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INFORMARE 
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

02 noiembrie 2022 

 

√  Hotărârea Guvernului nr. 1319/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale 
funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial 1063/02.11.2022 

→Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ANEXĂ: 

NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii 
Europene 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

Art. 1 

(1)Prezentele norme metodologice reglementează aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 
privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene prin care s-a creat 
cadrul legal pentru implementarea articolelor 11 şi 12 din anexa VIII la Statutul funcţionarilor Uniunii Europene 
(partea I) stabilite în Regulamentul (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de 
stabilire a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, denumit 
în continuare Regulament, precum şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene şi de 
instituire a unor măsuri speciale aplicabile temporar funcţionarilor Comisiei. 

(2)În cuprinsul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile au înţelesul prevăzut la art. 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021. 

CAPITOLUL II: Procedura de calcul şi transfer către sistemul de pensii al Uniunii Europene al valorii de 
capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România 

Art. 2 

(1)Rata anuităţii folosită în calculul valorii actuariale prezente a drepturilor de pensie acumulate se 
calculează pe baza următoarelor formule: 

a)Rata anuităţii aferente unei pensii viagere pentru o singură persoană de vârstă x ani se determină pe baza 
următoarei formule: 
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unde: 

asimpla(x) = rata anuităţii aferente unei pensii viagere pentru o singură persoană de vârstă x ani; 

tpx = probabilitatea ca membrul de vârstă x să supravieţuiască cel puţin t ani; 

Tx = anul terminal; 

L(t) = ultima lună a anului t de vârstă; 

l(t) = prima lună a anului t de vârstă, începând cu prima lună de plată a pensiei; 

re(i) = randamentul lunar al unei obligaţiuni cu maturitatea la i luni conform curbei spot a randamentelor 
obligaţiunilor guvernamentale cotate AAA, publicate de către Banca Centrală Europeană; 

rc(j) = rata lunară a cheltuielilor, după caz. 

b)Rata anuităţii aferente unei pensii viagere cu componentă de supravieţuitor se determină pe baza 
următoarelor formule: 

 

unde: 

asupravieţuitor(x1) = rata anuităţii aferente unei pensii viagere cu componentă de supravieţuitor; 

asimpla(x1) = rata anuităţii aferente unei pensii viagere pentru o singură persoană de vârstă x1, respectiv 
titularul; 

asimpla(x2) = rata anuităţii aferente unei pensii viagere pentru o singură persoană de vârstă x2 ani, respectiv 
supravieţuitorul titularului; 

a(MIN(x1,x2)) = rata combinată a anuităţii; 
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v = procentul din pensia membrului, prevăzut în contractul de plată/legislaţie aplicabilă, pe care îl va primi 
supravieţuitorul acestuia sub formă de pensie viageră; 

tpx1 = probabilitatea ca membrul de vârstă x1 să supravieţuiască cel puţin t ani; 

tpx2 = probabilitatea ca supravieţuitorul de vârstă x2 să supravieţuiască cel puţin t ani; 

Tx1 = anul terminal pentru membru; 

Tx2 = anul terminal pentru supravieţuitor; 

L(t) = ultima lună a anului t de vârstă; 

l(t) = prima lună a anului t de vârstă, începând cu prima lună de plată a pensiei; 

re(i) = randamentul lunar al unei obligaţiuni cu maturitatea la i luni conform curbei spot a randamentelor 
obligaţiunilor guvernamentale cotate AAA, publicate de către Banca Centrală Europeană; 

rc(j) = rata lunară a cheltuielilor, după caz. 

(2)Ratele anuităţii prevăzute la alin. (1) se actualizează anual, în prima lună a anului în curs, folosind curba spot 
a randamentelor obligaţiunilor guvernamentale cotate AAA, publicate de către Banca Centrală Europeană, 
aferentă ultimei zile lucrătoare a anului precedent. 

Art. 3 

Actualizarea drepturilor de pensie acumulate se realizează folosind randamentele curbei spot a randamentelor 
obligaţiunilor guvernamentale cotate AAA, publicate de către Banca Centrală Europeană, folosită pentru cea 
mai recentă actualizare a ratelor anuităţii. 

Art. 4 

Formularul-tip de cerere prevăzut la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 se transmite de 
către instituţia competentă europeană instituţiei desemnate, urmând ca instituţia desemnată să îl înregistreze 
şi să iniţieze astfel procedura de calcul şi transfer către sistemul de pensii al Uniunii Europene. 

