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INFORMARE 
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 
DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

01 februarie 2023 

 

√  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 72/2023 pentru aprobarea 
formatului standard al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public, publicat în 
Monitorul Oficial 81/31.01.2023 

Art. 1 
(1)Prezentul ordin reglementează formatul standard al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al 
funcţionarului public care se comunică acestuia la numirea în funcţia publică sau, după caz, la modificarea 
raportului de serviciu, de către persoana care are competenţa legală de numire sau, după caz, de către 
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. 
(2)Prevederile prezentului ordin se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite 
funcţii publice potrivit 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 
Se aprobă formatul standard al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3 
În scopul aplicării prevederilor prezentului ordin, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice desemnează 
o persoană responsabilă din cadrul compartimentului de resurse umane pentru comunicarea informaţiilor 
prevăzute la art. 1 alin. (1). 

ANEXĂ: FORMATUL STANDARD al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public 

I. Date privind autoritatea sau instituţia publică şi funcţionarii publici 

Denumirea autorităţii sau 
instituţiei publice 

..................................................................................................... 

Date de contact ale persoanei 
din cadrul compartimentului 
de resurse umane 
responsabile pentru 
comunicarea informaţiilor 
referitoare la raportul de 
serviciu al funcţionarului 
public 

Numele şi prenumele: ................................................................ 

Funcţia deţinută: ........................................................................ 

Telefon: ...................................................................................... 

Fax: ............................................................................................. 

E-mail: ........................................................................................ 
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II. Informaţii referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public 

II.1. Informaţiile care se 
comunică funcţionarului 
public la data numirii în 
funcţia publică sau, după caz, 
de la data modificării 
raportului de serviciu 

II.2. Temeiul legal al informaţiilor care se comunică funcţionarului public la 
data numirii în funcţia publică sau, după caz, de la data modificării raportului 
de serviciu 

1.1. Dreptul la formare şi 
perfecţionare 
profesională al 
funcţionarului public, 
asigurat de autoritatea 
sau instituţia publică 

Având în vedere prevederile art. 458 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

- autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a asigura participarea pentru 
fiecare funcţionar public la cel puţin un program de formare şi perfecţionare 
profesională o dată la doi ani, organizat de Institutul Naţional de 
Administraţie sau de alţi furnizori de formare profesională, în condiţiile legii. 

Drepturile specifice ale beneficiarilor de formare - funcţionari publici sunt 
prevăzute şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea 
normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici. 

1.2. Concediul de odihnă al 
funcţionarului public 

Conform art. 421 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

- funcţionarii publici au dreptul la concediu de odihnă, la concedii medicale şi 
la alte concedii, în condiţiile legii; 

- în perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor 
pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi 
nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză, cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 512 alin. (4) şi (5) din acelaşi act 
normativ. 

Conform art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele 
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar 
de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile 
salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 232/2007, şi art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului 
nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 
administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile 
bugetare, funcţionarii publici au dreptul anual la un concediu de odihnă 
plătit, în raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează: 

|_| 21 de zile lucrătoare, pentru o vechime în muncă de până la 10 ani; 

|_| 25 de zile lucrătoare, pentru o vechime în muncă de peste 10 ani. 



3 
 

În cazul funcţionarilor publici încadraţi cu jumătate de normă sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 2 ale Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, care stabilesc că 
aceştia au dreptul la acordarea integrală a concediului de odihnă, 
corespunzător vechimii în muncă. 

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului 
nr. 250/1992, republicată, cu modificările ulterioare: 

- în afara concediului de odihnă, prevăzut la art. 1, salariaţii din administraţia 
publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, 
care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în 
locuri de muncă în care există astfel de condiţii, stabilite potrivit Legii nr. 
31/1991, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă 
suplimentar, cu o durată cuprinsă între 3-10 zile lucrătoare; 

- salariaţii nevăzători şi cei încadraţi în grade de invaliditate beneficiază de 
drepturile de concediu de odihnă suplimentar prevăzute la art. 2 alin. (2) şi 
(3) din Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale 
salariaţilor. 

Totodată, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992, 
republicată, cu modificările ulterioare: 

- în cazul în care salariatul, potrivit programării, a efectuat integral concediul 
de odihnă suplimentar cuvenit şi ulterior, în cursul aceluiaşi an calendaristic 
pentru care a primit acel concediu suplimentar, nu mai lucrează în condiţii 
deosebite, nu este obligat să restituie unităţii cota-parte din indemnizaţia 
primită, aferentă timpului nelucrat din acel an calendaristic. 

Alte drepturi de concedii plătite de care beneficiază funcţionarii publici sunt 
prevăzute la art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele 
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar 
de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile 
salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare. 

1.3. Condiţiile de acordare a 
preavizului şi durata 
perioadei de preaviz 

Conform art. 519 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019:persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va 
dispune eliberarea din funcţia publică prin act administrativ, care se 
comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în 
următoarele situaţii: 

- autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea în condiţiile legii, iar 
atribuţiile şi personalul acesteia nu au fost preluate de o altă autoritate sau 
instituţie publică; 

- autoritatea sau instituţia publică a fost mutată într-o altă localitate, iar 
funcţionarul public nu este de acord să o urmeze; 
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- autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a 
reorganizării activităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public; 

- ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de 
către funcţionarul public a unui funcţionar public eliberat sau destituit nelegal 
ori pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea; 

- pentru incompetenţă profesională, în cazul obţinerii calificativului 
nesatisfăcător în urma derulării procesului de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale, respectiv necorespunzător, în condiţiile prevăzute la 
art. 475 lit. b) din acelaşi act normativ; 

- funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la 
art. 465 alin. (1) lit. f) sau g) ori nu obţine avizul/autorizaţia prevăzut(ă) de 
lege, în condiţiile art. 465 alin. (2) din acelaşi act normativ; 

- starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin 
decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite 
acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice 
deţinute; 

- ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului funcţionar public de a da curs 
mobilităţii în condiţiile art. 503 alin. (8) din acelaşi act normativ. 

Conform art. 519 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: 

- în cazul eliberării din funcţia publică, potrivit legii, autoritatea sau instituţia 
publică este obligată să acorde funcţionarilor publici un preaviz de 30 de zile 
calendaristice. 

Conform art. 519 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: 

- perioada de preaviz este anterioară datei eliberării din funcţia publică. 

Conform art. 519 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: 

- în perioada de preaviz, persoana care are competenţa legală de numire în 
funcţia publică poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, 
până la 4 ore zilnic, la cererea funcţionarului public căruia i s-a acordat 
preavizul prevăzut la alin. (4) din acelaşi articol, fără afectarea drepturilor 
salariale cuvenite. 

Drepturile funcţionarilor publici în perioada de preaviz: 

Conform art. 519 alin. (7) din OUG nr. 57/2019: 

- în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi f) din acelaşi articol, în perioada 
de preaviz, dacă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice există funcţii 
publice vacante corespunzătoare, aceasta are obligaţia să le pună la dispoziţia 
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funcţionarilor publici. 

Conform art. 519 alin. (8) din OUG nr. 57/2019: 

- funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii 
publice vacante de nivel inferior. În cazul în care funcţia publică vacantă de 
nivel inferior este o funcţie publică de execuţie şi nu corespunde studiilor 
şi/sau vechimii în specialitatea funcţionarului public de conducere, aceasta 
poate fi transformată într-o funcţie publică corespunzătoare, dacă 
transformarea nu afectează structura organizatorică aprobată. 

Conform art. 519 alin. (9) din OUG nr. 57/2019: 

- în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi f) din acelaşi articol, dacă nu 
există funcţii publice vacante corespunzătoare în cadrul autorităţii sau 
instituţiei publice, autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista 
funcţiilor publice vacante. În cazul în care există o funcţie publică vacantă 
corespunzătoare, funcţionarului public îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 506. 

1.4. Data plăţii salariului şi 
metoda de plată a 
salariului 

Data plăţii salariului se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii 
salariilor la instituţiile publice, şi este în data de ...................... . 

Conform prevederilor art. 1 alin. (1) şi (3) din Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 86/2005,  ordonatorii principali de credite şi instituţiile publice şi 
serviciile publice din subordinea acestora, pentru care data stabilită pentru 
plata salariilor cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală 
sau zi liberă, efectuează plata salariilor în ziua lucrătoare anterioară acesteia, 
cu condiţia încadrării în perioada 5-15 a lunii curente pentru luna precedentă. 

Plata salariului se poate efectua prin: 

|_| virament într-un cont bancar, în conformitate cu prevederile art. 166 alin. 
(2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, coroborat cu prevederile art. 367 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, |_| casierie. 

1.5. Modalitatea de 
efectuare a orelor 
suplimentare, 
remuneraţia acestora 
sau, după caz, 
compensarea prin ore 
libere plătite 

Având în vedere prevederile art. 419 alin. (2) din OUG nr. 57/2019: 

- pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele 
de repaus săptămânal, sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, potrivit 
legii, funcţionarii publici au dreptul la recuperare sau la plata majorată, în 
condiţiile legii. 

Modalitatea de efectuare a orelor suplimentare se face în conformitate cu 
prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice. 

Astfel, având în vedere prevederile art. 21 - Sporul pentru munca 
suplimentară din Legea-cadru nr. 153/2017: 



6 
 

- munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi 
munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile 
în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează se compensează prin ore 
libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea 
acesteia; 

- în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în 
termenul de 60 de zile calendaristice, munca suplimentară prestată peste 
programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% 
din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de 
încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate; 

- în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în 
termenul de 60 de zile calendaristice, munca suplimentară prestată în zilele 
de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în 
conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează va fi plătită în luna 
următoare cu un spor de 100% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul 
de funcţie, indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare 
efectuate; 

- plata muncii în condiţiile enumerate mai sus se poate face numai dacă 
efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, în scris, fără a 
se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un 
număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative 
sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii. 

Totodată, se vor avea în vedere actele normative în vigoare cu privire la 
derogări şi, după caz, excepţii de la aplicarea normelor generale 
reglementate. 

1.6. Acordurile colective 
încheiate de 
autoritatea sau 
instituţia publică, în 
condiţiile art. 487 din 
Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
cu sindicatul 
reprezentativ al 
funcţionarilor publici la 
nivel de autoritate sau 
instituţie publică, 
sindicatul afiliat la o 
federaţie 

|_| Acordul colectiv nr. ........... încheiat de autoritatea sau instituţia publică, 
în condiţiile art. 487 din OUG nr. 57/2019: 

|_| Actul administrativ nr. ........... al conducătorului autorităţii ori instituţiei 
publice, prin care s-a constituit comisia paritară, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor 
privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, 
componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a 
normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective. 
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reprezentativă la 
nivelul sectorului de 
activitate din care face 
parte autoritatea sau 
instituţia publică sau 
sindicatul afiliat la o 
federaţie 
reprezentativă la nivel 
de grup de unităţi din 
care face parte 
autoritatea sau 
instituţia publică, după 
caz, ori cu 
reprezentanţii 
funcţionarilor publici 

1.7. Contribuţii 
suplimentare la pensia 
facultativă sau la 
pensia ocupaţională a 
funcţionarului public 
suportate de 
autoritatea sau 
instituţia publică, în 
condiţiile legii 

Conform prevederilor art. 76 - Participanţi şi contribuţii din Legea nr. 
204/2006 privind pensiile facultative: 

- contribuţiile la un fond de pensii facultative se stabilesc, conform regulilor 
acelei scheme de pensii facultative, se reţin şi se virează de către angajator, 
odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, sau de către participant, 
lunar, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare; 

- contribuţia la un fond de pensii facultative poate fi de până la 15% din 
venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care 
aderă la un fond de pensii facultative. 

