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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA  

DREPTURILOR CETĂȚENILOR  

 

9 ianuarie 2023 

√ Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

92/2021 privind regimul deșeurilor, publicată în M.Of. nr. 21 din 9 ianuarie 2023 

Art. I. Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind 

regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 26 august 

2021, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări: 

1. La articolul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: 

d) privind transportul și trasabilitatea deșeurilor. 

2. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

a) prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri; 

3. La articolul 5, litera a) a alineatului (1) și alineatul (3) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

a) utilizarea ulterioară a substanței sau a obiectului este certă, fiind demonstrată prin 

existența unui contract ferm sau altă formă de garantare a utilizării acestuia pentru întreaga 

cantitate generată; 

(3) În lipsa unor criterii la nivel european sau național, pentru aplicarea condițiilor 

prevăzute la alin. (1), în cazul în care există solicitări din partea generatorilor de deșeuri, 

autoritatea competentă pentru protecția mediului decide prin autorizația de 

mediu/autorizația integrată de mediu, pentru fiecare situație în parte, dacă o substanță sau 

un obiect este considerat subprodus. 

4. La articolul 6, litera b) a alineatului (1) și alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

b) există o piață sau cerere pentru substanța sau obiectul în cauză, dovedită prin 

existența unor contracte de vânzare cumpărare, în vederea utilizării substanțelor sau 

obiectelor respective în termen de cel mult 180 de zile de la preluarea de la generatorul de 

deșeuri; 

(2) În cazul în care nu au fost stabilite criterii la nivelul Uniunii Europene și/sau în cazul 

în care există solicitări din partea generatorilor de deșeuri, agenția județeană pentru protecția 
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mediului, denumită în continuare APM, analizează și verifică împreună cu reprezentanții Gărzii 

Naționale de Mediu îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) și transmite, în termen de 

maximum 60 de zile calendaristice de la solicitare, cele constatate Agenției Naționale pentru 

Protecția Mediului, denumită în continuare ANPM, care centralizează și propune criterii 

pentru fiecare situație în care anumite deșeuri încetează să mai fie considerate deșeuri, în 

termen de maximum 180 de zile calendaristice de la solicitare. 

(3) Pentru aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (1), criteriile prevăzute la alin. (2) iau 

în considerare eventualele efecte negative asupra mediului și sănătății umane ale substanței 

sau ale obiectului în cauză, respectă prevederile alin. (5) și sunt adoptate prin ordine comune 

de ministru, emise de autoritățile centrale în domeniul mediului, economiei, dezvoltării rurale 

și administrației publice. 

5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu 

următorul cuprins: 

(31) La solicitarea organelor de urmărire penală, ANPM efectuează încadrarea, pe tip 

de deșeu, prin intermediul laboratorului de referință sau prin intermediul altor laboratoare 

acreditate, a deșeurilor ce fac obiectul unor cauze penale. 

6. La articolul 12, litera e) a alineatului (2) și alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

e) comunicarea către public cu privire la impactul produselor pe parcursul întregului 

lor ciclu de viață, ierarhia deșeurilor și potențialul de reciclare multiplă, dacă este cazul. 

(4) Răspunderea extinsă a producătorilor se aplică cu respectarea responsabilităților 

prevăzute la art. 23 alin. (1) și art. 24 și a legislației privind produsele, iar în cazul unui conflict 

între prezenta ordonanță de urgență și Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare 

a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 

212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu 

modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul 

bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și 

completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de 

echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare, acestea din 

urmă prevalează în cazul aplicării răspunderii extinse a producătorilor. 

(5) În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a obligațiilor, producătorii 

de echipamente electrice și electronice, producătorii de baterii și acumulatori portabili trebuie 
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să implementeze răspunderea extinsă a producătorilor, definită potrivit pct. 31 din anexa nr. 