Art. 5 

(1)Funcţionarul Uniunii Europene prezintă instituţiei europene competente documente în original sau în copie, 
certificată pe fiecare filă ca fiind conformă cu originalul, care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei 
de 1 aprilie 2001 şi drepturile salariale aferente. 

(2)Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul poate fi realizată de către una dintre următoarele 
instituţii, după caz: 

a)misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în cazul cetăţenilor români sau străini stabiliţi în 
străinătate, în măsura în care legile şi reglementările statului de reşedinţă sau acordurile bilaterale nu se opun; 

b)notarii publici de pe teritoriul României, atât în cazul cetăţenilor români, cât şi în cazul cetăţenilor străini; 

c)instituţia competentă europeană; 

d)instituţiile de asigurări sociale din alte state membre ale UE, Spaţiul Economic European, Confederaţia 
Elveţiană sau cu care se aplică instrumente juridice bilaterale de securitate socială la care România este parte; 
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e)autorităţi abilitate în acest sens din alte state membre ale UE, Spaţiul Economic European, Confederaţia 
Elveţiană sau cu care se aplică instrumente juridice bilaterale de securitate socială la care România este parte. 

f)avocaţi care provin din state membre ale UE, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană. 

(3)Documentele sau copiile prevăzute la alin. (1) se transmit de către instituţia competentă europeană, 
împreună cu formularul-tip de cerere, instituţiei desemnate. 

Art. 6 

În termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, instituţia desemnată solicită funcţionarului 
UE, prin servicii poştale sau prin mijloace de comunicare electronică, cu confirmare de primire, completarea, 
dacă este cazul, cu informaţii şi documente necesare instrumentării cererii de calcul şi transfer către sistemul 
de pensii al UE. 

Art. 7 

Instituţia desemnată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, transmite către instituţiile 
competente ale sistemelor de pensii în evidenţa cărora se află funcţionarul UE o copie a cererii. 

Art. 8 

Instituţia desemnată, în calitate de instituţie competentă a sistemului public de pensii din România, emite, în 
termen de 60 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, decizia de stabilire a valorii de capital a drepturilor 
de pensie care se cuvin funcţionarului UE din sistemul public de pensii din România, în baza raportului întocmit 
şi asumat de un actuar certificat. 

Art. 9 

Instituţia desemnată transmite funcţionarului UE, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării 
cererii, decizia/deciziile, după caz, precum şi informările cu privire la valoarea activului personal net, emise de 
una sau mai multe instituţii care gestionează/administrează sistemele de pensii/fondurile de pensii 
administrate privat, facultative sau ocupaţionale din România, sub rezerva primirii respectivelor 
decizii/informări, cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înaintea expirării termenului de 90 de zile lucrătoare. 

Art. 10 

Instituţia desemnată transmite către instituţia competentă a UE decizia/deciziile, după caz, precum şi 
documentele de informare privind valoarea de capital a drepturilor de pensie, după ce acestea rămân 
definitive, potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021. 

Art. 11 

După primirea de la instituţia competentă a Uniunii Europene a acordului funcţionarului UE privind transferul 
valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în cadrul sistemului de pensii din România către sistemul 
de pensii al UE, instituţia desemnată iniţiază procedura de transfer şi comunică reprezentanţilor altor sisteme 
de pensii implicate din România acordul funcţionarului privind transferul valorii de capital a drepturilor de 
pensie dobândite în cadrul sistemului de pensii din România către sistemul de pensii al UE. 

Art. 12 

Instituţia desemnată stabileşte şi comunică reprezentanţilor celorlalte sisteme de pensii implicate din România 
perioada de 5 zile lucrătoare în care fiecare sistem de pensii implicat efectuează plata valorii de capital a 
drepturilor de pensie de transfer. 
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Art. 13 

Valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer se actualizează la data efectuării plăţii valorii de capital 
de către fiecare sistem de pensii implicat, inclusiv de către sistemul public de pensii din România, prin 
instituţia desemnată, prin emiterea unei noi decizii. 

Art. 14 

În urma efectuării plăţii valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer, instituţia desemnată, prin 
intermediul direcţiei de specialitate care gestionează baza de date a asiguraţilor sistemului public de pensii din 
România, operează scoaterea definitivă din sistem a funcţionarului UE, ca urmare a transferului valorii de 
capital a drepturilor de pensie către sistemul de pensie al UE. 