Conform art. 83 - Drepturile şi obligaţiile participanţilor la un fond din Legea 
nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, cu completările ulterioare: 

- drepturile şi obligaţiile participanţilor la un fond se stabilesc conform 
prospectului; 

- angajatorul poate stabili cuantumuri diferenţiate de contribuţie proprie 
pentru angajaţii săi pe criterii de vechime, funcţie sau drepturi salariale. 

Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se 
realizează conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

1.8. Regulamentul de 
organizare şi 
funcţionare al 
autorităţii sau 
instituţiei publice şi 
regulamentul intern al 
autorităţii sau 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii sau instituţiei publice, 
aprobat prin actul administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice nr. .........., anexat prezentei, sau trimitere la linkul unde se poate 
consulta documentul 

Regulamentul intern al autorităţii sau instituţiei publice, aprobat prin actul 
administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice nr. .........., 
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instituţiei publice anexat prezentei, sau trimitere la linkul unde se poate consulta documentul 

 

 

√ Ordonanta Guvernului nr. 15/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane 
vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, 
publicată în Monitorul Oficial 83/31.01.2023 

Art. I 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1.La articolul 2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"g) dovada serviciului de mandat poştal - documentul justificativ, cu regim special, emis în formă materială 
şi/sau, după caz, în format electronic pentru plăţile efectuate la domiciliul beneficiarului de sprijin, la sediul 
subunităţilor poştale, cât şi prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Compania 
Naţională «Poşta Română» - S.A. prin care beneficiarul sprijinului efectuează plăţile prin serviciul de mandat 
poştal, respectiv prin care sunt virate în conturile de disponibil ale furnizorilor de energie/asociaţiilor de 
proprietari/locatari sumele datorate de beneficiarii de sprijin pentru consumul de energie;" 
2.La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) MIPE virează sumele necesare plăţii sprijinului pentru compensarea preţului la energie în contul de 
disponibil al Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A., începând cu luna februarie 2023, respectiv începând 
cu luna septembrie 2023, pe baza listei de beneficiari emise de MMSS şi a cardurilor de energie emise." 
3.La articolul 7 alineatul (51), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"c) documentul/documentele justificativ/justificative emis/emise începând cu luna august 2022, cum ar fi 
avizul de însoţire a mărfii, factura, bonuri fiscale, prin care face dovada că a achiziţionat material lemnos 
pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin înscrierea acestuia pe documentele justificative şi 
dovada achitării acestora către furnizorul de lemne de foc;" 
4.La articolul 7 alineatul (8), după litera j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul cuprins: 
"k) să asigure consultarea electronică a soldului contului de sume în mandat poştal asociat cardului de energie 
şi istoricul plăţilor efectuate, actualizat după efectuarea fiecărei plăţi. Interogarea soldului contului de sume în 
mandat poştal şi a istoricului plăţilor efectuate are loc pe baza seriei cardului de energie introdus în aplicaţia 
electronică de către beneficiarul de sprijin." 
5.La articolul 7 alineatul (9), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins: 
"c) prin transmiterea electronică a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (7) în formatul permis de aplicaţia 
electronică pusă la dispoziţie de Compania Naţională «Poşta Română» - S.A." 
6.La articolul 7, după alineatul (12) se introduc şase noi alineate, alin. (121)-(126), cu următorul cuprins: 
"(121) În cazul în care beneficiarul de sprijin optează pentru transmiterea electronică a documentelor prin 
interfaţa pusă la dispoziţie de către Compania Naţională «Poşta Română» - S.A., acesta trebuie să acceseze şi 
să se logheze pe baza seriei cardului de energie pentru a încărca în aplicaţie documentele prevăzute la alin. (7). 
Aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de către Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. va transmite către 
adresa de poştă electronică a beneficiarului de sprijin un mesaj de confirmare a încărcării documentelor. 
(122) Beneficiarul de sprijin trebuie să înregistreze în aplicaţia informatică o adresă de poştă electronică validă, 
prin intermediul căreia va recepţiona, după caz, dovada serviciului de mandat poştal prevăzută la art. 2 lit. g) 
sau motivele pentru care nu a fost acceptată plata prin mandat poştal. 
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(123) În baza documentelor trimise de către beneficiarul de sprijin în aplicaţia electronică, Compania Naţională 
«Poşta Română» - S.A. are obligaţia de a verifica transmiterea tuturor categoriilor de documente prevăzute la 
alin. (7) şi, după îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (8), în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de 
acordare a sprijinului, va proceda la efectuarea plăţilor către furnizorii de energie, luând în considerare soldul 
contului disponibil asociat cardului de energie. 
(124) În cazul în care sunt îndeplinite toate condiţiile pentru efectuarea plăţilor prin mandat poştal, Compania 
Naţională «Poşta Română» - S.A. va transmite beneficiarului de sprijin, prin intermediul adresei de poştă 
electronică înregistrată de acesta, dovada prevăzută la art. 2 lit. g). 
(125) În cazul în care nu sunt îndeplinite toate cerinţele pentru efectuarea plăţilor prin mandat poştal, 
Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. va comunica beneficiarului de sprijin, prin intermediul adresei de 
poştă electronică înregistrată de acesta, motivele pentru care nu au fost acceptate la plată documentele 
trimise de acesta în aplicaţia electronică. 
(126) Dovada serviciului de mandat poştal prevăzută la alin. (124) sau, după caz, comunicarea prevăzută la alin. 
(125) se transmite beneficiarului de sprijin în termen de 5 zile de la data la care acesta a transmis în aplicaţia 
electronică documentele prevăzute la alin. (7)." 
7.La articolul 7 alineatul (13), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"g) semnătura de primire a beneficiarului de sprijin, în cazul plăţilor prin servicii de mandat poştal efectuate 
prin una din modalităţile prevăzute la alin. (9) lit. a) sau b);" 
8.La articolul 7 alineatul (13), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins: 
"i) confirmarea transmiterii electronice către beneficiarul de sprijin, prin intermediul aplicaţiei de poştă 
electronică la adresa înregistrată de acesta, în cazul plăţilor prevăzute la alin. (9) lit. c)." 
9.La articolul 7, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(14) Modelul de dovadă a serviciului de mandat poştal, care conţine elementele menţionate la alin. (13), se 
stabileşte prin decizie a directorului general al Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A." 

Art. II 
Decizia directorului general al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. prevăzută la art. 7 alin. (14) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin 
categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri 
externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta 
ordonanţă, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu avizul 
prealabil al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. 

 

√  Ordonanta Guvernului nr. 12/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate, publicat în Monitorul 
Oficial 84/31.01.2023 

Art. I 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 se modifică şi se completează după cum urmează: 
1.La articolul 3, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 3 
(1) Integrarea şi administrarea bazelor de date privind evidenţa persoanelor, a actelor de stare civilă, a cărţilor 
de identitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor de identitate 
provizorii, a dovezii de reşedinţă se realizează de D.G.E.P. 
.................................................................................................. 
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(3) S.N.I.E.P. reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru ţinerea evidenţei 
persoanelor, a actelor de identitate, a dovezii de reşedinţă şi, după caz, a documentelor care stabilesc/atestă 
măsuri luate de autorităţile publice cu privire la persoană, a documentelor prin care se atestă înregistrarea sau 
modificarea actelor/faptelor de stare civilă ori a datelor de identitate necesare pentru scopurile prevăzute la 
art. 2 alin. (1)." 
2.La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 
"(11) Începând cu data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, C.N.P. se generează automat prin intermediul Sistemului 
informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă, denumit în continuare S.I.I.E.A.S.C." 
3.La articolul 6, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(3) C.N.P. este generat de către D.G.E.P., potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în calitate de unic administrator, prin mijloace informatice. 
(4) Pentru situaţiile în care C.N.P. nu au fost generate potrivit alin. (3) sau acestea au fost epuizate, la 
solicitarea serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, Serviciului Public Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Bucureşti sau a Departamentului consular din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe sau a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, D.G.E.P. generează C.N.P. 
suplimentare. " 
4.La articolul 6, alineatele (5) şi (6) se abrogă. 
5.La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizează, prin mecanisme informatice, pe baza informaţiilor preluate 
din sisteme administrate de instituţii ale administraţiei publice centrale, a documentelor prezentate de 
persoana interesată sau a informaţiilor comunicate de autorităţi." 

