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INFORMARE 
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

15 septembrie 2022 

 

√  Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, ministrului finanţelor şi ministrului muncii 
şi solidarităţii sociale nr. 2404/2049/1318/2022 pentru aprobarea termenelor şi formatului de transmitere a 
situaţiilor centralizatoare în vederea emiterii tichetelor sociale electronice şi acordarea sprijinului material 
prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru 
acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau 
risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestuia, publicat în Monitorul Oficial 908/15.09.2022 

Art. 1 

(1)Sprijinul material sub formă de tichet social pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde 
acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 se asigură de către Ministerul Investiţiilor şi 
Proiectelor Europene pe baza situaţiilor centralizatoare transmise de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, 
primite de la entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/autoritatea acestuia. 
(2)Situaţiile centralizatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. 
(3)Situaţiile centralizatoare se transmit Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene în format electronic şi 
conţin: 
a)beneficiarii aflaţi în plată în luna de plată anterioară celei pentru care se efectuează plata sprijinului, în cazul 
celor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă; 
b)beneficiarii aflaţi în evidenţă în luna anterioară celei pentru care se efectuează plata sprijinului, în cazul celor 
prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. b)-e) din ordonanţa de urgenţă; 
c)beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. c), d) şi f) din ordonanţa de urgenţă, pe baza listelor transmise de 
autorităţile administraţiei publice locale conform art. 9 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă. 
(4) În anul 2022, lunile în care se acordă sprijinul material sunt iunie, august, octombrie şi decembrie. 

Art. 2 
(1)Transmiterea către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a situaţiilor centralizatoare prevăzute la 
art. 1 alin. (1) se face până cel târziu în data de 5 a lunii în care se face plata sprijinului. Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale va transmite Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene situaţii centralizatoare, pe 
judeţe şi categorii de beneficiari care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de ordonanţa de urgenţă. 
(2)Pentru transmiterea situaţiilor centralizatoare se procedează după cum urmează: 
a)în cazul beneficiarilor aflaţi în evidenţa entităţilor aflate în subordonarea/coordonarea/autoritatea 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: 
(i)până pe data de 20 a lunii anterioare celei în care se face plata sprijinului, Casa Naţională de Pensii Publice şi 
Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială întocmesc listele cu beneficiarii aflaţi în bazele de date proprii; 
(ii)lista întocmită de Casa Naţională de Pensii Publice conţine exclusiv persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
a) din ordonanţa de urgenţă, iar pentru lista cu persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de 
urgenţă va face schimb de date cu Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială în vederea corelării listelor 
potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; 
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(iii)în data de 26 a lunii anterioare celei în care se face plata sprijinului sau, în situaţia în care această dată este 
zi nelucrătoare, în ziua lucrătoare imediat următoare instituţiile prevăzute la pct. (i) transmit, în condiţiile art. 
701 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală listele cu beneficiarii în vederea determinării venitului 
lunar realizat potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; 
(iv)în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea listelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
determină veniturile persoanelor prevăzute în liste şi transmite Casei Naţionale de Pensii Publice şi Agenţiei de 
Plăţi şi Inspecţie Socială lista cuprinzând veniturile determinate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) 
din ordonanţa de urgenţă; 
(v)în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea listelor de la Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, Casa Naţională de Pensii Publice şi Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială transmit Ministerului 
Muncii şi Solidarităţii Sociale listele finale cu beneficiarii sprijinului material; 
(vi)până în termenul prevăzut la alin. (1), Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale transmite Ministerului 
Investiţiilor şi Proiectelor Europene situaţia centralizatoare, însoţită de o adresă de înaintare; 
b)în cazul beneficiarilor pentru care primăria întocmeşte situaţiile centralizatoare conform art. 9 alin. (8) din 
ordonanţa de urgenţă: 
(i)până la data de 5 a lunii anterioare celei în care se face plata sprijinului, primăriile centralizează solicitările 
depuse şi le trimit la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti; 
(ii)agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti centralizează situaţiile 
la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în termen de maximum 2 zile şi le trimite la Agenţia Naţională 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru centralizare la nivelul întregii ţări; 
(iii)pentru verificarea condiţiei de venit şi pentru transmiterea la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene a listei finale cu beneficiarii sprijinului material, prevederile lit. a) pct. (iii)-(vi) se aplică în mod 
corespunzător. 
(3)Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă, verificarea veniturilor nu se 
efectuează. 
(4)Veniturile sunt cele prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. 
(5)Formatul de transmitere a listelor şi structura acestora sunt în conformitate cu anexele nr. 1 şi 2 la 
prezentul ordin. 