Art. 15 

Calculul pensiei de transfer, în cadrul procedurii de calcul şi transfer al valorii de capital a drepturilor de pensie 
dobândite în sistemul de pensii din România către sistemul de pensii al Uniunii Europene, se va realiza prin 
intermediul unei aplicaţii informatice. 

Art. 16 

Decizia privind valoarea de capital a pensiei de transfer cuvenite în sistemul public de pensii funcţionarului UE, 
revizuită în temeiul art. 25 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021, se emite de către 
instituţia desemnată, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei la decizia iniţială, în 
baza raportului revizuit, întocmit şi asumat de un actuar certificat, care face parte integrantă din decizie. 

Art. 17 

Instituţia desemnată centralizează deciziile/actele administrative emise în soluţionarea contestaţiei şi le 
transmite instituţiei competente a UE şi funcţionarului UE, prin intermediul serviciilor poştale sau prin mijloace 
de comunicare electronică, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile lucrătoare. 

CAPITOLUL III: Procedura de calcul al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul public 
de pensii din România 

Art. 18 

La calculul stagiului de cotizare realizat în sistemul public de pensii pentru stabilirea pensiei de transfer se 
utilizează perioadele şi stagiile valorificate la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, cu 
excepţia stagiilor asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art. 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 19 

Pensia de transfer se calculează prin aplicarea modului de determinare a cuantumului pensiei pentru limită de 
vârstă în sistemul public de pensii din România. 

Art. 20 

(1)Calculul punctajului lunar, punctajului anual, al numărului total de puncte şi al punctajului mediu anual se 
face conform dispoziţiilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(2)Cuantumul pensiei de transfer se calculează prin înmulţirea punctajului mediu anual cu valoarea punctului 
de pensie în vigoare la data emiterii deciziei. 
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CAPITOLUL IV: Procedura de calcul al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul 
pensiilor militare de stat 

Art. 21 

Vechimea în serviciu este definită la art. 3 lit. e) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 22 

(1)Pentru persoanele care au realizat vechime în serviciu în mai multe instituţii din sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională, cererea se soluţionează de casa de pensii sectorială competentă potrivit 
dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul protocoalelor 
încheiate potrivit dispoziţiilor art. 61 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)În termen de 5 zile de la primirea solicitării transmise de instituţia competentă europeană, casa de pensii 
sectorială solicită funcţionarului UE alegerea celor 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate care 
constituie baza de calcul, conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(3)În termen de 5 zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (2), funcţionarul are obligaţia să transmită 
casei de pensii sectoriale perioada cu cele 6 luni consecutiv alese în vederea calculării bazei de calcul. 

(4)În situaţia în care funcţionarul UE nu transmite informaţiile potrivit alin. (3) sau depăşeşte termenul, 
calculul se face în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate în 
calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special. 

(5)Casa de pensii sectorială transmite o copie a opţiunii prevăzute la alin. (3) structurilor prevăzute la art. 61 
alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(6)Structurile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
sunt obligate să întocmească şi să transmită dosarul de pensionare casei de pensii sectoriale, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data înregistrării opţiunii comunicate potrivit alin. (5). 

(7)Decizia de pensie de transfer se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării opţiunii privind 
alegerea bazei de calcul, 

(8)Calculul pensiei de transfer se realizează potrivit dispoziţiilor art. 29, 30 şi art. 60 din Legea nr. 223/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 23 

Casa de pensii sectorială emite decizia de stabilire a valorii de capital a drepturilor de pensie care se cuvin 
funcţionarului UE din sistemul pensiilor militare de stat din România, în termen de 60 de zile lucrătoare de la 
înregistrarea cererii la aceasta, în baza raportului întocmit şi asumat de un actuar certificat. 

CAPITOLUL V: Procedura de transfer către sistemul de pensii din România al valorii de capital a drepturilor 
de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în sistemul de pensii al UE 

Art. 24 

În cadrul procedurii de transfer către sistemul de pensii din România al valorii de capital a drepturilor de 
pensie ale funcţionarilor UE, dobândite în sistemul de pensii al UE, comunicarea cu instituţia competentă a 
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Uniunii Europene şi cu persoanele în cauză se realizează de către fiecare instituţie competentă a sistemelor de 
pensii din România. 