6.La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins: 
"(31) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, actualizarea R.N.E.P. se realizează prin proceduri 
automate, pe baza informaţiilor preluate din sisteme informatice prevăzute la alin. (3), sau prin preluarea 
informaţiilor din documentele prezentate de persoana interesată." 
7.La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: 
"(5) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili instituţii/autorităţi suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. 
(4)." 
8.La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face în condiţiile stabilite de lege, 
în cadrul unor acţiuni de interes public sau în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale, cu plata 
corespunzătoare a unei taxe, în baza unui contract încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, prin D.G.E.P., şi 
beneficiar." 
9.La articolul 11, partea introductivă a alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) De la plata taxei prevăzute la alin. (2) se exceptează furnizarea sau verificarea unor date cu caracter 
personal din R.N.E.P. solicitată de:" 
10.După articolul 11 se introducdouă noi articole, art. 111 şi 112, cu următorul cuprins: 
"Art. 111 
(1) Cuantumul taxei prevăzute la art. 11 alin. (2) pentru furnizarea sau verificarea datelor cu caracter personal 
prin proceduri automate se stabileşte potrivit bazei de calcul aprobate prin hotărâre a Guvernului. Cuantumul 
taxei se publică anual pe pagina de internet a D.G.E.P. 
(2) Cuantumul taxei prevăzute la art. 11 alin. (2) pentru furnizarea sau verificarea datelor cu caracter personal 
prin proceduri neautomate se stabileşte de către D.G.E.P. potrivit bazei de calcul aprobate prin hotărâre a 
Guvernului, cu luarea în considerare a cel puţin următoarelor elemente: 
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a) costul mediu al materialelor utilizate pentru redactarea şi transmiterea răspunsului; 
b) costul mediu al utilizării infrastructurii tehnice pentru extragerea datelor pentru unitatea de referinţă prin 
raportare la costul pe ora de funcţionare; 
c) costul mediu cu resursa umană prin raportare la unitatea de referinţă; 
d) costul mediu pentru îndeplinirea unor operaţiuni suplimentare. 
(3) Valoarea elementelor care constituie baza de calcul al taxei prevăzute la alin. (2) se publică, anual, pe 
pagina de internet a D.G.E.P. Cuantumul taxei nu poate fi mai mic decât costurile implicate. 
(4) Cuantumul taxei pentru furnizarea datelor cu caracter personal prin proceduri neautomate realizate 
potrivit art. 11 alin. (6) lit. b) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 
Art. 112 
(1) Furnizarea datelor statistice extrase din R.N.E.P. se realizează cu plata unei taxe, în condiţiile stabilite prin 
hotărâre a Guvernului. 
(2) Pentru furnizarea datelor statistice extrase prin proceduri automate din R.N.E.P., procedura de calcul al 
valorii totale a taxei de furnizare se realizează de către D.G.E.P. prin raportare la cuantumul taxei pentru ora 
de funcţionare, calculată potrivit dispoziţiilor aprobate prin hotărâre a Guvernului. Procedura de calcul se 
publică pe pagina de internet a D.G.E.P. " 
11.Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 121 
(1) Opţional, începând cu data realizării condiţiilor tehnice, se poate elibera carte electronică de identitate 
înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea ambilor părinţi, a reprezentatului legal, a părintelui 
supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, a 
părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă 
sau, după caz, în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a persoanei desemnate din cadrul 
serviciului social public sau al unui furnizor privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat 
temporar sau definitiv de părinţi, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul. 
(2) Ordonanţa preşedinţială prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă în mod expres faptul că persoana în 
favoarea căreia sa dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea cărţii electronice 
de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani sau de a-şi exprima acordul în acest sens. 
(3) În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se 
află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cartea electronică de identitate se eliberează în baza unei 
hotărâri judecătoreşti rămase definitivă. 
(4) Nu se eliberează carte de identitate simplă persoanelor care nu au împlinit vârsta de 14 ani." 
12.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 13 
(1) Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române şi, după caz, a domiciliului sau a reşedinţei 
din România. Dovada reşedinţei se face şi cu documentul prevăzut la art. 33. 
(2) Cartea electronică de identitate, aflată în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în 
statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care o recunosc ca document de călătorie. 
(3) Cărţile de identitate emise până la data de 31 decembrie 2023, aflate în termen de valabilitate, constituie 
document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care le recunosc ca 
document de călătorie, în condiţiile stabilite de Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a 
documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită 
dreptul la liberă circulaţie. 
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(4) Cartea electronică de identitate permite titularului utilizarea semnăturii electronice, precum şi 
autentificarea în sistemele informatice ale instituţiilor publice sau ale persoanelor juridice de drept privat. 
(5) Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane care posedă legal un anumit 
set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în format accesibil şi uşor de utilizat 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, în interes propriu sau în relaţia sa cu persoane juridice de drept 
public ori de drept privat. 
(6) Prin crearea setului de date în vederea autentificării în sistemele informatice ale instituţiilor publice sau ale 
persoanelor juridice de drept privat, titularului cărţii electronice de identitate i se atribuie identitate 
electronică, aceasta fiind utilizată pentru accesarea serviciilor publice sau private electronice de către 
utilizatorul cu identitate verificată. 
(7) În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul 
de naştere. Dovada domiciliului acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau 
paşaportul unuia dintre părinţi, atunci când părinţii au domiciliul comun, sau, după caz, al părintelui cu care 
locuieşte ori căruia i-a fost încredinţat, al reprezentantului legal sau, după caz, cu copia hotărârii comisiei 
pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, pentru minorii pentru care a fost dispusă o măsură de 
protecţie specială în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare." 
13.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 14 
(1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul 
de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal. 
(2) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice necesare, cetăţenii români pot solicita eliberarea actului de 
identitate oricărui serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor. 
(3) Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot solicita eliberarea actului de 
identitate: 
a) la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, începând cu data 
realizării condiţiilor tehnice necesare, cu excepţia eliberării cărţii de identitate provizorii şi a cărţii de identitate 
simple; 
b) la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială 
autentificată la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, cu excepţia eliberării cărţii electronice 
de identitate. 
(4) Primul act de identitate, cartea electronică de identitate şi cartea de identitate simplă nu se eliberează pe 
bază de procură specială. 
(5) Pentru cetăţenii români de pe teritoriul României sau aflaţi temporar în străinătate care figurează în 
R.N.E.P. cu menţiuni operative: urmărit, suspendarea dreptului la libera circulaţie în altă localitate din 
România sau în străinătate ori cu mandat de executare a pedepsei, se eliberează carte electronică de 
identitate cu termenul de valabilitate prevăzut la art. 16 alin. (22). 
(6) În scopul reglementării situaţiei juridice a minorului român care se află într-un serviciu social din 
străinătate, cartea electronică de identitate se eliberează, la solicitarea autorităţilor străine competente, pe 
baza cererii preluate de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara respectivă. 
(7) În situaţia prevăzută la alin. (6), cartea electronică de identitate se eliberează cu domiciliul înregistrat în 
R.N.E.P., iar dacă nu figurează cu domiciliul în România, se aplică, după caz, dispoziţiile art. 171 alin. (8) sau ale 
art. 22 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(8) Minorul cu vârsta între 14-18 ani depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţit de unul 
dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal. 
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(9) Minorul cu vârsta între 14-18 ani, pentru care a fost stabilită o măsură de protecţie specială, în condiţiile 
Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depune cererea pentru eliberarea 
actului de identitate însoţit de o persoană desemnată din cadrul serviciului social public sau al unui furnizor 
privat acreditat ori de persoana căreia i-a fost dat în plasament copilul. 
(10) Documentul emis potrivit alin. (8) şi (9) poate fi ridicat personal de către titular sau de către persoana care 
l-a însoţit la depunerea cererii. 
(11) Prevederile alin. (8) şi (10) se aplică în mod corespunzător şi persoanei care beneficiază de consiliere 
judiciară, astfel cum instanţa de tutelă a dispus." 