Art. 3 
(1)Situaţiile centralizatoare prevăzute la art. 2 se actualizează cu evidenţierea separată a modificărilor 
intervenite faţă de listele anterioare, respectiv a beneficiarilor nou-introduşi şi a celor care nu mai îndeplinesc 
condiţiile de acordare a sprijinului material. 
(2)Situaţia prevăzută la alin. (1) se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. 

 

√  Hotărârea Guvernului nr. 1133/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial 909/15.09.2022 

Art. 1 
Se aprobă Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care 
cuprind: 
a)specialităţile medicale şi lista serviciilor medicale care fac obiectul serviciilor de telemedicină, prevăzute în 
anexa nr. 1; 
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b)condiţiile de organizare şi funcţionare a telemedicinei şi modalităţile de acordare a serviciilor de 
telemedicină, prevăzute în anexa nr. 2. 

Art. 2 
(1)Asigurarea calităţii serviciilor medicale furnizate prin telemedicină este responsabilitatea unităţilor sanitare 
care furnizează serviciul medical respectiv. 
(2)Elaborarea standardelor pentru serviciile medicale acordate prin telemedicină, a metodologiei de evaluare 
şi acreditare a serviciilor acordate prin telemedicină, precum şi evaluarea şi acreditarea acestora se realizează 
de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, denumită în continuare ANMCS, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(3)Calitatea serviciilor de sănătate acordate prin telemedicină este verificată, în cursul unui ciclu de acreditare, 
de către structurile de control al calităţii serviciilor de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor 
de sănătate publică. 
(4)Pentru specialităţile medicale prevăzute în anexa nr. 1, în cazul unor particularităţi date de specialitate, se 
pot emite norme specifice pentru furnizarea serviciilor prin telemedicină, aprobate prin ordin al ministrului 
sănătăţii. 

Art. 3 
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Anexa nr. 1 

 
Specialităţile medicale şi lista serviciilor medicale care fac obiectul serviciilor de telemedicină 
 
Art. 1 
Serviciile medicale care fac obiectul serviciilor de telemedicină sunt următoarele: 
a)serviciile de teleconsultaţie care constau în stabilirea diagnosticului, monitorizarea preventivă a stării de 
sănătate, interpretarea rezultatelor investigaţiilor medicale, stabilirea conduitei terapeutice, precum şi 
indicarea unor metode de prevenţie a bolilor şi accidentelor; 
b)serviciile de teleexpertiză, care constau în schimbul de opinii medicale la distanţă între mai mulţi medici 
inter- sau intradisciplinar, în scopul confirmării unui diagnostic pe baza datelor din documentele medicale ale 
pacientului, precum şi a stabilirii conduitei terapeutice a pacientului; 
c)serviciile de teleasistenţă, care constau în integrarea în timp real a unor date sau a unor opinii ale unor 
profesionişti din domeniul sănătăţii de la distanţă în scopul efectuării unor proceduri medicale, precum şi în 
ajutorul oferit de un medic unui alt practician, aflat la distanţă, care efectuează un act medical/chirurgical; 
d)serviciile de teleradiologie, care constau în transmiterea electronică a imaginilor radiologice şi interpretarea 
imaginilor radiologice prevăzute de către specialiştii în radiologie-imagistică medicală în vederea stabilirii unui 
diagnostic; 
e)serviciile de telepatologie, care constau în interpretarea datelor şi imaginilor microscopice de către 
specialiştii anatomopatologi şi stabilirea unui diagnostic; 
f)serviciile de telemonitorizare, care constau în supravegherea stării de sănătate a pacienţilor cu afecţiuni, 
interpretarea de la distanţă a datelor medicale despre pacient, precum şi ajustarea conduitei terapeutice şi a 
regimului de viaţă şi igieno-dietetic, referitoare la îngrijirea pacientului. 