1, și să se conformeze cu prevederile ordinului prevăzut la alin. (15) în termen de 9 luni de la 

publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

7. La articolul 12 alineatul (7) litera g), punctele (i) și (iii) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

(i) costurile de colectare separată, de transport și tratare, inclusiv tratarea necesară 

pentru îndeplinirea obiectivelor naționale de gestionare a deșeurilor stabilite la nivelul Uniunii 

Europene, precum și costurile necesare pentru atingerea altor obiective prevăzute la lit. b), 

luând în calcul veniturile obținute din reutilizare, din vânzarea ca materii prime secundare a 

materialelor provenite din produsele lor sau din garanțiile nerevendicate; 

(iii) costurile de colectare și raportare a datelor potrivit lit. c); 

8. La articolul 12 alineatul (7) litera g), după punctul (iii) se introduce un nou punct, 

punctul (iv), cu următorul cuprins: 

(iv) costurile de funcționare a organizațiilor care implementează răspunderea extinsă 

a producătorilor; 

9. La articolul 12 alineatul (7) litera h), punctele (i) și (ii) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

(i) stabilirea unor costuri distincte pentru tipuri de produse sau pentru grupe de 

produse similare, în principal luând în considerare durabilitatea lor, posibilitatea de a fi 

reparate sau reutilizate, reciclabilitatea lor și conținutul de substanțe periculoase, într-o 

abordare a întregului ciclu de viață aliniat cu cerințele relevante stabilite de legislația Uniunii 

Europene, în baza criteriilor armonizate pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a 

pieței interne europene; 

(ii) ca toate costurile de gestionare a deșeurilor să fie stabilite în mod transparent, prin 

publicarea structurii de costuri a fiecărui an fiscal încheiat pe website-ul propriu al fiecărei 

organizații de implementare a răspunderii extinse a producătorilor, cel târziu la data de 31 mai 

a anului următor. 

10. La articolul 12, alineatele (14) și (15) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(14) Pentru autorizarea și supravegherea implementării, îndeplinirii în mod colectiv, 

individual și/sau prin reprezentanți autorizați, după caz, a obligațiilor privind răspunderea 

extinsă a producătorului, se înființează în cadrul autorității publice centrale pentru protecția 
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mediului Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în 

continuare Comisia. 

(15) Structura specifică și regulamentul de funcționare a Comisiei prevăzute la alin. 

(14) și procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a 

organizațiilor și producătorilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului se aprobă prin ordin de ministru. 

11. La articolul 14, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(4) Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul agriculturii 

împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul protecției mediului monitorizează, 

respectiv evaluează punerea în aplicare a măsurilor instituite în materie de prevenire pe baza 

metodologiei comune stabilite de Comisia Europeană în Decizia delegată (UE) 2019/1.597 a 

Comisiei din 3 mai 2019 de completare a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive în ceea ce privește o 

metodologie comună și cerințele minime de calitate pentru măsurarea uniformă a nivelurilor 

de deșeuri alimentare, începând cu primul an calendaristic întreg după adoptarea acestui act. 

(6) Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul agriculturii, 

împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, adoptă prin ordin comun 

sau propune prin hotărâre a Guvernului, după caz, norme pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Deciziei delegate (UE) 2019/1.597. 

12. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și 

(22), cu următorul cuprins: 

(21) Transportul deșeurilor se face numai cu autovehicule inscripționate cu litera «D» 

la loc vizibil. 

(22) Transportul/Transferul deșeurilor introduse pe teritoriul național se va face numai 

pe rute generice prestabilite prin dispoziții ale administrației publice centrale. 

13. La articolul 17 alineatul (5), literele a), i) și l) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

a) să asigure colectarea separată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și 

sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile din deșeurile municipale, să 

stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare 

a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte 
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pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material și să organizeze atribuirea conform 

deciziei luate; 

i) să stabilească și să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare taxe/tarife 

distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea 

deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), și sancțiuni aplicabile în cazul în care 

beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător fluxurile de deșeuri stabilite prin Legea 

serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

l) să stabilească prin contracte de delegare în sarcina operatorilor de salubrizare 

suportarea costurilor aferente achitării contribuției prevăzute la lit. j) și k) pentru cantitățile 

de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare 

indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte; 

14. La articolul 19, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(4) Pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), alin. (2) și (3), 

autoritatea publică centrală pentru protecția mediului instituie un sistem eficace de colectare 

a datelor, control al calității acestora și de trasabilitate a deșeurilor municipale, gestionat de 

către Administrația Fondului pentru Mediu, sistemul conținând localizarea, istoricul 

cantităților și al operațiunilor de gestionare a deșeurilor municipale, precum colectarea, 

transportul, reciclarea și, după caz, valorificarea, sortarea și eliminarea prin identificare 

electronică. 