14.După articolul 14 se introducdouă noi articole, art. 141 şi 142, cu următorul cuprins: 
"Art. 141 
(1) Pentru soluţionarea unor cazuri deosebite care impun celeritatea eliberării, actele de identitate, dovada de 
reşedinţă şi/sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei se pot realiza de către serviciile publice 
comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti. Condiţiile eliberării cărţii 
electronice de identitate, precum şi condiţiile înscrierii menţiunii de reşedinţă se stabilesc prin normele 
metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(2) Pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, 
precum şi pentru sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi 
securităţii naţionale, eliberarea actelor de identitate şi/sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei ori 
eliberarea dovezii de reşedinţă se realizează de către D.G.E.P. 
Art. 142 
(1) Se abilitează D.G.E.P. să organizeze, să conducă şi să coordoneze platforme-pilot pentru eliberarea cărţilor 
electronice de identitate. Condiţiile de organizare a platformelor-pilot se stabilesc prin ordin al ministrului 
afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(2) În înţelesul alin. (1), platforma-pilot reprezintă ansamblul procedurilor de lucru, al echipamentelor, 
produselor şi serviciilor de resortul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ori al materialelor sau 
tehnologiilor folosite la producerea actelor de identitate electronice sau pentru identificarea celor mai 
adecvate soluţii necesare derulării activităţii de cercetare şi testare a noilor versiuni de acte de identitate 
electronice ori pentru derularea în concret a acestora, în scopul asigurării suportului necesar validării şi 
adoptării deciziilor privind punerea în circulaţie şi personalizare a unor noi versiuni ale cărţii electronice de 
identitate, ale cărţii de identitate provizorii sau ale dovezii de reşedinţă, în condiţiile furnizării unor servicii de 
calitate, fiabilitate şi flexibilitate pentru cetăţean. " 
15.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 15 
(1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate şi cererea pentru eliberarea dovezii de reşedinţă conţin 
datele cu caracter personal ale solicitantului şi informaţiile necesare actualizării R.N.E.P., stabilite prin normele 
metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar 
de evidenţă a persoanelor, a personalului consular şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, 
fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române, adresei de 
domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă. 
(3) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, datele solicitantului actului de identitate sau dovezii de 
reşedinţă se preiau din sisteme informatice în condiţiile prevăzute la art. 9 sau, după caz, din documentele 
prezentate în original care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, 
statutului civil, cetăţeniei române, a domiciliului sau reşedinţei, în vederea constituirii sau actualizării mapei 
electronice. 
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(4) Mapa electronică conţine o structură predefinită de dosare care cuprinde documentele scanate 
prezentate, în original, de cetăţean, imaginea facială şi semnătura acestuia. 
(5) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, în situaţiile în care nu este posibilă colectarea prin mijloace 
informatice în condiţiile art. 9 alin. (3), cererile pentru eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoţite 
numai de documentele care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de 
reşedinţă. 
(6) Procedura înregistrării şi generării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi a dovezilor de 
reşedinţă, documentele care trebuie prezentate de solicitanţi sau, după caz, datele menţionate la alin. (2), 
precum şi modalităţile de certificare a identităţii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a 
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(7) Procedura privind certificarea identităţii solicitantului actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, 
distrugerii sau al deteriorării se stabileşte prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(8) Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate se stabileşte prin hotărâre a 
Guvernului." 
16.La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 
"(11) Începând cu data eliberării primei cărţii electronice de identitate la nivel naţional, cartea de identitate se 
eliberează cu valabilitatea prevăzută de dispoziţiile alin. (1), dar nu mai mult de data de 3 august 2031." 
17.La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de 
identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează: 
a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani; 
b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 2 şi 14 ani; 
c) cu valabilitate de 5 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani; 
d) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani; 
e) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani." 
18.La articolul 16, după alineatul (2) se introducdouă noi alineate, alin. (21) şi (22), cu următorul cuprins: 
"(21) Termenul de valabilitate a cărţilor electronice de identitate pentru cererile depuse cu 30 zile înainte de 
împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 18 ani este cel prevăzut la alin. (2) lit. b), respectiv lit. d). 
(22) Cartea electronică de identitate se eliberează cu termen de valabilitate de 1 an, atunci când prelevarea 
amprentelor nu este posibilă temporar de la niciun deget. " 
19.La articolul 16 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"a) unei cărţi electronice de identitate;" 
20.La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) Până la împlinirea vârstei de 14 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în condiţiile art. 121, se 
eliberează astfel: 
a) pentru minorii cu vârsta de la 0 până la 12 ani fără imaginile impresiunilor papilare; 
b) începând cu vârsta de 12 ani, minorilor li se eliberează cărţi electronice de identitate cu imaginile 
impresiunilor papilare." 
21.La articolul 16, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6), cu următorul cuprins: 
"(5) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, pentru cererile privind eliberarea unui act de identitate în 
limitele prevăzute la alin. (1) şi (2) preluate cu 30 de zile înainte de împlinirea vârstei necesare încadrării într-o 
grupă de vârstă ulterioare, se eliberează actul de identitate cu termen de valabilitate mai lung, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (5) şi art. 16 alin. (22). 
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(6) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, expirarea termenului de valabilitate a actelor de identitate se 
calculează începând cu data emiterii." 
22.La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"d) data naşterii titularului;" 
23.La articolul 17 alineatul (5), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"a) datele din formatul tipărit; 
.................................................................................................. 
c) certificate pentru autentificare sau semnătură electronică şi, după caz, certificate pentru semnătură 
electronică calificată, astfel cum acestea sunt definite de legislaţia din domeniu. " 
24.La articolul 17 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b1), care va avea următorul cuprins: 
"b1) locul naşterii titularului;" 
25.La articolul 17, după alineatul (51) se introduce un nou alineat, alin. (52), cu următorul cuprins: 
"(52) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, datele cu caracter personal care se înscriu pe cartea 
electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin. (5), cu excepţia adresei de domiciliu a titularului, cu 
aplicarea, după caz, a prevederilor alin. (3)." 
26.La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(6) Cartea electronică de identitate se eliberează fără înscrierea imaginii impresiunilor papilare atunci când 
prelevarea acestora este fizic imposibil de a fi realizată." 
27.La articolul 171, alineatele (1), (11) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(1) Certificatele pentru autentificare sau semnătură electronică şi, după caz, certificatele pentru semnătură 
electronică calificată se emit şi se înscriu, după cum urmează: 
a) certificatul pentru autentificare şi certificatul pentru semnătură electronică avansată, de către Ministerul 
Afacerilor Interne; 
b) certificatele calificate pentru semnătură electronică, de către un prestator de servicii de încredere calificat, 
în condiţiile legii. 
(11) Certificatele prevăzute la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru autentificare şi, după caz, semnare în raport cu 
sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sistemele informatice ale altor instituţii publice 
sau aparţinând persoanelor juridice de drept privat. În relaţiile cu instituţiile publice, documentele semnate cu 
certificatul pentru semnătură electronică avansată prevăzut la alin. (1) lit. a) au aceeaşi valoare ca 
documentele semnate olograf. 
(2) Cerinţele de utilizare a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului 
afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. " 
28.La articolul 18, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), nulitatea se constată de către poliţist, de către funcţionarul din cadrul 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau de către diplomatul cu atribuţii 
consulare/funcţionarul consular, după caz. 
(3) Persoanele abilitate la alin. (2) care constată una din situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să reţină 
actul de identitate şi să îl transmită la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor emitent. " 
29.La articolul 19 alineatul (1), literele b) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului sau data naşterii; 
.................................................................................................. 
k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate aflate în termen de valabilitate. " 
30.La articolul 19 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c1), cu următorul cuprins: 
"c1) în cazul în care în R.N.E.P. există menţiunea «încetat valabilitate domiciliu»;" 
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31.La articolul 19, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, 
după cum urmează:" 
32.La articolul 19 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d)-j); 
c) oricând, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c1) şi k). " 
33.La articolul 20 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins: 
"e) pentru persoanele aflate într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (5), până la data realizării 
condiţiilor tehnice emiterii unei cărţi electronice de identitate." 
34.La articolul 20 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"a) un an, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e);" 
35.La articolul 20, alineatul (3) se abrogă. 
36.La articolul 22, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 22 
(1) Actul de identitate al persoanei fizice reţinute, arestate preventiv, arestate la domiciliu, care execută 
pedeapsa închisorii sau care se află în centre educative se păstrează de către administraţia instituţiilor în cauză 
ori de către poliţistul desemnat cu supravegherea şi se restituie la punerea în libertate a titularului acestuia. 
(2) În cazul persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), al persoanelor internate sau primite 
spre îngrijire ori găzduire în instituţii sanitare, de protecţie şi în centre de servicii sociale care refuză ori, după 
caz, se află în imposibilitatea de a solicita eliberarea actului de identitate, cererea poate fi formulată de 
funcţionarul sau, după caz, poliţistul desemnat din cadrul instituţiei respective ori de către personalul anume 
desemnat din cadrul serviciului social, nefiind necesară preluarea semnăturii olografe a titularului. 
(3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. 
(1) sau pentru persoanele internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii sanitare, de protecţie şi în 
centre de servicii sociale se primeşte şi se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a 
persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţiile respective." 
37.La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 
"(11) Orice situaţie în care cartea electronică de identitate nu se mai află în posesia titularului şi există un risc 
de utilizare neautorizată se notifică de către acesta, de îndată, D.G.E.P., prin intermediul mijloacelor puse la 
dispoziţie în acest sens." 
38.La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Pierderea, distrugerea sau furtul actului de identitate se declară la serviciul public comunitar de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, odată cu ocazia 
depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate." 
39.La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 
"(4) Procedura şi condiţiile pentru remiterea notificării prevăzute la alin. (11), precum şi procedura de 
suspendare/blocare, revocare şi reactivare a cărţii electronice de identitate şi a certificatelor prevăzute la art. 
171 alin. (1) lit. a) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă." 
40.La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, trebuie predat în termen 
de 48 de ore la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor." 
41.La articolul 29, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins: 
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"(3) În vederea obţinerii unor drepturi sau a apărării intereselor acestora în străinătate, cetăţenii români au 
dreptul să solicite emiterea unui certificat care să ateste domiciliul. 
(4) Certificatele prevăzute la alin. (3) se eliberează de către D.G.E.P. şi serviciile publice comunitare judeţene 
de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti, la cererea titularului. " 
42.La articolul 32, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins: 
"(11) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, cererea pentru înscrierea reşedinţei se formulează 
electronic. Procedura evaluării şi aprobării se stabileşte prin normele metodologice de aplicare unitară a 
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(12) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, pentru titularii cărţii electronice de identitate înscrierea 
reşedinţei se realizează în format electronic, dispoziţiile art. 33 fiind aplicabile numai la solicitarea expresă a 
acestora. " 
43.La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 
"(11) În cazul în care cererea pentru înscrierea reşedinţei se formulează electronic, documentul prevăzut la 
alin. (1) poate fi transmis solicitantului prin poştă sau poate fi ridicat de la serviciile publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de pe raza adresei de reşedinţă, potrivit opţiunii solicitantului." 
44.La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Se exceptează de la plata contravalorii actelor de identitate: 
a) persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, incendiilor sau ale altor dezastre şi care declară pe 
propria răspundere, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială 
domiciliază ori îşi au reşedinţa, faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a 
producerii unei astfel de situaţii; 
b) cetăţenii români aflaţi în străinătate în situaţii deosebite." 

45.După articolul 41 se introduce un nou articol, art. 411, cu următorul cuprins: 
"Art. 411 
(1) Contravaloarea cărţii electronice de identitate emise persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani se asigură 
din fonduri alocate în acest sens de la bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile prin bugetul 
aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru D.G.E.P., în condiţiile şi limitele stabilite prin hotărâre a 
Guvernului. 
(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) se stabileşte şi mecanismul de asigurare a contravalorii cărţii 
electronice de identitate." 
46.La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 47 
(1) Formularele utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se completează olograf, 
prin alte sisteme de tehnoredactare sau online şi se semnează olograf sau electronic." 

Art. II 
Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de 
emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
1.Articolul 7 va avea următorul cuprins: 
"Art. 7 
Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile implicate, şi Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., 
denumită în continuare Imprimeria Naţională, sunt responsabile pentru punerea în circulaţie a cărţii 
electronice de identitate." 
2.Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
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"Art. 8 
(1) Producerea cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de identitate simple se realizează, centralizat, de 
către Imprimeria Naţională. 
(2) Producerea cărţilor de identitate provizorii şi a dovezilor de reşedinţă se realizează centralizat de către 
Imprimeria Naţională şi se personalizează de către Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, denumită în 
continuare D.G.E.P. 
(3) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează, centralizat, în Centrul Naţional Unic de 
Personalizare a Paşapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcţiei 
Generale de Paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 
(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.G.E.P., asigură coordonarea din punct de vedere tehnic şi metodologic 
a structurilor aflate în coordonare, potrivit legii, pentru toate activităţile referitoare la punerea în circulaţie a 
cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate simple, a cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de 
reşedinţă. 
(5) Imprimeria Naţională asigură distribuirea cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de identitate simple 
la structurile teritoriale subordonate D.G.E.P. şi, respectiv, a cărţilor electronice de identitate la 
Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea expedierii lor către misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare pentru eliberarea către solicitanţi, în condiţiile stabilite prin protocoale 
încheiate cu Ministerul Afacerilor Externe şi D.G.E.P." 
3.Articolul 82 va avea următorul cuprins: 
"Art. 82 
Imprimeria Naţională asigură serviciile necesare funcţionării neîntrerupte a echipamentelor şi produselor 
software prevăzute la art. 81 alin. (1), precum şi materialele consumabile necesare pentru eliberarea 
documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2)." 
4.La articolul 9, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: 
"Art. 9 
(1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) se realizează de către 
Imprimeria Naţională, cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor. 
(2) Contravaloarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) poate fi încasată prin unităţile Trezoreriei 
Statului sau prin alte unităţi bancare, prin structurile financiare ale D.G.E.P., ale serviciilor publice comunitare 
de evidenţă a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, prin 
autorităţile administraţiei publice locale, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor, componentă a Sistemului electronic naţional, utilizând cardul bancar, cu care Imprimeria 
Naţională a încheiat convenţii în acest scop." 

Art. III 
Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 
septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
1.Articolul 211 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 211 
Contravaloarea cărţii de identitate se constituie ca venit propriu al serviciului public comunitar de evidenţă a 
persoanelor, emitent al acestor documente, sau al bugetului local în cazul în care serviciul nu are personalitate 
juridică." 
2.Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 22 



19 
 

Baza de calcul pentru stabilirea taxelor pentru eliberarea cărţii de identitate se avizează de către Consiliul 
Concurenţei şi se supune aprobării Guvernului de către Ministerul Afacerilor Interne, pe baza propunerilor 
Direcţiei generale." 
3.Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 23 
(1) Materialele necesare producerii cărţilor de identitate, cărţilor de identitate provizorii, precum şi 
elementele de particularizare aplicabile prin ştanţare pe cartea de identitate provizorie se achiziţionează, în 
condiţiile legii, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia generală, şi se distribuie gratuit serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, până la data emiterii de către fiecare dintre acestea a actelor 
de identitate produse în condiţiile art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele 
măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor 
electronice de identitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Tipăriturile înseriate necesare în activitatea de eliberare a documentelor de identitate, precum şi 
ştampilele care se aplică pe cărţile de identitate provizorii se confecţionează de Tipografia Ministerului 
Afacerilor Interne şi se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin Direcţia 
generală. 
(3) Materialele prevăzute la alin. (2) care se confecţionează şi se distribuie cu titlu gratuit de către Ministerul 
Afacerilor Interne se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
(4) După data prevăzută la alin. (1) se aplică dispoziţiile art. 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare." 