Art. 2 
Pot fi acordate servicii medicale prin telemedicină în următoarele specialităţi: 
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1.a) Anatomie patologică; 
2.b) Alergologie şi imunologie clinică; 
3.c) Boli infecţioase; 
4.d) Cardiologie; 
5.e) Cardiologie pediatrică; 
6.f) Chirurgie cardiovasculară; 
7.g) Chirurgie generală; 
8.h) Chirurgie orală şi maxilo-facială; 

9.i) Chirurgie pediatrică; 
10.j) Chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă; 
11.k) Chirurgie toracică; 
12.l) Chirurgie vasculară; 
13.m) Dermatovenerologie; 
14.n) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; 
15.o) Endocrinologie; 
16.p) Gastroenterologie; 
17.q) Gastroenterologie pediatrică; 
18.r) Genetică medicală; 
19.s) Geriatrie şi gerontologie; 
20.ş) Hematologie; 
21.t) Hematologie pediatrică; 
22.ţ) Medicină de familie; 

23.u) Medicină internă; 
24.v) Medicină de laborator; 
25.w) Medicina muncii; 
26.x) Medicină nucleară; 
27.y) Medicină sportivă; 
28.z) Medicină de urgenţă; 
29.aa) Nefrologie; 
30.bb) Nefrologie pediatrică; 
31.cc) Neonatologie; 
32.dd) Neurologie; 
33.ee) Neurochirurgie; 
34.ff) Neurologie pediatrică; 
35.gg) Obstetrică-ginecologie; 
36.hh) Oftalmologie; 
37.ii) Oncologie medicală; 
38.jj) Oncologie pediatrică; 
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39.kk) Ortopedie pediatrică; 
40.ll) Ortopedie şi traumatologie; 
41.mm) Otorinolaringologie; 
42.nn) Pediatrie; 
43.oo) Pneumologie; 
44.pp) Pneumologie pediatrică; 
45.qq) Psihiatrie; 
46.rr) Psihiatrie pediatrică; 

47.ss) Radiologie imagistică medicală; 
48.şş) Radioterapie; 
49.tt) Reabilitare medicală; 
50.ţţ) Reumatologie; 
51.uu) Urologie. 

 

Anexa nr. 2 

Condiție din 2022 de organizare şi funcţionare a telemedicinei şi modalităţi de acordare a serviciilor 
de telemedicină. 

Dată act: 14-sept-2022 
Emitent: Guvernul 
 
Art. 1 
(1)Serviciul medical furnizat prin telemedicină presupune utilizarea tehnologiei informaţionale şi de 
comunicare, mijloace de comunicare la distanţă, de către unităţile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
condiţiile descrise în prezentele norme. 
(2)Serviciul medical furnizat prin telemedicină trebuie efectuat cu respectarea prevederilor Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Codului de deontologie medicală. 

Art. 2 
Unităţile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care pot asigura asistenţa medicală profilactică şi curativă la distanţă trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii de organizare şi funcţionare ale telemedicinei: 
a)asigurarea infrastructurii, a personalului care utilizează tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, a 
procedurilor şi mecanismelor adecvate pentru utilizarea în mod securizat a platformelor audio sau video, a 
reţelelor de cablu, fibră optică, radio sau satelit; 
b)instruirea profesioniştilor din domeniul sănătăţii pentru utilizarea sistemelor şi platformelor de comunicare 
şi transmisie de date; 
c)arhivarea şi securizarea tuturor informaţiilor şi documentelor de la pacient sau a documentelor rezultate în 
urma serviciului medical furnizat prin telemedicină, într-un dosar electronic de sănătate al pacientului, cu 
respectarea termenelor de păstrare ale acestora potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, 
republicată; 
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d)informarea pacientului cu privire la dreptul medicului de a decide în ceea ce priveşte oportunitatea 
furnizării/continuării serviciului medical prin telemedicină, respectiv a necesităţii efectuării serviciului medical 
în cadrul unui cabinet medical, faţă în faţă. 

Art. 3 
Înainte de începerea oricărei interacţiuni prin telemedicină, unităţile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care oferă servicii medicale prin telemedicină 
trebuie să transmită pacientului informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2), precum şi detalii cu privire la modul în 
care se va desfăşura serviciul medical prin telemedicină. 

Art. 4 
(1)Cu excepţia medicinei de urgenţă, consimţământul expres al pacientului este necesar pentru accesarea 
platformei sau pentru furnizarea serviciului medical prin telemedicină. 
(2)Dovada îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) revine unităţilor prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se face prin orice mijloc de probă care 
demonstrează obţinerea consimţământului expres. 
(3)Pacientul poate să refuze serviciul medical acordat prin telemedicină. 