(5) Pentru a se garanta fiabilitatea și exactitatea datelor acumulate referitoare la 

deșeurile reciclate, sistemul prevăzut la alin. (4) constă în registre electronice înființate în 

temeiul art. 48 alin. (7) și (8) sau în specificații tehnice pentru cerințele de calitate aplicabile 

deșeurilor sortate ori în ratele medii ale pierderii de deșeuri sortate pentru diferite tipuri de 

deșeuri și, respectiv, practicile de gestionare a deșeurilor. 

15. La articolul 20, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(3) Abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise. 

(4) Eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop 

sunt interzise. 

16. La articolul 23, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(4) Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei 

activități economice de gestionare a deșeurilor și/sau generatoare de deșeuri are obligația să 
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desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe 

persoane. 

(5) Pentru activitățile care necesită autorizație de mediu/autorizație integrată de 

mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul 

prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul 

substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare 

recunoscute la nivel național, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 

privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

17. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(3) Producătorii și deținătorii de uleiuri uzate, cu excepția persoanelor fizice, sunt 

obligați să predea întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizați să desfășoare 

activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate. 

18. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 34. (1) Toate unitățile sau întreprinderile care desfășoară activități de colectare, 

salubritate, tratare a deșeurilor sunt obligate să obțină o autorizație/autorizație integrată de 

mediu emisă de către autoritățile competente pentru protecția mediului. 

19. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 

următorul cuprins: 

(11) Autorizația/Autorizația integrată de mediu se emite numai pentru operatorii 

economici persoane juridice. 

20. La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu 

următorul cuprins: 

(5) Unitățile sau întreprinderile care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt 

obligate să depună la autoritatea competentă pentru protecția mediului documentația 

completată conform prevederilor alin. (2) și să solicite revizuirea autorizației/autorizației 

integrate de mediu până la data de 1 februarie 2024. 

21. La articolul 40 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: 

e) informații privind măsurile pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de prevederile 

art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor sau în alte 

documente strategice care acoperă întreg teritoriul național; 

22. La articolul 40, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 



7 
 

(4) Planurile de gestionare a deșeurilor respectă dispozițiile art. 23 din Legea nr. 

249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu 

modificările și completările ulterioare, în materie de planificare a deșeurilor de ambalaje, 

obiectivele prevăzute la art. 17 și art. 18 alin. (1) și (2) din prezenta ordonanță de urgență și 

cerințele de la art. 5-9 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 și, în scopul prevenirii aruncării 

de deșeuri, cerințele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind 

stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2011, cu 

modificările ulterioare, și anexa nr. 3 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și 

completările ulterioare. 

23. La articolul 48, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Art. 48. (1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute 

la art. 34, producătorii de deșeuri periculoase și unitățile și întreprinderile care colectează sau 

transportă deșeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acționează în calitate de 

comercianți și de brokeri de deșeuri periculoase și nepericuloase țin o evidență cronologică 

lunară, o publică în format tabelar și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția 

mediului electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM, până la 15 martie anul următor 

raportării, precum și la cerere autorităților competente de control, după: 

24. La articolul 49, alineatele (6), (11) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(6) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului împreună cu autoritatea 

publică centrală cu atribuții în domeniul economiei și autoritatea administrației publice 

centrale cu atribuții în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale raportează Comisiei 

Europene, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare, punerea în aplicare a art. 

14 alin. (2) și (4) pentru fiecare an calendaristic potrivit Deciziei de punere în aplicare (UE) 

2019/2.000 a Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unui format pentru raportarea 

datelor privind deșeurile alimentare și pentru transmiterea raportului de control al calității în 

conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu 

numărul C (2019) 8577] și Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/19. 

(11) Operatorii economici prevăzuți la art. 13 alin. (5) trebuie să raporteze anual 

autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul agriculturii și dezvoltării 

rurale și ANPM, după caz, măsurile adoptate și progresul înregistrat. 
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(12) Producătorii care introduc pe piața din România produse reutilizate care includ 

atât produse reparate, cât și produse uzate care au parcurs operația de pregătire pentru 

reutilizare trebuie să pună la dispoziția autorității publice centrale în domeniul economiei și 

autorităților pentru protecția mediului o evidență cronologică a cantităților de produse 

reutilizate, componentelor reutilizate, deșeurilor rezultate din procesul de pregătire pentru 

reutilizare, tipurilor și a beneficiarilor produselor respective potrivit normei prevăzute la art. 

14 alin. (5). 