Art. IV 
Data realizării condiţiilor tehnice necesare aplicării dispoziţiilor art. 9 alin. (31), art. 121, art. 14 alin. (2) şi alin. 
(3) lit. a), art. 15 alin. (3) şi (5), art. 16 alin. (2), (5) şi (6), art. 17 alin. (52), art. 20 alin. (1) lit. e) şi art. 32 alin. (11) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 

Art. V 
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va modifica în mod 
corespunzător Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi 
pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 295/2021. 

Art. VI 
După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, următoarele acte normative vor fi republicate în Monitorul 
Oficial la României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare: 
a)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă; 
b)Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de 
emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin prezenta ordonanţă. 
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√  Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 49/2023 privind modificarea şi 
completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru 
aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii 
medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial 
84/31.01.2023 

Art. I 

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
1.La articolul 4 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins: 
"g) persoanele neasigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru serviciile acordate la nivelul 
asistenţei medicale primare; în cadrul acestor evidenţe se vor înregistra distinct cazurile prezentate ca urmare 
a situaţiilor în care le-au fost aduse daune sănătăţii de către alte persoane şi pentru care sunt aplicabile 
prevederile art. 201 alin. (2) din 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, cu modificările şi completările ulterioare." 
2.În anexa nr. 1-d, punctul 5 "Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi 
acordate în cadrul pachetului minimal de servicii medicale" se abrogă. 
3.În anexa nr. 1-d punctul 6, la rubrica "Precizare", precizarea *3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"*3) Se raportează conform lit. A - punctul 1 subpct. 1.2.4 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 
1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare; bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele 
prevăzute la punctul II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând 
urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii 
beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de 
asigurare." 
4.În anexa nr. 1-d punctul 7, la rubrica "Precizare", precizarea *3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"*3) Se raportează conform lit. A - punctul 1 subpct. 1.2.4 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 
1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare; bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele 
prevăzute la punctul II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând 
urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii 
beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de 
asigurare." 
5.În anexa nr. 1-d, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"10. TOTAL GENERAL PUNCTE PE SERVICIU (decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate) = total pct. 4.3 + total pct. 6 + total pct. 7 + total pct. 8.3 + total pct. 9.3 + total pct. 9.6." 
6.În anexa nr. 1-d, după punctul 11 se introduc cinci noi puncte, punctele 12.1-12.5, cu următorul cuprins: 
"12.1. Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi acordate în cadrul pachetului 
minimal de servicii medicale" 

Denumirea serviciului medical Nr. de 
puncte*1) 
pe 
serviciu 

Număr 
de 
servicii 
medicale 

Nr. 
total 
de 
puncte 



21 
 

medical 

1 2 3 4 = 2 x 
3 

A. Servicii medicale curative X X X 

1. Urgenţă pentru care s-au asigurat intervenţii de primă necesitate în 
urgenţele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului 
medical*2) 

   

2. Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute, acutizările 
unor afecţiuni cronice*3): 

X X X 

a) consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute 
   

b) consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni subacute 
   

c) consultaţia în caz de boală pentru acutizările unor afecţiuni cronice 
   

3. Consultaţiile pentru bolile cu potenţial endemoepidemic ce necesită izolare, 
acordate la distanţă*4) 

   

4. Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice 
- la cabinet*5) 

   

5. Consultaţiile pentru afecţiunile cronice acordate la distanţă*6) 
   

6. Management de caz: X X X 

a) evaluarea iniţială a cazului nou*7) X X X 

a.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2 
   

a.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică 
respiratorie obstructivă - BPOC 

   

a.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi 
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b) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în 
managementul de caz (HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic 
şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi) *8) 

   

B. Servicii medicale preventive şi profilactice: X X X 

1. Consultaţiile preventive (consultaţii periodice active oferite persoanelor cu 
vârsta între 0-18 ani) *9) 

X X X 

a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului 
   

b) la 1 lună - la domiciliul copilului 
   

c) la 2 luni 
   

d) la 4 luni 
   

e) la 6 luni 
   

f) la 9 luni 
   

g) la 12 luni 
   

h) la 15 luni 
   

i) la 18 luni 
   

j) la 24 de luni 
   

k) la 36 de luni 
   

l) anual pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani 
   

2. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei*10): X X X 

a) luarea în evidenţă în primul trimestru 
   

b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. 
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c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a 
inclusiv 

   

d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu 
   

e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere - la domiciliu 
   

3. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul 
asimptomatic 

X X X 

a) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 de ani - persoane asimptomatice*11) 
   

b) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 de ani - persoane asimptomatice depistate 
cu risc înalt*11) 

   

c) asiguraţi cu vârsta > 40 de ani - persoane asimptomatice*12) 
   

c.1) consultaţie evaluare iniţială 
   

c.2) consultaţie pentru intervenţie individuală privind riscurile modificabile 
   

c.3) consultaţie pentru monitorizare/control 
   

C. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena 
alimentaţiei) şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic*13) (examen 
clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru 
investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare 
specifice, după caz), inclusiv pentru bolnavul TBC nou-descoperit activ de 
medicul de familie 

   

D. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială*14) X X X 

a) consilierea femeii privind planificarea familială 
   

b) indicarea unei metode contraceptive persoanelor fără risc 
   

E. Consultaţii la domiciliu*15) X X X 

a) consultaţii pentru situaţii de urgenţă 
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b) episod acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice 
   

c) boli cronice 
   

d) management de caz pentru persoanele nedeplasabile înscrise pe lista 
proprie 

X X X 

d.1) evaluarea iniţială a cazului nou: X X X 

d.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 
2 

   

d.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boală cronică 
respiratorie obstructivă - BPOC 

   

d.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi 
   

d.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în 
managementul de caz (HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic 
şi boală cronică respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi) 

   

F. Servicii medicale diagnostice şi terapeutice*16) X X X 

a) spirometrie 
   

b) măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 de ore 
   

c) măsurarea indicelui de presiune gleznă - braţ 
   

d) efectuarea şi interpretarea electrocardiogramei 
   

e) tuşeu rectal 
   

f) tamponament anterior epistaxis 
   

g) extracţie corp străin din fosele nazale 
   

h) extracţie corp străin din conductul auditiv extern - inclusiv dopul de 
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cerumen 

i) administrare medicaţie aerosoli (Nu include medicaţia.) 
   

j) evacuare fecalom cu/fără clismă evacuatorie 
   

k) sondaj vezical 
   

l) imobilizare entorsă 
   

m) tratamentul chirurgical al panariţiului, abcesului, furunculului, leziunilor 
cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, 
escare, ulcere varicoase, dehiscenţe plăgi, arsuri, extracţie corpi străini ţesut 
moale (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) 

   

n) supraveghere travaliu fără naştere 
   

o) naştere inopinată 
   

p) testul monofilamentului 
   

q) peakflowmetrie 
   

r) tratament intramuscular, intravenos, subcutanat, perfuzii intravenoase (Nu 
include medicaţia.) 

   

s) pansamente, suprimat fire 
   

ş) administrarea de oxigen până la predarea către echipajul de prim ajutor 
   

G. Constatarea decesului, cu sau fără eliberarea certificatului medical 
constatator de deces*17) 

   

H. Administrare schemă tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC 
confirmat*18) 

   

I. Confirmare caz oncologic*19) 
   

TOTAL PACHET MINIMAL X 
  



26 
 

Precizări: 
*1)Conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
*2)Conform lit. A punctul 1 subpct. 1.1.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*3)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.1.2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*4)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.1.2.2 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*5)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.1.3.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*6)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.1.3.2 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*7)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.1.4.1 lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*8)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.1.4.1 lit. b) din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 
1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare. 
*9)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.2.1.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*10)Conform lit. A punctul 1 subpunctele 1.2.2 şi 1.2.2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 
1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare. 
*11)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.2.3.1 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*12)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.2.3.2 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*13)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.2.4 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*14)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.2.5 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*15)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.3 din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 
1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare. 
*16)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.4. - Notă din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*17)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.5 - Notă din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*18)Conform lit. A punctul 1 subpunctul 1.6. din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
*19)Conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
NOTĂ: 
Desfăşurătorul de la punctul 12.1 va fi însoţit de lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal 
(CNP)/cod unic de identificare serviciile medicale acordate; pentru cazurile de urgenţă medico-chirurgicală 
care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de 
ambulanţă, se vor consemna ca «urgenţă» de către medicul de familie cu indicarea reperului corespunzător 
prevăzut în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei 
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administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV 
«Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat» din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare. 
12.2.Punctaj acordat pentru cazurile nou-confirmate pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii 
îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2; astm bronşic şi 
boală cronică respiratorie obstructivă - BPOC; boală cronică de rinichi 

Nr. crt. Numele şi 
prenumele 
persoanei 

Codul numeric 
personal/Codul 
unic de 
identificare 

Caz nou 
confirmat 
de medicul 
de 
specialitate 
pentru 
fiecare 
dintre 
serviciile 
de la lit. A 
pct. 6 
subpct. 
a1), a2) şi 
a3) din 
tabelul de 
la pct. 
12.1.*1) 

Nr. 
puncte/caz 
nou-
confirmat 
din col. 
4*2) 

Codul de 
parafă al 
medicului 
de 
specialitate 
care a 
confirmat 
cazul nou 
din col. 4 

Specialitatea 
medicului 
din col. 6 

Nr. 
contractului 
încheiat de 
medicul 
prevăzut în 
col. 6 cu 
CAS (nr. 
contract se 
regăseşte în 
scrisoarea 
medicală) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
   

5,5 
   

2. 
   

5,5 
   

3. 
   

5,5 
   

... 
   

... 
   

TOTAL X X X 
 

X X X 

*1)Se va completa, după caz: 
- cifra 1 pentru cazul nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2; 
- cifra 2 pentru cazul nou de astm bronşic şi boală cronică respiratorie obstructivă - BPOC; 
- cifra 3 pentru cazul nou de boală cronică de rinichi. 
*2)Conform art. 1 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi 
completările ulterioare; punctajul se acordă o singură dată/persoană, în luna în care a fost confirmat. 
12.3.Recalcularea numărului de puncte pentru plata pe serviciu pentru serviciile din tabelul 12.1 
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Total număr de puncte pe serviciu 
pe lună menţionat în col. 4 din 
tabelul de la pct. 12.1 

Total număr de puncte pe caz nou-
confirmat = total col. 5 din tabelul 
de la pct. 12.2 

Total număr de puncte lunar 

1 2 3= 1 + 2 

12.4. Total puncte pe serviciu (suportate de la bugetul de stat prin 
bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii sub formă de transferuri către 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate) = total 
puncte col. 3 de la pct. 12.3 

12.5.Recalcularea numărului de puncte pentru plata pe serviciu în raport cu gradul profesional, pentru 
serviciile din pachetul minimal: 

Număr de puncte pe serviciu pe 
lună menţionat la pct. 12.4 din 
«Desfăşurătorul punctajului 
activităţii lunare a medicului de 
familie» minus total col. 4 lit. F de 
la desfăşurătorul de la punctul 12.1 

Majorarea/Diminuarea numărului 
de puncte pe serviciu în funcţie de 
gradul profesional (col. 1 x procent 
de majorare/diminuare) 

Total număr de puncte lunar (col. 1 
+/- col. 2) 

1 2 3 

" 
7.Titlul anexei nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Mişcarea lunară a persoanelor asigurate cu afecţiuni cronice pentru care se organizează evidenţă distinctă la 
nivelul medicului de familie în luna..................anul............. " 
8.După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7 bis, având cuprinsul prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. II 
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu raportarea activităţii lunii ianuarie 2023. 