Art. 5 
(1)Platformele audio sau video, reţelele de cablu, fibră optică, radio sau satelit utilizate de unităţile sanitare 
pentru furnizarea serviciului medical prin telemedicină trebuie să asigure posibilitatea de verificare, periodică 
sau ori de câte ori este necesar, de către personalul TIC, în legătură cu exactitatea şi securitatea transmiterii 
datelor şi trebuie să ofere instrucţiuni de utilizare a platformei. 
(2)În cadrul platformelor audio sau video, reţelelor de cablu, fibră optică, radio sau satelit, utilizate de unităţile 
sanitare pentru servicii de telemedicină, vor fi listate detalii referitoare la: 
a)numele şi calificarea profesioniştilor care furnizează serviciile medicale; 
b)modalitatea de contact a medicului; 
c)tarifele pentru serviciile medicale furnizate prin telemedicină, precum şi metodele posibile de plată de către 
pacienţi; 
d)detalii referitoare la serviciul de suport tehnic şi modul de conectare; 
e)limitele serviciilor de telemedicină şi posibilitatea medicului şi pacientului de a transforma oricând serviciul 
într-unul clasic, faţă în faţă; 
f)condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Art. 6 
(1)Serviciile medicale prin telemedicină pot fi acordate: 
a)prin transmiterea imediată a informaţiilor între profesioniştii din domeniul sănătăţii şi pacient, în timp real, 
când aceştia sunt prezenţi simultan, dar la distanţă, prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanţă; 
b)prin transmiterea imediată a informaţiilor la alt profesionist din domeniul sănătăţii pentru o analiză 
ulterioară în vederea interpretării datelor transmise, stabilirii unui diagnostic şi/sau a tratamentului. 
Transmiterea datelor clinice şi de sănătate se poate face sub formă de date, imagini digitale, audio, 
videoclipuri, înregistrări sau aplicaţii web. 
(2)În oricare dintre situaţiile referitoare la furnizarea serviciilor medicale prevăzute la alin. (1), procesarea 
datelor personale ale pacienţilor referitoare la sănătate se face cu respectarea prevederilor Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 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 (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale Legii nr. 
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
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caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare. 

Art. 7 
(1)Unităţile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care pot asigura asistenţa medicală profilactică şi curativă la distanţă, vor evalua eficienţa serviciilor 
medicale de telemedicină, în funcţie de diagnostic şi evoluţia patologică a pacientului. 
(2)În cazul în care evaluarea prevăzută la alin. (1) este una nefavorabilă, furnizorul de servicii medicale va 
indica pacientului alternative pentru realizarea serviciului medical. 

Art. 8 
(1)După finalizarea unui serviciu medical furnizat prin telemedicină, unităţile prevăzute la art. 30 alin. (1) din 
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot elibera pacientului, după caz, 
următoarele documente, fără a se limita la acestea, respectiv: prescripţie electronică, prescripţie simplă, 
trimiteri către analize medicale de specialitate, bilet de trimitere/internare, scheme de tratament, scheme de 
vaccinare, certificat de concediu medical, certificate medicale pentru sarcină şi îngrijire copil, certificate 
medicale pentru examene şi diverse concursuri, adeverinţe medicale pentru şcoli şi grădiniţe, adeverinţe 
medicale pentru sport, recomandare îngrijiri la domiciliu, scrisori medicale. 
(2)Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi eliberate pacientului în conformitate cu actele normative care le 
reglementează, fie prin mijloace electronice, în modul convenit între unităţile prevăzute la art. 30 alin. (1) din 
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pacient, fie în format fizic, când 
transmiterea electronică nu este posibilă/suficientă. Pacientul va putea împuternici o persoană care să ridice 
documentul astfel eliberat. 

Art. 9 
(1)Telemedicina nu va fi folosită în situaţiile în care profesionistul din domeniul sănătăţii şi pacientul nu 
vorbesc la un nivel suficient aceeaşi limbă, care să asigure o bună comunicare între profesionist şi pacient. 
(2)Prin intermediul serviciului de telemedicină, doi sau mai mulţi medici pot forma de la distanţă grupuri 
multidisciplinare de analiză, interpretare şi diagnosticare a pacienţilor. 
(3)Serviciile de telemedicină se vor programa în mod similar cu serviciile medicale acordate faţă în faţă, astfel 
încât, în momentul în care sunt furnizate serviciile medicale la distanţă, medicul să aibă acces la fişa 
pacientului, respectiv la informaţiile relevante pentru starea de sănătate a acestuia. 

Art. 10 
Informaţiile ce urmează a fi consemnate de către medic în registrul de consultaţii şi/sau fişa pacientului, după 
caz, sunt: 
a)raportul privind efectuarea consultaţiilor/serviciilor medicale la distanţă, cu indicarea mijlocului de 
comunicare utilizat; 
b)data şi intervalul orar în care acestea au fost efectuate; 
c)prescripţia medicală şi actele eliberate ca urmare a serviciului de telemedicină; 
d)identitatea personalului medical care participă la serviciul de telemedicină; 
e)incidente tehnice survenite în timpul serviciului de telemedicină, dacă este cazul. 