25. La articolul 60 alineatul (1) punctul A, după litera g) se introduce o nouă literă, litera 

g1), cu următorul cuprins: 

g1) asigură și răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea și 

eliminarea finală a deșeurilor periculoase, provenite din gospodării, pe cheltuiala autorităților 

administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile 

de dezvoltare intercomunitară ale acestora, cu posibilitatea recuperării contravalorii 

costurilor conform prevederilor art. 22; 

26. La articolul 60 alineatul (1) punctul A, litera h) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

h) asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, ținând cont de 

reglementările urbanistice și de cele emise de Ministerul Sănătății, dotarea acestora cu 

containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înființate 

potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, 

fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, 

ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori, 

ulei vegetal uzat și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă; 

27. La articolul 62 alineatul (1), literele a)-e) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

a) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 40.000 lei 

la 60.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispozițiilor art. 8 alin. (1), (2) și (4), 

art. 12 alin. (11) și (12), art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (1), alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3), art. 16 

alin. (1)-(3) și (6), art. 17 alin. (3), (4), (6) și (7), art. 20 alin. (1) și (2), art. 22 alin. (3) și (4), art. 

23, art. 24 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), (4) și (5), art. 29, 31, art. 34 alin. (1) și (5), 

art. 36 alin. (2), art. 44 alin. (1) și (3), art. 48 alin. (1), (2), (5) și (6) și art. 61 alin. (4); 
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b) cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 50.000 lei 

la 70.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispozițiilor art. 11 și art. 20 alin. 

(3)-(6); 

c) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, în cazul încălcării 

dispozițiilor art. 30 alin. (4) și (5); 

d) cu amendă de la 20.000 lei la 45.000 lei, pentru neîndeplinirea obligațiilor și 

responsabilităților ce le revin autorităților administrației publice locale ale unităților 

administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 

municipiilor, respectiv asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ale acestora, potrivit 

prevederilor art. 17 alin. (5), art. 30 alin. (1), art. 33 alin. (1), art. 49 alin. (14) și art. 60 alin. (1)-

(4) și (6); 

e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării 

dispozițiilor art. 32 alin. (1) și (2) și art. 49 alin. (9), (11), (12) și (15). 

28. La articolul 64, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 64. (1) În cazul nerespectării dispozițiilor art. 20 alin. (3)-(6) se aplică sancțiunea 

contravențională complementară de confiscare a vehiculelor, bunurilor și mijloacelor folosite 

la săvârșirea contravenției pentru abandonarea/aruncarea/eliminarea deșeurilor în spații 

neautorizate, incendierea deșeurilor, îngroparea deșeurilor, după caz. 

29. La articolul 64, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 

următorul cuprins: 

(11) În cazul nerespectării dispozițiilor art. 20 alin. (4) se aplică sancțiunea 

contravențională complementară de confiscare a deșeurilor care au valoare, deținute, 

păstrate în afara spațiilor autorizate și/sau a căror proveniență nu este dovedită, în condițiile 

legii. 

30. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 65. Contravențiilor prevăzute la art. 62-64 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

31. La articolul 66, partea introductivă și literele b) și g) ale alineatului (1) se modifică 

și vor avea următorul cuprins: 
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Art. 66. (1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu 

amendă următoarele fapte atunci când cantitatea sau impactul asupra mediului ori asupra 

vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor nu poate fi neglijată: 

b) colectarea, transportul sau valorificarea de deșeuri, inclusiv controlul acestor 

operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de 

comercianți sau brokeri în procesul de gestionare a deșeurilor, cu încălcarea dispozițiilor legale 

în domeniu; 

g) eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate; 

32. La articolul 66 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu 

următorul cuprins: 

h) abandonarea, aruncarea și/sau ascunderea deșeurilor. 

33. La articolul 66, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și 

(12), cu următorul cuprins: 

(11) Faptele comise în mod repetat de aceeași persoană, care, analizate împreună, 

relevă o cantitate totală de deșeuri sau un impact cumulat asupra mediului, vieții, integrității 

corporale sau sănătății persoanelor ce nu poate fi neglijată/neglijat, se pedepsesc potrivit alin. 

(1), deși acestea, săvârșite în mod separat, nu sunt considerate infracțiuni în înțelesul 

alineatului respectiv. 