ANEXĂ: Mişcarea lunară a persoanelor neasigurate cu afecţiuni cronice pentru care se organizează evidenţă 
distinctă la nivelul medicului de familie în luna.......................anul............... 
(- Anexa nr. 7 bis la Ordinul nr. 705/2021) 

Casa de asigurări de sănătate 

...................................................... 

Furnizorul de servicii medicale 

...................................................... 

Localitatea................................... 

Judeţul......................................... 
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Reprezentantul legal al furnizorului, 

...................................................... 

Medic de familie, 

...................................................... 

(numele şi prenumele) 

CNP medic de familie, 

...................................................... 

Mişcarea lunară a persoanelor neasigurate cu afecţiuni cronice pentru care se organizează evidenţă distinctă 
la nivelul medicului de familie în luna.......................anul............... 

I. Intrări în evidenţă/Ieşiri din evidenţă 

Nr. crt. Codul numeric 
personal/Codul unic 
de identificare 

Vârsta*) Data intrării în 
evidenţa medicului 
de familie 

Data ieşirii din 
evidenţa medicului de 
familie 

Cazuri cu diagnosticul confirmat la data încheierii contractului, aflate în evidenţa medicului de familie 

1. HTA 

1. 
    

2. 
    

... 
    

2. Diabet zaharat tip II 

1. 
    

2. 
    

... 
    

3. Dislipidemie 

1. 
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2. 
    

... 
    

4. Boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC) 

1. 
    

2. 
    

... 
    

5. Astm bronşic 

1. 
    

2. 
    

... 
    

6. Boala cronică de rinichi 

1. 
    

2. 
    

... 
    

Cazurile nou-depistate pe parcursul derulării contractului pentru care se face management de caz**) 

1. HTA 

1. 
    

2. 
    

... 
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2. Diabet zaharat tip II 

1. 
    

2. 
    

... 
    

3. Dislipidemie 

1. 
    

2. 
    

... 
    

4. Boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC) 

1. 
    

2. 
    

... 
    

5. Astm bronşic 

1. 
    

2. 
    

... 
    

6. Boala cronică de rinichi 

1. 
    

2. 
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... 
    

*)Se va menţiona vârsta împlinită a persoanei cu afecţiune cronică. 

**)Cazurile nou-depistate, pentru care se face management de caz, se completează numai la litera B. 

II.Recapitulaţia persoanelor neasigurate cu afecţiuni cronice înscrise pe lista medicului de familie 

Lista afecţiunilor cronice pentru care se 
organizează evidenţă distinctă la 
nivelul medicului de familie 

Număr de persoane neasigurate cu afecţiuni cronice: 

Rămaşi în 
evidenţă la 
sfârşitul lunii 
precedente 

Intrări Ieşiri Rămaşi în 
evidenţă la 
sfârşitul lunii 
în curs 

Cazuri cu diagnosticul confirmat la data încheierii contractului aflate în evidenţa medicului de familie 

1. HTA 
    

2. Diabet zaharat tip II 
    

3. Dislipidemie 
    

4. BPOC 
    

5. Astm bronşic 
    

6. Boală cronică de rinichi 
    

SUBTOTAL 1 
    

Cazurile nou depistate pe parcursul derulării contractului pentru care se face management de caz*) 

1. HTA 
    

2. Diabet zaharat tip II 
    

3. Dislipidemie 
    

4. BPOC 
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5. Astm bronşic 
    

6. Boală cronică de rinichi 
    

SUBTOTAL 2 
    

TOTAL 
    

*) Cazurile nou-depistate pentru care se face management de caz se completează numai la litera B. 

NOTE: 

1.În situaţia în care o persoană prezintă mai multe afecţiuni incluse în listă, evidenţa va conţine raportarea 
distinctă pentru fiecare afecţiune în parte. 

2.Evidenţa cuprinde toate persoanele neasigurate care sunt înscrise pe lista medicului de familie şi care 
prezintă una sau mai multe din afecţiunile enumerate. 

3.Formularele din prezenta anexă se întocmesc lunar şi se transmit la casa de asigurări de sănătate cu 
semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale, până la 
data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. 

4.Datele se vor completa cu majuscule. 

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor. 

Reprezentantul legal al furnizorului, 

......................................................... 

(numele şi prenumele) 

Validat de casa de asigurări de sănătate 

............................................. 

Data:.................................. 

 

 

√  Ordonanta Guvernului nr. 11/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicat în Monitorul Oficial 85/31.01.2023 

Art. I 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 se modifică şi se completează după cum urmează: 
1.La articolul 11, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(17) Prevederile alin. (1)-(16) se aplică în mod corespunzător şi în cazul vehiculelor înregistrate care circulă pe 
drumurile publice, cu excepţia vehiculelor cu tracţiune animală, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului 
afacerilor interne prevăzut la art. 19." 
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2.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 14 
(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 
13 alin. (3), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, vehiculele lente, precum şi vehiculele cu 
tracţiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor 
municipiului Bucureşti. 
(2) Evidenţa vehiculelor înregistrate se ţine la autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pe raza căreia 
proprietarul sau deţinătorul mandatat îşi are domiciliul, reşedinţa sau sediul, care înscrie datele de identificare 
a proprietarului şi a vehiculului prevăzute la art. 11 alin. (11)-(13) în Registrul de evidenţă a vehiculelor 
înregistrate, constituit la nivelul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări. Înscrierea datelor se 
realizează prin intermediul aplicaţiilor informatice puse la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale 
competente, în mod gratuit, de către Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări. 
(3) Prelucrarea unor date din Registrul de evidenţă a vehiculelor înregistrate, inclusiv a unor date cu caracter 
personal, de către autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale se realizează pe bază de protocol încheiat între acestea şi Direcţia Generală Permise de Conducere şi 
Înmatriculări." 
3.La articolul 15, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 15 
(1) Odată cu realizarea operaţiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează 
proprietarului sau deţinătorului mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei din care face 
parte vehiculul respectiv, precum şi plăcuţe cu numărul de înmatriculare. La cererea proprietarului sau 
deţinătorului mandatat al vehiculului, autoritatea competentă eliberează, pentru situaţiile în care se emite un 
certificat de înmatriculare, o dovadă înlocuitoare a acestuia care atestă înmatricularea vehiculului, valabilă 
până la emiterea certificatului de înmatriculare, dar nu mai mult de 30 de zile. 
.................................................................................................. 
(3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistrează eliberează 
proprietarilor acestora certificate şi plăcuţe cu numere de înregistrare, conform categoriei din care fac parte 
vehiculele respective." 
4.La articolul 23, alineatele (91) şi (92) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(91) Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere, modul de 
desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video, cât şi audio, cu 
sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe 
autovehiculele folosite la susţinerea probei practice, iar în cazul categoriilor A1, A2 şi A, acestea se instalează 
pe autovehiculul în care se află examinatorul. 
(92) Prin excepţie de la prevederile alin. (91), nu se înregistrează audio sau video proba practică susţinută în 
poligon pentru categoriile AM, A1, A2 şi A. " 

5.La articolul 24, după alineatul (53) se introduce un nou alineat, alin. (54), cu următorul cuprins: 
"(54) La cererea titularului permisului de conducere, autoritatea competentă eliberează, pentru situaţiile 
prevăzute la alin. (51) şi (52), o dovadă înlocuitoare a acestuia, valabilă până la emiterea permisului de 
conducere, dar nu mai mult de 30 de zile." 
6.La articolul 24, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(6) Persoana care nu deţine permis de conducere şi a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă, pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (1), art. 336, art. 337, art. 338 
alin. (1) şi art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau 
vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, precum şi 
persoana al cărei permis de conducere a fost anulat în condiţiile art. 114 alin. (1) lit. a)-d) sau ale art. 115 alin. 
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(1) au dreptul de a se prezenta la examen pentru obţinerea permisului de conducere, respectiv pentru 
obţinerea unui nou permis de conducere, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare: 
a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate; 
b) a trecut un an de la data graţierii totale ori a restului de pedeapsă, de la data rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau de la data împlinirii 
termenului de prescripţie a executării pedepsei; 
c) a intervenit amnistia; 
d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă, prevăzută la art. 66 
alin. (1) lit. i) din Codul penal, a fost executată integral ori executarea acesteia a încetat în alt mod prevăzut de 
lege; 
e) a intervenit reabilitarea." 
7.La articolul 24, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alin. (61)-(63), cu următorul cuprins: 
"(61) Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, pentru categoriile 
avute anterior, persoana al cărei permis de conducere a fost anulat, aflată în una dintre situaţiile prevăzute la 
alin. (6), trebuie să facă dovada că este aptă din punct de vedere medical. 
(62) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care 
a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competentă pe raza 
căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa pentru eliberarea unui nou permis de conducere, în condiţiile ordinului 
ministrului afacerilor interne prevăzut la alin. (53), fără a mai susţine examen şi cu prezentarea documentului 
care atestă o astfel de situaţie. 
(63) În situaţia în care anularea permisului de conducere nu a fost dispusă până la depunerea cererii de 
restituire de către titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infracţiune care a fost 
dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, şeful serviciului rutier competent dispune restituirea 
acestuia, în baza documentului care atestă o astfel de situaţie. " 
8.La articolul 83, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5), cu următorul cuprins: 
"(4) În procedura de preschimbare a permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente 
ale altor state cu documente similare româneşti, autorităţile competente pot elibera o dovadă înlocuitoare a 
permisului de conducere, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la alin. (3). 
(5) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, emite permisul 
de conducere internaţional, în conformitate cu prevederile convenţiei prevăzute la art. 82 alin. (2), în condiţiile 
stabilite prin regulament. Dispoziţiile prezentului alineat nu aduc atingere activităţii de emitere a permisului 
de conducere internaţional de către asociaţiile autorizate în acest scop potrivit tratatelor la care România este 
parte. " 
9.La articolul 103 alineatul (1), litera e) se abrogă. 
10.La articolul 103, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins 
"(11) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) şi d), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, 
tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost 
săvârşită fapta, începând cu ziua imediat următoare celei expirării prelungirii valabilităţii dovezii înlocuitoare. 
În situaţia în care valabilitatea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere nu a fost prelungită sau a fost 
eliberată fără drept de conducere, din perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. c) şi d) se deduce 
perioada în care titularul permisului de conducere nu a avut dreptul de conducere, conform art. 97 alin. (3). 
Dispoziţia privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau 
forestiere ori tramvaie se emite în termen de 5 zile de la data la care şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost 
săvârşită fapta a luat cunoştinţă de soluţionarea procesului penal şi se comunică titularului permisului de 
conducere în termen de 15 zile de la emiterea acesteia. În situaţia în care, la data la care se dispune 
suspendarea exercitării dreptului de a conduce, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a 
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exercitării acestuia, perioada de suspendare care trebuie executată curge în continuarea perioadei de 
suspendare aflate deja în curs de executare." 
11.La articolul 109, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 
"(11) Contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (1) pct. 4, art. 101 alin. (1) pct. 4 şi art. 102 alin. (1) pct. 4 şi 8 se 
constată şi se sancţionează şi de către poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu." 
12.La articolul 114 alineatul (1), literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printro hotărâre judecătorească rămasă definitivă, 
pentru infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) şi art. 339 alin. 
(2)-(4) din Codul penal; 
.................................................................................................. 
f) permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui 
proces penal pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (1) şi (2), art. 336, 
art. 337, art. 338 alin. (1) şi art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal sau pentru săvârşirea unei infracţiuni care a 
avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării 
regulilor de circulaţie, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. 
" 
13.Articolul 116 se abrogă. 