 

√ Ordonanță de urgență 124/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea 
art. 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial 
909/15.09.2022 
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Art. I 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 se modifică după cum urmează: 
1.Titlul va avea următorul cuprins: 
"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat" 
2.La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: 
"Art. 1 
(1) În anul şcolar 2022-2023, pe perioada desfăşurării cursurilor, preşcolarilor şi elevilor din 350 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un 
suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate 
fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. 
(2) Pe durata de implementare prevăzută la alin. (1), personalul necesar desfăşurării Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de 
stat, denumit în continuare Programul-pilot, poate fi suplimentat, la solicitarea unităţilor-pilot, prin: 
a) angajarea unor categorii de personal pe perioada implementării programului, cu încadrarea în numărul total 
de posturi aprobat la nivelul inspectoratului şcolar, în baza analizei cu privire la personalul necesar 
implementării programului, realizată de inspectoratul şcolar; 
b) detaşare sau delegare de personal din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificarea 
corespunzătoare a fişei postului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare." 
3.La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
"Art. 2 
(1) Finanţarea Programului-pilot în perioada desfăşurării cursurilor preşcolarilor şi elevilor din 350 de unităţi 
de învăţământ preuniversitar de stat, în anul şcolar 2022-2023, se alocă bugetelor locale ale 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor pe raza cărora se află unităţile-pilot, din 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, astfel: în anul 2022, suma de 147.000 
mii de lei, iar în anul 2023, suma de 207.900 mii de lei." 

Art. II 
- Articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu 
un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins: 
"(2) Art. 93 alin. (1) intră în vigoare la data de 15 septembrie 2022." 

 

√ Hotărârea Guvernului nr. 1146/2022 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind 
cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul 
stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din 
învăţământul preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial 909/15.09.2022 

Articol unic 
- Articolul 5 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor 
şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi 
unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind 
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stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 610 din 10 august 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"- Art. 5 
Elevii şi formaţiile/echipele de elevi premiaţi potrivit Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 
competiţiilor şcolare, Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor 
educative, şcolare şi extraşcolare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, şi regulamentelor competiţiilor 
internaţionale organizate în ţară sau la care participarea echipelor care reprezintă România este finanţată de 
Ministerul Educaţiei, denumit în continuare ME, primesc diplome, medalii şi stimulente financiare în 
cuantumuri după cum urmează: 
 
A. Cuantumurile stimulentelor financiare, acordate individual, sunt următoarele: 
a)la etapa naţională se acordă de către ME, din fondurile alocate inspectoratului şcolar organizator al acestei 
etape a competiţiilor: 

- premiul I 1.000 de lei; 

- premiul II 700 de lei; 

- premiul III 500 de lei; 

- menţiune 300 de lei; 

 
b) la etapa internaţională a competiţiilor şcolare, categoria I, desfăşurate la nivel mondial, se acordă de către 
ME: 

- premiul I/medalie de aur cu punctaj absolut 20.000 de lei; 

- premiul I/medalie de aur 15.000 de lei; 

- premiul II/medalie de argint 12.500 de lei; 

- premiul III/medalie de bronz 10.000 de lei; 

- menţiune 6.000 de lei; 

 
c)la etapa internaţională a competiţiilor şcolare, categoria a II-a, desfăşurate la nivel european sau regional, se 
acordă de către ME stimulente în valoare de: 

- premiul I/medalie de aur 7.500 de lei; 

- premiul II/medalie de argint 6.000 de lei; 
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- premiul III/medalie de bronz 4.500 de lei; 

- menţiune 3.500 de lei; 

 
d)pentru şcoala unde frecventează elevul/elevii premiat/premiaţi la competiţiile şcolare internaţionale 
categoria I şi, respectiv, a II-a se acordă aceleaşi stimulente pe care le-a/le-au obţinut elevul/elevii său/săi. 
Stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate, cu prioritate, disciplinei/disciplinelor 
corespunzătoare obţinerii performanţei şcolare. 
B.Cuantumurile stimulentelor financiare acordate fiecărui elev care face parte din echipa/formaţia de elevi 
premiată la etapa naţională a competiţiei şcolare sunt următoarele: 

- premiul I 600 de lei; 

- premiul II 400 de lei; 

- premiul III 200 de lei." 

 

 

 