Art. 25 

Transferul valorii de capital a drepturilor dobândite în sistemul de pensii al UE către sistemul de pensii din 
România poate fi solicitat doar de persoanele care dobândesc sau deţin calitatea de asigurat în sistemul de 
pensii din România la data solicitării transferului, indiferent dacă îndeplinesc sau nu condiţiile de vechime 
minimă în serviciu, în cadrul unei instituţii UE, necesară pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă, 
conform Regulamentului nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcţionarilor 
Comunităţilor Europene, precum şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai acestor comunităţi şi de instituire a 
unor măsuri speciale tranzitorii aplicabile funcţionarilor Comisiei. 

Art. 26 

Cererea de transfer cuprinzând calculul provizoriu al valorii de capital a drepturilor de pensie către sistemul de 
pensii din România trebuie însoţită de dovada calităţii de asigurat/participant la sistem. 

Art. 27 

Cererea de transfer se depune la instituţia desemnată din România, care o înaintează instituţiei competente a 
Uniunii Europene, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării, împreună cu acceptul sau refuzul 
transferului valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii al UE. 

Art. 28 

Notificarea prevăzută la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 cuprinde inclusiv 
coordonatele bancare privind transferul valorii de capital a drepturilor de pensie. 

Art. 29 

(1)În termen de 45 de zile lucrătoare de la data efectuării transferului valorii de capital, instituţia desemnată, 
în calitate de instituţie competentă pentru sistemul de pensii din România, emite o decizie de transfer, 
cuprinzând punctajul acumulat/cuantumul pensiei pentru limită de vârstă de funcţionarul UE în urma 
transferului, în baza raportului întocmit şi asumat de un actuar certificat. 

(2)Decizia se comunică funcţionarului Uniunii Europene, prin intermediul serviciilor poştale sau prin mijloace 
de comunicare electronică, cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. 

CAPITOLUL VI: Procedura de contestare a calculului valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer ale 
funcţionarilor UE dobândite în România 

Art. 30 

În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei, instituţia desemnată are obligaţia de a 
informa instituţia competentă UE cu privire la înregistrarea contestaţiei, precum şi de a transmite către 
instituţiile competente contestaţia formulată în vederea soluţionării ei. 

Art. 31 

(1)În termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei, instituţia care a emis decizia 
contestată reanalizează documentele care au stat la baza emiterii deciziei contestate şi stabileşte prin 
decizie/act administrativ menţinerea sau revizuirea deciziei contestate. 
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(2)Decizia/Actul administrativ rezultat în urma contestaţiei se transmite către instituţia desemnată în cadrul 
aceluiaşi termen. 

Art. 32 

Instituţia desemnată transmite, în termen de 10 zile lucrătoare, către instituţia competentă UE şi către 
funcţionarul UE, prin intermediul serviciilor poştale sau prin mijloace de comunicare electronică, decizia/actul 
administrativ emis. 

CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale 

Art. 33 

În aplicarea prevederilor referitoare la transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii 
Europene prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează 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 a 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 
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. 

  

 

√ Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 888/2022 pentru modificarea şi 
completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 
2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, publicat în 
Monitorul Oficial 1063/02.11.2022 

Art. I 
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate 
prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 318 şi 318 bis din 31 martie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
1.La capitolul VIII, tabelul "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate 
curative pentru anul 2022" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2022 
- mii lei - 

Denumirea programului de sănătate 
Credite de 
angajament 
anul 2022 

Credite 
bugetare anul 
2022 

Transferuri 
de la bugetul 
de stat, prin 
bugetul 
Ministerului 
Sănătăţii, 
către bugetul 
Fondului 
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naţional unic 
de asigurări 
sociale de 
sănătate**) 

Programul naţional de oncologie, din care: 3.755.948,65 3.364.338,19 3.252,09 

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu 
afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)*) 

3.323.715,97 3.013.780,09 2.885,45 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu 
afecţiuni oncologice prin PET-CT 

15.108,00 28.424,00 0,00 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni 
oncologice prin endoprotezare 

714,00 589,32 0,00 

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii 
reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin 
imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen 
de biologie moleculară la copii şi adulţi 

4.189,68 4.381,82 6,68 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni 
oncologice realizată în regim de spitalizare de zi (adulţi şi 
copii) 

412.200,00 317.142,96 359,96 

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide 
maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi 

21,00 20,00 0,00 

Programul naţional de diabet zaharat 2.188.131,98 1.967.799,59 164,12 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule 
de origine umană 