Art. II 
- Articolul II din Legea nr. 241/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1032 din 23 decembrie 2019, se abrogă. 

Art. III 
(1)Până la operaţionalizarea Registrului de evidenţă a vehiculelor înregistrate de către Direcţia Generală 
Permise de Conducere şi Înmatriculări, înregistrarea vehiculelor se realizează în evidenţele constituite la 
nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit 
regulamentelor emise la nivelul fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale. 
(2)Datele de identificare a proprietarilor şi a vehiculelor înregistrate, care nu au fost radiate, aflate în 
evidenţele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului 
Bucureşti se înscriu de către aceştia în Registrul de evidenţă a vehiculelor înregistrate în termen de 1 an de la 
constituirea acestuia de către Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări. 
(3)Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări colaborează cu autorităţile administraţiei publice 
locale pentru operaţionalizarea şi utilizarea Registrului de evidenţă a vehiculelor înregistrate. 

Art. IV 
Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (17) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ministrul afacerilor interne va emite 
ordinul de modificare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura 
înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a 
vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. V 
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va modifica în mod 
corespunzător Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia 
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pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. VI 
În cazul condamnării definitive pentru vreuna dintre infracţiunile prevăzute de art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul 
penal, săvârşită de către titularul permisului de conducere anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se 
dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori 
tramvaie pentru perioada prevăzută de legea în vigoare la data săvârşirii faptei. 

Art. VII 
Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 

√  Decizia prim-ministrului nr. 22/2023 privind constituirea şi atribuţiile Comitetului interministerial 
de coordonare strategică intersectorială a luptei împotriva traficului de persoane, publicat în Monitorul 
Oficial 85/31.01.2023 

→ Art. 1 

(1)Se constituie Comitetul interministerial de coordonare strategică intersectorială a luptei împotriva 
traficului de persoane, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, având 
componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
(2)Comitetul este condus de consilierul de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului care conduce 
Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară şi Grupuri Vulnerabile, în calitate de preşedinte. 
(3)La reuniunile Comitetului participă cu statut de invitaţi permanenţi reprezentanţi ai Departamentului 
pentru Responsabilitate Socială Comunitară şi Grupuri Vulnerabile, Departamentului pentru Românii de 
Pretutindeni, Departamentului pentru Republica Moldova, Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de 
Persoane, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, Autorităţii Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, 
Autorităţii pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Inspecţiei Muncii, Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public, precum şi reprezentanţi ai 
Platformei Protect a societăţii civile cu experienţă directă în asistenţa victimelor traficului de persoane. 

Art. 2 
Scopul Comitetului este asigurarea unei abordări coerente şi coordonate a procesului de implementare a 
politicilor publice în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane şi a asistenţei victimelor traficului 
de persoane. 

Art. 3 
În vederea îndeplinirii scopului prevăzut la art. 2, Comitetul are următoarele atribuţii: 
a)facilitarea procesului de elaborare a Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane; 
b)facilitarea colaborării tuturor instituţiilor implicate şi interesate pentru a pune în aplicare, într-un mod 
eficient, direcţiile de acţiune, obiectivele generale şi obiectivele specifice din cadrul politicilor publice 
naţionale şi internaţionale; 
c)colectarea de informaţii privind stadiul/modul de implementare a Strategiei naţionale împotriva traficului de 
persoane, precum şi a rezultatelor pe care atingerea obiectivelor acesteia le va produce; 
d)analizarea modului de realizare a sarcinilor asumate de către fiecare instituţie şi stabilirea măsurilor ce se 
impun în vederea atingerii obiectivelor strategiei; 
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e)coordonarea procesului de implementare intersectorială a recomandărilor internaţionale în domeniul 
traficului de persoane şi asigurarea coagulării datelor şi informaţiilor necesare în vederea raportării către 
organismele internaţionale şi europene; 
f)constituirea şi coordonarea de grupuri tehnice de lucru sectoriale în domeniul traficului de persoane şi/sau al 
prevenirii exploatării, abuzurilor sexuale şi a riscurilor asociate traficului de persoane în privinţa cetăţenilor 
ucraineni, beneficiari de protecţie temporară în România. 

Art. 4 
(1)Ministerele sunt reprezentate la reuniunile Comitetului la nivel de secretar de stat, iar autorităţile şi 
instituţiile publice cu statut de invitaţi permanenţi sunt reprezentate la nivel de preşedinte, vicepreşedinte, 
inspector general sau director general, după caz. 
(2)La reuniunile Comitetului pot participa reprezentanţi la nivel tehnic din cadrul ministerelor, precum şi ai 
autorităţilor şi instituţiilor publice invitate, desemnaţi în acest scop. 
(3)La reuniunile Comitetului, la propunerea membrilor, pot participa invitaţi din partea altor autorităţi sau 
instituţii publice, precum şi din partea unor organizaţii internaţionale cu atribuţii şi competenţe în domeniu, 
care pot oferi date sau informaţii relevante pentru buna desfăşurare a lucrărilor. 
(4)Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane şi 
Cabinetul consilierului de stat care conduce Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară şi 
Grupuri Vulnerabile. 

Art. 5 
(1)Comitetul se reuneşte, de regulă, o dată la 6 luni sau ori de câte ori este necesar, la propunerea 
preşedintelui, prin grija Secretariatului tehnic. 
(2)Reuniunile Comitetului sunt conduse de preşedinte. 
(3)Agenda fiecărei reuniuni a Comitetului se întocmeşte de către Secretariatul tehnic, pe baza propunerilor 
formulate de către preşedintele şi membrii Comitetului. 
(4)Procesele-verbale ale reuniunilor Comitetului sunt semnate de către membrii acestuia şi diseminate de 
Secretariatul tehnic către membrii Comitetului. 

Art. 6 
Comitetul aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare prin care sunt stabilite condiţiile pentru 
cvorum şi modalitatea de luare a deciziilor. 

Art. 7 
Preşedintele raportează prim-ministrului, anual şi la solicitarea acestuia, evoluţia măsurilor şi stadiul 
implementării acestora în domeniul luptei împotriva traficului de persoane şi, în acest  

ANEXĂ: COMPONENŢA Comitetului interministerial de coordonare strategică intersectorială a luptei 
împotriva traficului de persoane 

1.Cancelaria Prim-ministrului 
2.Ministerul Afacerilor Interne 

3.Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 
4.Ministerul Afacerilor Externe 
5.Ministerul Sănătăţii 
6.Ministerul Educaţiei 
7.Ministerul Economiei 
8.Ministerul Antreprenorialului şi Turismului 
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9.Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse 
10.Ministerul Finanţelor 
11.Ministerul Justiţiei 

 

 

√  Ordonanta Guvernului nr. 21/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact 
în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial 86/31.01.2023 

Art. I 

Legea nr. 95/2006 se modifică şi se completează după cum urmează: 
1.La articolul 4 alineatul (1), după litera g3) se introduc două noi litere, lit. g4) şi g5), cu următorul cuprins: 
"g4) planuri naţionale de dezvoltare a îngrijirilor medicale - planuri de implementare a strategiei naţionale de 
sănătate care au ca scop creşterea accesibilităţii la servicii medicale, aprobate prin ordin al ministrului 
sănătăţii; 
g5) proiect-pilot - un proiect experimental, limitat în timp şi spaţiu, prin intermediul căruia este testată 
aplicarea unor modele, tehnici, tehnologii, concepte, metode, instrumente ori strategii inovative în domeniul 
medical, cum ar fi intervenţii de sănătate publică, proceduri medicale, terapii medicale avansate, soluţii 
organizaţionale, managementul serviciilor de sănătate, administrare sanitară, mecanisme de contractare şi 
plată a serviciilor de sănătate, registre electronice, programe informatice, servicii de telemedicină, cu scopul 
principal de a verifica fezabilitatea proiectului la scară largă şi identificarea unor soluţii care să răspundă 
priorităţilor naţionale indicate în Strategia naţională de sănătate. " 
2.La articolul 16 alineatul (1), după litera l) se introduc două noi litere, lit. m) şi n), cu următorul cuprins: 
"m) aprobă, prin ordin al ministrului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă. 
n) organizează, coordonează, implementează şi monitorizează derularea de proiecte-pilot în colaborare cu 
autorităţile publice centrale sau locale, instituţiile şi unităţile sanitare care asigură asistenţa de sănătate 
publică, precum şi cu alţi parteneri, inclusiv organizaţii neguvernamentale, în vederea eficientizării şi creşterii 
calităţii serviciilor furnizate în domeniul sănătăţii publice în condiţiile aprobate prin hotărâre a Guvernului. " 

3.La articolul 58, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(10) Medicamentele imunologice şi contraceptivele hormonale prevăzute la alin. (9) se achiziţionează 
conform prevederilor alin. (6), iar contravaloarea acestora se suportă din bugetul alocat pentru 
implementarea programelor naţionale de sănătate publică, la nivelul preţului de achiziţie, care nu poate 
depăşi preţul cu ridicata, cu TVA, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii." 
4.La articolul 220, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins: 
"(21) Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă, la propunerea CNAS, pe măsura încasării, influenţele ce 
decurg din sumele provenite din protocoale încheiate de aceasta cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe 
piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora, precum şi din sumele provenite din angajamentele obligatorii 
asumate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă, potrivit deciziilor Comisiei Europene emise în 
aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a 
normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat, în volumul şi structura veniturilor şi 
cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea echilibrului 
bugetar." 