(12) Pentru a evalua în ce măsură cantitatea sau impactul asupra mediului sau asupra 

vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor nu poate fi neglijată, în sensul 

prevederilor alin. (1), vor fi avute în considerare următoarele: 

a) numărul de obiecte considerate deșeuri și vizate de actul de conduită ilicit; 

b) cantitatea sau volumul deșeurilor vizate de actul de conduită ilicit; 

c) determină un impact asupra mediului ce nu poate fi neglijat, modificarea, chiar și 

într-o proporție mică, a calității apei, solului sau subsolului din aria vizată de actul de conduită 

ilicit; 

d) este îndeplinită condiția de cantitate ce nu poate fi neglijată sau de impact asupra 

mediului ce nu poate fi neglijat atunci când pentru înlăturarea efectului actului de conduită 

ilicit este necesar un efort ce implică un cost de orice natură. 

34. La articolul 66 alineatul (2), literele a), c) și d) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 
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a) introducerea pe teritoriul României de aparate, instalații, echipamente, utilaje, 

substanțe și produse folosite și uzate, considerate deșeuri în sensul prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 

2006 privind transferurile de deșeuri, cu modificările ulterioare, și cărora nu le-a încetat 

statutul de deșeu, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență; 

c) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de 

colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deșeurilor periculoase; 

d) introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul României a deșeurilor, inclusiv în sau 

din zonele libere, așa cum sunt instituite prin Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, 

cu modificările și completările ulterioare, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, în cazul 

în care această activitate intră în domeniul de aplicare din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, 

cu modificările ulterioare, indiferent dacă transportul se efectuează prin una sau mai multe 

operațiuni; 

35. La articolul 66 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu 

următorul cuprins: 

e) nerespectarea obligației prevăzute de art. 64 alin. (2). 

36. La anexa nr. 1, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

11. abandonarea - părăsirea/debarasarea de către o persoană fizică ori juridică a 

deșeurilor și/sau substanțelor ori obiectelor în locurile sau spațiile unde au fost generate; 

37. La anexa nr. 1, după punctul 11 se introduc trei noi puncte, punctele 12—14, cu 

următorul cuprins: 

12. ascunderea - așezarea deșeurilor și/sau substanțelor ori obiectelor într-un loc în 

care să nu poată fi văzute și/sau găsite, alta decât îngroparea; 

13. îngroparea - ascunderea sau încercarea de ascundere în sol a deșeurilor; 

14. aruncarea - debarasarea de către o persoană fizică ori juridică a deșeurilor și/sau 

substanțelor ori obiectelor în locurile sau spațiile, altele decât cele special amenajate pentru 

colectarea, depozitarea și tratarea acestora; 

38. La anexa nr. 1, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu 

următorul cuprins: 

191. introducerea/scoaterea de deșeuri pe/de pe teritoriul României - trecerea 

deșeurilor peste frontiera de stat a României, astfel cum această noțiune este reglementată 
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în legislația specială, prin oricare loc organizat și autorizat de Guvernul României pentru 

trecerea frontierei de stat sau prin orice alt loc; 

Art. II. (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu elaborează 

procedura de raportare a datelor și informațiilor prevăzute la art. 48 alin. (1) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu 

modificările și completările aduse prin prezenta lege, care va fi aprobată prin ordin al 

conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. 

(2) Prevederile art. 60 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin 

prezenta lege, se implementează în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi.  

 

10 ianuarie 2023 

√ Ordinul nr.  6.452/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educației 

naționale nr. 3.329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții 

doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu 

bursă, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat, 

publicat în M.Of. nr. 26 din 10 ianuarie 2023 

Art. I. La articolul 1 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.329/2018 privind 

stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare 

de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență, în 

instituțiile de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 297 din 3 aprilie 2018, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(4) Începând cu luna ianuarie 2023, cuantumul alocat pentru constituirea fondului de 

burse doctorale/lună/pe toată durata anului universitar (12 luni)/student-doctorand este 

diferențiat pe ani de studii după cum urmează: 

a) 1.700 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anii I și II de studii; 

b) 1.950 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anul III de studii; 

c) 1.950 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anul IV de studii doar pentru 

domeniile medicină, medicină dentară, farmacie și medicină veterinară. 
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√ Ordinul nr. 3.953/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 

489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a 

acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu 

infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE), publicat în M.Of. nr. 27 din 10 ianuarie 2023 

Art. I. La articolul 24 din Ordinul ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea 

modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru 

monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente 

(AP-IE/RE), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 31 martie 2020, cu 

modificările ulterioare, punctul 5 se modifică după cum urmează: 

5. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea; 