60.000,00 54.342,63 8,18 

Programul naţional de tratament pentru boli rare*) 641.653,00 480.804,44 83,73 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice*) 153.653,50 150.662,10 41,50 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei 212.012,29 195.029,92 120,29 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze 24.247,00 23.534,28 0,00 
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auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 

Programul naţional de boli endocrine 2.225,80 1.828,06 1,80 

Programul naţional de ortopedie 117.750,34 99.641,98 41,34 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei 
hepatice 

186,35 259,75 0,00 

Programul naţional de boli cardiovasculare 291.194,39 232.750,67 81,39 

Programul naţional de sănătate mintală 2.904,24 3.119,85 0,55 

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul 
aparaturii de înaltă performanţă, din care: 

23.982,19 19.171,27 56,74 

Subprogramul de radiologie intervenţională 19.903,39 15.847,85 51,94 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei 
rezistente la tratamentul medicamentos 

3.000,00 2.438,51 0,00 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau 
dobândite la copil 

327,80 293,90 4,80 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant 
de neurostimulator medular 

751,00 591,01 0,00 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii 
cu insuficienţă renală cronică 

1.316.548,27 1.143.284,27 1.226,27 

Programul naţional de PET-CT 52.892,00 39.112,00 40,00 

Total 8.843.330,00 7.775.679,00 5.118,00 

Cost-volum 1.689.730,32 1.686.561,32 1.371,32 

Total general 10.533.060,32 9.462.240,32 6.489,32 

___ 
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*)Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea 
acestora este prevăzută distinct. 
**)Credite de angajament şi bugetare care fac obiectul 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, şi care sunt incluse în creditele de angajament şi bugetare aferente programelor 
naţionale de sănătate curative pentru anul 2022." 
2.La capitolul IX titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare" subtitlul "Unităţi sanitare care derulează 
programul" punctul 12) "proceduri de chirurgie vasculară", după litera v) se introduce o nouă literă, lit. w), cu 
următorul cuprins: 
"w) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova." 
3.La capitolul IX titlul "Programul naţional de diabet zaharat" subtitlul "Unităţi care derulează programul" 
punctul 4 "pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, 
sisteme de monitorizare continuă a glicemiei", după litera x) se introduce o nouă literă, lit. y), cu următorul 
cuprins: 
"y) S.C. Teo Health - S.A. - Spitalul Sf. Constantin Braşov." 
4.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Unităţi care derulează 
programul" punctul 29 "Hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN) ", după litera i) se introduce o nouă literă, 
lit. j), cu următorul cuprins: 
"j) Spitalul Clinic Colţea Bucureşti." 

Art. II 
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 preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 1109/2022 pentru aprobarea 
formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi 
acordurile colective, publicat în Monitorul Oficial 1065/03.11.2022 

Art. 1 
(1)Prezentul ordin reglementează un cadru unitar privind formatul standard, termenele şi modalitatea de 
transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective. 
(2)Prevederile prezentului ordin se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite 
funcţiile publice prevăzute la art. 385 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale 
în condiţiile legii. 

Art. 2 
(1)Formatul standard de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective este o aplicaţie 
informatică pusă la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
prin intermediul căreia se colectează informaţiile prevăzute în anexa nr. 1. 
(2)Termenele şi instrucţiunile privind modalitatea de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi 
acordurile colective sunt prevăzute în anexa nr. 2. 
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Art. 3 
(1)Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a raporta anual către Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici datele cu privire la comisiile paritare şi acordurile colective, în forma şi 
conţinutul stabilite prin formatul standard. 
(2)Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund de corectitudinea datelor completate în formatul 
standard. 
(3)În scopul aplicării prevederilor prezentului ordin, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice 
desemnează o persoană responsabilă pentru îndeplinirea activităţilor prevăzute la art. 1 şi 2 din anexa nr. 2. 

Art. 4 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici centralizează datele privind comisiile paritare şi acordurile colective 
transmise de autorităţi şi instituţii publice în condiţiile prevăzute la art. 1 şi 2 din anexa nr. 2 şi le prezintă în 
raportul privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. 

Art. 5 
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
nr. 1.443/2018 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor 
privind comisiile paritare şi acordurile colective, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 
22 iunie 2018, se abrogă. 