5.La articolul 229, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
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"(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, care se elaborează de 
CNAS în urma negocierii cu Colegiul Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiul Medicilor 
Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, Colegiul Farmaciştilor din România, denumit în 
continuare CFR, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 
denumit în continuare OAMGMAMR, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, denumit în continuare 
OBBC, precum şi în urma consultării cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din 
domeniul medical. Proiectul se avizează de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, 
până la data de 30 iunie a anului în care urmează să se aprobe un nou contract-cadru. Data intrării în vigoare a 
contractului-cadru se stabileşte în cuprinsul hotărârii Guvernului prin care acesta se aprobă şi corespunde cu 
începutul unui nou trimestru calendaristic. 
................................................................................................. 
(4) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, în urma negocierii cu CMR, CFR, 
CMSR, OAMGMAMR, OBBC, precum şi cu consultarea organizaţiilor patronale, sindicale şi profesionale 
reprezentative din domeniul medical, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, 
până la data de 30 iunie a anului pentru care se aprobă noile norme metodologice. Normele metodologice 
intră în vigoare odată cu hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2) şi sunt valabile pe toată perioada de 
aplicabilitate a acesteia. " 
6.Articolul 235 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 235 
În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, al depistării precoce a bolii şi al păstrării sănătăţii, asiguraţii beneficiază, în 
condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia, prin intermediul 
furnizorilor de servicii cu care casele de asigurări de sănătate se află în relaţii contractuale, de informare şi 
consiliere cu privire la principalii factori de risc pentru sănătate, precum şi la mijloacele de prevenire a 
îmbolnăvirilor, în cadrul serviciilor de evaluare periodică a stării de sănătate, inclusiv în ceea ce priveşte 
depistarea factorilor de risc în cadrul serviciilor de depistare precoce a afecţiunilor cronice." 
7.La articolul 238, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(2) Asiguraţii primesc asistenţă medicală de specialitate în spitale autorizate şi acreditate sau înscrise în 
procesul de acreditare. 
................................................................................................. 
(4) Asistenţa medicală de recuperare se acordă pentru o perioadă de timp şi după un ritm stabilite de medicul 
curant în unităţi sanitare autorizate şi evaluate sau, după caz, acreditate sau înscrise în procesul de acreditare. 
(5) Servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, inclusiv îngrijiri paliative la domiciliu, se acordă de furnizori 
autorizaţi şi acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare. " 
8.La articolul 242, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alin. (3)-(7), cu următorul cuprins: 
"(3) În listă se pot include şi medicamente imunologice definite la art. 699 pct. 5 lit. a) subpct. (i), altele decât 
cele prevăzute la art. 58 alin. (9) sau care se administrează altor segmente populaţionale decât cele prevăzute 
la art. 58 alin. (9). 
(4) Medicamentele prevăzute la alin. (3) nu fac obiectul prevederilor art. 243 alin. (1) şi (2). Includerea sau 
excluderea medicamentelor prevăzute la alin. (3) în/din lista prevăzută la alin. (1) se realizează la propunerea 
Comitetului Naţional de Vaccinologie, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 
(5) Contravaloarea medicamentelor prevăzute la alin. (3) eliberate asiguraţilor pe bază de prescripţie medicală 
se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar costul administrării acestora exprimat prin tarif în lei per 
serviciu medical se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii alocat programelor 
naţionale de sănătate publică. 
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(6) Nivelul de compensare al medicamentelor prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărârea Guvernului 
prevăzută la alin. (1). 
(7) Segmentele populaţionale care beneficiază de medicamentele imunologice prevăzute la alin. (3) se 
stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. " 
9.La articolul 245, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 245 
(1) Asiguraţii au dreptul să primească unele servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, inclusiv îngrijiri 
paliative la domiciliu, acordate de un furnizor autorizat şi acreditat sau înscris în procesul de acreditare, în 
condiţiile legii." 
10.La articolul 248 alineatul (1), după litera ţ) se introduce o nouă literă, lit. u), cu următorul cuprins: 
"u) transplantul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, cu excepţia cazurilor prevăzute în contractul-
cadru şi în normele de aplicare ale acestuia, precum şi a tratamentului în ambulatoriu al stării posttransplant 
pentru bolnavii transplantaţi, asigurat în cadrul programelor naţionale de sănătate curative." 
11.La articolul 253, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Procesul de evaluare cuprinde cabinetele de medicină de familie, cabinetele medicale dentare şi 
cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, laboratoarele de analize medicale şi de anatomie patologică, furnizorii de dispozitive medicale care 
realizează doar activitate de comercializare, unităţile farmaceutice - farmacii şi oficine de circuit deschis, 
precum şi alte persoane fizice sau juridice autorizate în acest sens de Ministerul Sănătăţii." 
12.La articolul 263, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 263 
(1) Asistenţa medicală şi îngrijirile medicale la domiciliul asiguratului se contractează de casele de asigurări de 
sănătate cu furnizori autorizaţi şi evaluaţi sau, după caz, acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare, în 
condiţiile legii." 
13.Articolul 264 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 264 
Consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi transportul sanitar neasistat, asigurate de furnizori privaţi, se acordă 
prin unităţi medicale specializate autorizate şi acreditate sau înscrise în procesul de acreditare." 
14.La articolul 337, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins: 
"(21) Furnizorii de servicii conexe actului medical, care desfăşoară activitate în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărârile de Guvern prevăzute la art. 51 alin. (4) şi art. 229 alin. 
(2), au obligaţia utilizării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate în procesul de acordare a serviciilor 
conexe actului medical decontate din fond, fiind aplicabile în mod corespunzător şi dispoziţiile alin. (3) şi (4), 
precum şi cele ale art. 223." 

15.La articolul 3466 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"a) modulul «Sumar de urgenţă», care cuprinde: 
- alergii şi intoleranţe diagnosticate; 
- proteze şi alte dispozitive medicale interne; 
- transplant; 
- fistulă arterio-venoasă; 
- informaţii aferente ultimelor 6 luni referitoare la diagnostice, proceduri, investigaţii şi tratamente, precum şi 
informaţii referitoare la medicaţia eliberată; 
- grup sanguin şi factor Rh;" 
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Art. II 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1.La articolul 8 alineatul (2), după litera d1) se introduce o nouă literă, lit. d2), cu următorul cuprins: 
"d2) persoanele asigurate au realizat, în temeiul legislaţiei unui stat cu care România a încheiat acorduri, 
înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, stagii de asigurare 
atestate prin intermediul formularului privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de instituţia 
competentă la care acestea au fost asigurate anterior." 

2.La articolul 10 alineatul (4), litera c1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"c1) veniturile asigurate în România în luna/lunile anterioară/anterioare lunii în care s-a eliberat certificatul de 
concediu medical sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate/asigurare în România, pentru 
situaţiile în care se utilizează perioadele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d1) şi d2), astfel: veniturile prevăzute la 
art. 8 alin. (1) lit. a) sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate, în cazul persoanelor prevăzute la 
art. 1 alin. (1) lit. A şi B; veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) sau, după caz, venitul lunar din prima lună 
de asigurare înscris în contractul de asigurare, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2); veniturile 
prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare fără plata unei 
contribuţii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C." 
3.La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: 
"(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia în care a fost instituită măsura de prevenire a răspândirii bolilor 
infectocontagioase potrivit art. 7 din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare." 
4.La articolul 301, alineatul (5) se abrogă. 

5.Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 33 
(1) Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situaţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi 
care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonanţe de 
urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator la care este îndeplinit stagiul 
minim de asigurare de 6 luni. Baza de calcul pentru fiecare indemnizaţie o constituie numai venitul obţinut pe 
fiecare loc de realizare. 
(2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru persoanele asigurate care sunt cadre didactice şi îşi desfăşoară 
activitatea la mai mulţi angajatori pentru completarea normei didactice, perioadele de stagiu de asigurare 
realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical se utilizează de către toţi 
angajatorii, iar indemnizaţiile se calculează şi se plătesc de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare 
indemnizaţie o constituie numai venitul obţinut pe fiecare loc de realizare. 
(3) Modul de determinare a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate pentru situaţiile prevăzute la alin. 
(2) este prevăzut în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă." 

6.La articolul 41, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins: 
"e) pacientul cu afecţiuni oncologice a decedat, beneficiarul fiind în acest caz asiguratul care îl îngrijeşte." 
7.La articolul 47, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) Constituie contravenţie desfăşurarea de către persoanele asigurate care se află în două sau mai multe 
situaţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B de activităţi în baza cărora se obţin venituri din salarii sau asimilate 
salariilor, astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul fiscal, în perioada în care beneficiază de concedii 
medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă." 

Art. III 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor 
cheltuieli în domeniul sănătăţii se modifică după cum urmează: 
1.Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
"Art. 2 
În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezentant legal este persoana juridică română sau, după caz, 
dezmembrământul fără personalitate juridică al societăţii care are administraţia centrală ori sediul principal în 
alte state membre ale Uniunii Europene sau în state aparţinând Spaţiului Economic European, denumite în 
continuare state membre, împuternicită de către deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă care nu este 
persoană juridică română pentru a duce la îndeplinire obligaţiile legale prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă." 
2.La articolul 37 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins: 
"d) lista «medicamentelor de tip I, tip II şi tip III» se aprobă trimestrial prin ordin al ministrului sănătăţii, până 
la data de 15 inclusiv a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează 
contribuţia. Încadrarea medicamentelor în categoriile prevăzute la lit. a)-c) se realizează de către Agenţia 
Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România." 
3.Articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
"Art. 13 
(1) Deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă, care nu sunt persoane juridice române, au obligaţia ca în 
termen de 15 zile de la emiterea deciziei de includere condiţionată în Lista cuprinzând denumirile comune 
internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie 
personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile 
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de 
sănătate, aprobată prin hotărâre a Guvernului, să desemneze un reprezentant legal, persoană juridică română 
sau, după caz, dezmembrământul din România fără personalitate juridică al societăţii care are administraţia 
centrală ori sediul principal în alte state membre, care să negocieze şi să încheie contracte cost-volum/cost-
volum-rezultat, să declare şi să plătească contribuţiile prevăzute la art. 12." 

Art. IV 
Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, 
beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate ca şi asiguraţii români, în condiţiile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. V 
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Sănătăţii organizează un proiect-pilot 
în localităţi aflate în zone izolate sau greu accesibile ori în localităţi fără acces la servicii de asistenţă medicală 
primară şi unde atragerea personalului medical se face cu dificultate pentru o perioadă de 24 de luni, în 
vederea testării şi evaluării impactului unor mecanisme de plată a personalului prevăzut la art. 8 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările şi completările ulterioare, implicat în acordarea 
asistenţei medicale comunitare. 
(2)Organizarea, coordonarea, implementarea şi monitorizarea proiectului-pilot prevăzut la alin. (1) se 
realizează potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin 
prezenta ordonanţă." 

Art. VI 
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Dispoziţiile art. 33 şi ale art. 47 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile 
şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta ordonanţă, intră 
în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei 
ordonanţe. 

Art. VII 
În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe, 
Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 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, se 
modifică în mod corespunzător. 

Art. VIII 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea 
acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Art. IX 
Obiectivele de investiţii finanţate conform Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, 
aferent ţintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 
noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare şi Rezilienţă al României se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 

 

 

 

 