Art. II. Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică 

județene și a municipiului București, precum și spitalele care derulează AP-IE/RE, indiferent 

de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

√ Ordinul nr. 3.951/2022 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 

1.286/2022 pentru stabilirea componenței și atribuțiilor comisiilor de soluționare a 

contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, publicat în 

M.Of. nr. 29 din 10 ianuarie 2023 

Art. I. Ordinul ministrului sănătății nr. 1.286/2022 pentru stabilirea componenței și 

atribuțiilor comisiilor de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului 

de boală profesională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 17 mai 

2022, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 2. (1) Comisia prevăzută la art. 1 este formată din: 

1. președinte: directorul executiv al direcției de sănătate publică județene sau a 

municipiului București; 

2. 3 membri, după cum urmează: 

a) consilier juridic din cadrul direcției de sănătate publică județene și a municipiului 

București sau persoană cu studii juridice, după caz; 

b) medic primar/specialist de medicina muncii din direcția de sănătate publică 

județeană sau a municipiului București sau conducătorul Compartimentului de evaluare a 

factorilor de risc din mediul de viață și de muncă, după caz; 
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c) medic primar/specialist de medicina muncii din cadrul unităților sanitare din județul 

respectiv; 

3. secretar - persoană desemnată de directorul executiv din cadrul direcției de sănătate 

publică județene sau a municipiului București. 

(2) Directorul executiv poate desemna prin decizie supleanți pentru membrii Comisiei 

și pentru secretar. 

(3) Prin excepție de la alin. (1) lit. b), în situația în care în cadrul direcției de sănătate 

publică județene și a municipiului București nu există încadrat medic primar/specialist de 

medicina muncii sau conducătorul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din 

mediul de viață și de muncă este aceeași persoană cu medicul primar/specialist de medicina 

muncii care a efectuat cercetarea cazului, în componența Comisiei poate fi desemnat orice 

medic primar/specialist din structura direcției de sănătate publică sau a municipiului 

București. 

2. La anexa nr. 1, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 1. Comisia de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului 

de boală profesională (Comisia) are următoarele atribuții: 

a) analizează fiecare contestație în parte, urmărind aplicarea corectă a prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, privind cercetarea cazului de boală profesională; 

b) solicită medicului de medicina muncii din direcția de sănătate publică județeană și 

a municipiului București care a efectuat cercetarea reluarea procedurii de cercetare a cazului 

de boală profesională; 

c) soluționează, întocmește și eliberează decizia privind contestația procesului-verbal 

de cercetare a cazului de boală profesională, cu concluzia «admis/respins». 

3. La anexa nr. 1, articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 8. Decizia prin care se soluționează contestația se întocmește în 3 exemplare, 

semnate olograf sau electronic de toți membrii prezenți ai Comisiei, și se păstrează după cum 

urmează: un exemplar se transmite contestatarului prin poștă cu confirmare de primire, un 

exemplar se atașează la dosarul de cercetare, iar un exemplar rămâne în arhiva instituției. 

4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 
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ANEXĂ 
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.286/2022) 
Direcția de Sănătate Publică ........................... 

Comisia de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală 
profesională 
Către 
— Contestatar .......................................................... 

 

DECIZIE 

În temeiul art. 1 lit. b) din anexa nr 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.286/2022 

pentru stabilirea componenței și atribuțiilor comisiilor de soluționare a contestațiilor 

procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, cu modificările ulterioare, și al 

art. 1572 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în 

muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, prin prezenta, Comisia de soluționare a contestațiilor procesului-

verbal de cercetare a cazului de boală profesională, denumită în continuare Comisia, 

reprezentată prin: 

— președinte: — .........................................................., director executiv al direcției de 

sănătate publică județene sau a municipiului București; 

— membri: — .........................................................., consilier juridic din cadrul direcției 

de sănătate publică județene și a municipiului București sau persoană cu studii juridice, după 

caz; 

— .........................................................., medic primar/specialist de medicina muncii 

din direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București sau conducătorul 

Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă, după caz; 

— .........................................................., medic primar/specialist de medicina muncii 

din cadrul unităților sanitare din județ; 

— secretar: — .........................................................., persoană desemnată de directorul 

executiv din cadrul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, 

a analizat la data de ...................... Contestația nr. ........, formulată de către 

.......................................................................................... împotriva Procesului-verbal nr. 

