiei de la bugetul de 
stat pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie sunt cele prevăzute la art. 13 alin. (1) 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2 
(1)În vederea includerii în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2022-2024, potrivit art. 1 alin. (1), în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, autorităţile 
administraţiei publice locale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei solicitări cuprinzând necesarul de sume stabilit conform art. 1 alin. (2)-(4), 
întocmite în conformitate cu prevederile legale aferente Programului naţional multianual 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 
2022-2024. 
(2)Nedepunerea solicitărilor prevăzute la alin. (1), în termenul prevăzut, atrage decăderea 
autorităţilor administraţiei publice locale din dreptul de a solicita includerea la finanţare prin 
Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe cu finanţare în perioada 2022-2024. 

Art. 3 
(1)Prin derogare de la prevederile art. X alin. (1) din Legea nr. 45/2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor 
programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru 
blocurile de locuinţe incluse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei 
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energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2022-2024, potrivit prevederilor art. 
1 alin. (1), pot fi transferate sume de la bugetul de stat şi pentru lucrările efectuate anterior 
încheierii contractului de finanţare multianual, în situaţia în care acestea au fost decontate de 
autorităţile administraţiei publice locale, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, 
conform contractului de finanţare. 
(2)Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru blocurile de locuinţe incluse în Programul naţional multianual 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 
2022-2024, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), pot fi transferate sume de la bugetul de stat şi 
pentru decontarea lucrărilor de intervenţie executate anterior aprobării Programului naţional 
multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în 
perioada 2022-2024, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului 
de finanţare. 

Art. 4 
Prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică 
blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1). 

Art. 5 
(1)În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, autorităţile 
administraţiei publice locale decăzute din dreptul de a solicita includerea la finanţare prin 
Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe cu finanţare în perioada 2022-2024, conform art. 2 alin. (2), trebuie să finalizeze 
lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice şi să depună la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor şi certificatele de performanţă energetică ale blocului/blocurilor de locuinţe, iniţiale şi 
după executarea lucrărilor de intervenţie, pentru toate blocurile ce au fost incluse în Programul 
naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu 
finanţare în perioada 2019-2021. 
(2)În cazul nerespectării obligaţiilor stabilite la alin. (1), în termenul prevăzut, autorităţile 
administraţiei publice locale sunt obligate să restituie la bugetul de stat sumele alocate prin 
programele naţionale anuale privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
şi/sau Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021, derulate conform prevederilor Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
(3)Sumele prevăzute la alin. (2) sunt purtătoare de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau 
majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, prevăzute la art. 731 din 
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, calculate 
pentru perioada cuprinsă între data expirării termenului prevăzut la alin. (1) şi data recuperării 
sumelor. 

 

√  Hotărârea Guvernului nr. 1057/2022 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 
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, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, 
publicată în Monitorul Oficial 837/25.08.2022 

→ În anexa nr. 2 la Hotărârea 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, în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 
28 iunie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, după articolul 96 se introduce un nou 
articol, art. 961, cu următorul cuprins: 

"-Art. 961 
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 94 lit. b) şi j) şi art. 96 alin. (1) lit. b), pentru persoanele 
care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile 
medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, la nivelul realizat. 
(2) În situaţia în care serviciile medicale acordate persoanelor care se află în executarea 
măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, depăşesc nivelul contractat de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu casele de 
asigurări de sănătate, se vor încheia acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, în 
primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, în limita sumelor alocate cu 
această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după 
încheierea lunii în care serviciile au fost acordate. 
(3)Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ţinând cont de 
solicitările fundamentate ale caselor de asigurări de sănătate, poate suplimenta creditele de 
angajament alocate iniţial. 
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(4) Decontarea lunară pentru unităţile sanitare cu paturi a serviciilor medicale spitaliceşti în 
regim de spitalizare continuă acordate persoanelor care se află în executarea măsurilor 
prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se 
efectuează potrivit prevederilor alin. (1)-(3), fără a mai fi necesară o regularizare trimestrială." 

Art. II 
Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile pentru serviciile medicale acordate în regim de 
spitalizare continuă în unităţile sanitare, începând cu data aplicării dispoziţiilor art. XI din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii, a 
căror raportare în vederea decontării se face începând cu luna iulie 2022, în condiţiile prevăzute 
în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru. 

 

 

 