Art. 6 
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

ANEXA nr. 1:  
FORMAT STANDARD de transmitere a datelor referitoare la comisiile paritare şi acordurile colective 
 
CAPITOLUL I: Informaţii privind autoritatea sau instituţia publică 
1.1.Denumirea autorităţii sau instituţiei publice care transmite datele 
1.2.Date de contact ale persoanei responsabile cu transmiterea datelor referitoare la comisiile paritare şi 
acordurile colective 
1.2.1.Numele, prenumele 
1.2.2.Funcţia deţinută 
1.2.3.Telefon 
1.2.4.E-mail 
1.3.Perioada la care se referă datele transmise 
 
CAPITOLUL II: Date generale privind constituirea şi componenţa comisiei paritare 
2.1.Informaţii cu privire la constituirea şi funcţionarea comisiei paritare în cadrul autorităţii sau instituţiei 
publice sau informaţii cu privire la motivul neconstituirii comisiei paritare în cadrul autorităţii sau instituţiei 
publice 
2.2.Informaţii cu privire la modificări ale actului administrativ de constituire a comisiei paritare 
2.2.1.Data modificării actului administrativ de constituire a comisiei paritare 
2.2.2.Motivul modificării actului administrativ de constituire a comisiei paritare 
2.3.Numărul şi nivelul funcţiei publice a fiecărui membru titular al comisiei paritare, conform actului de 
constituire 
2.4.Informaţii cu privire la secretarul desemnat al comisiei paritare 
2.5.Informaţii cu privire la secretarul supleant al comisiei paritare 
 
CAPITOLUL III: Date specifice privind constituirea şi componenţa comisiei paritare 
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3.1.Informaţii cu privire la modalitatea de desemnare a membrilor comisiei paritare reprezentanţi ai 
funcţionarilor publici 
3.2.Date referitoare la înregistrarea unor contestaţii sau sentinţe judecătoreşti având ca obiect nerespectarea 
procedurilor de constituire a comisiei paritare 
3.3.Informaţii cu privire la instruirea membrilor comisiei paritare şi la domeniul instruirii 
  
CAPITOLUL IV: Date privind activitatea comisiei paritare în perioada la care se referă datele transmise 
4.1.Informaţii cu privire la solicitant şi la numărul de şedinţe ale comisiei paritare organizate şi desfăşurate în 
perioada la care se referă datele transmise 
4.2.Informaţii cu privire la numărul şi tipul avizelor emise de comisia paritară în perioada la care se referă 
datele transmise 
4.3.Informaţii cu privire la obiectul documentelor supuse analizei şi, după caz, al emiterii unui aviz, aflate pe 
ordinea de zi a fiecărei şedinţe a comisiei paritare 
 
CAPITOLUL V: Date generale privind încheierea de acorduri colective şi aplicarea prevederilor acestora 
5.1.Informaţii cu privire la semnarea şi aplicabilitatea prevederilor unui acord colectiv în cadrul autorităţii sau 
instituţiei publice 
5.1.1.Data semnării acordului colectiv 
5.1.2.Perioada pentru care a fost semnat acordul colectiv 
5.2.Informaţii cu privire la modificarea clauzelor acordului colectiv 
5.3.Informaţii cu privire la tipul şi temeiul prevederilor cuprinse în acordul colectiv 
5.4.Informaţii cu privire la modalitatea de desemnare a semnatarilor acordului colectiv din partea 
funcţionarilor publici 
5.5.Date referitoare la înregistrarea unor contestaţii sau sentinţe judecătoreşti având ca obiect constatarea 
nulităţii acordului colectiv 
5.6.Informaţii cu privire la sesizarea unor situaţii de neexecutare a acordului colectiv sau de neîndeplinire a 
obligaţiilor asumate de către părţile semnatare şi la calitatea părţii care a formulat sesizarea 
 
ANEXA nr. 2: 
TERMENELE ŞI INSTRUCŢIUNILE privind modalitatea de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi 
acordurile colective 
1.Art. 1 
Autorităţile şi instituţiile publice transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici datele privind comisiile 
paritare şi acordurile colective, după cum urmează: 

a)informaţiile prevăzute în formatul standard, până la data de 1 februarie a fiecărui an; 
b)o copie a acordului colectiv, respectiv a actului adiţional la acordul colectiv, în termen de cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data încheierii. 
2.Art. 2 
(1)Completarea şi transmiterea informaţiilor cuprinse în formatul standard prevăzut în anexa nr. 1 la ordin se 
realizează în format online, prin mijloacele electronice puse la dispoziţie de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici. 
(2)Documentele prevăzute la art. 1 lit. b) se transmit scanate în format PDF, prin intermediul portalului 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
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