...........din data ......................., întocmit de către direcția de sănătate publică județeană sau a 

municipiului București ........................................................................................, care 

infirmă/confirmă .................................................. caracterul profesional al bolii semnalate prin 
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fișa de semnalare BP1 nr. ...... din data ..........................., și, în temeiul art. 1572 din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

a constatat următoarele: 

1. TERMEN DE DEPUNERE A CONTESTAȚIEI 

În temeiul art. 1571 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, contestația a fost înregistrată la Comisie 

în termen de .......... zile de la data de la care a luat cunoștință de conținutul procesului-verbal 

de cercetare a cazului de boală profesională. 

2. DOSARUL DE CERCETARE 

În temeiul art. 159 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, dosarul de cercetare care a stat la baza 

emiterii procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională nr. ....... din data 

................, eliberat de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului 

București ..........................................., îndeplinește/nu îndeplinește 

............................................ prevederile art. 159 din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

Dosarul de cercetare Observații 
(document prezent/lipsă/incomplet) 

a) opisul documentelor din dosar;  
b) fișa de semnalare BP1;  
c) documente care certifică ruta profesională, precum: 
copie de pe carnetul de muncă, extrase din Registrul 
general de evidență a salariaților, adeverințe; 

 

d) documente care atestă expunerea profesională, 
precum: copie de pe fișa de identificare a factorilor de 
risc profesional, adeverințe și, după caz, nivelul măsurat 
al noxelor sau noxa identificată; 

 

e) istoricul stării de sănătate la locul de muncă, cum ar fi: 
documentul eliberat de medicul de medicina muncii care 
asigură asistența de medicina muncii la unitatea 
respectivă, după caz; 

 

f) document medical care precizează diagnosticul 
prezumtiv de boală profesională, respectiv: biletul de 
ieșire emis de clinica/secția de medicina muncii din 
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structura spitalelor sau referat medical în cazul în care 
bolnavul nu a fost internat; 
g) documente care să ateste statusul socioprofesional, 
de exemplu: pensionar de invaliditate, pensionar de 
vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai 
multe contracte de muncă; 

 

h) procesul-verbal de cercetare a cazului de boală 
profesională 

 

 

Comisia a constatat că dosarul de cercetare este/nu este ............................ întocmit 

conform procedurilor legale în vigoare. 

3. CONTESTAȚIE 

În temeiul art. 1571 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia ia act de: 

1. Motivele contestației: sustenabile/nesustenabile ................................................ 

Observații 

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

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

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

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

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

2. Documentele depuse ca anexă la contestație: sustenabile/nesustenabile ................. 

Observații: 

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

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

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

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

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

CONCLUZII: 

Comisia admite contestația formulată de ....................................................................... 

și dispune anularea Procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională cu nr. 

............ din data ................................ și reluarea procedurii de semnalare și cercetare a cazului 

de boală profesională. 
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Prezenta decizie se va transmite către: angajator, lucrător, asigurator, medicul în 

specialitatea medicina muncii din direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului 

București care a făcut cercetarea, după caz. 

Comisia respinge contestația formulată de ................................................................... . 

Prezenta decizie se transmite contestatarului. 

Direcția de Sănătate Publică ......................................... 

Reprezentată prin 

Director executiv, 

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

(semnătura și stampila unității) 

Membrii Comisiei: 

— ......................................... 

— ......................................... 

— ......................................... 

 

11 ianuarie 2023 

√  Ordonanța nr. 2/2023 pentru modificarea art. 42 din Ordonanța Guvernului nr. 

26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de 

apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de 

libertate, publicată în M.Of. nr. 33 din 11 ianuarie 2023 

Articol unic. Articolul 42 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de 

hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și 

securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 42. (1) Persoanele private de libertate aflate în centrele de reținere și arestare 

preventivă pot fi hrănite de către unitățile de poliție în cadrul cărora sunt organizate și 

funcționează aceste centre, de alte unități ale Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în 

respectiva unitate administrativ-teritorială sau de către unitățile din sistemul administrației 

penitenciarelor. 

(2) Decontarea cheltuielilor pentru prepararea hranei între unitățile prevăzute la alin. 

(1) se realizează potrivit convențiilor încheiate între acestea. 
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(3) În situația în care, din motive obiective, hrănirea nu se poate realiza în modalitățile 

prevăzute la alin. (1), la solicitarea scrisă a șefilor centrelor de reținere și arestare preventivă, 

conducătorii unităților de poliție prevăzute la alin. (1) pot aproba ca hrănirea să se asigure prin 

operatori economici de profil. 

(4) În solicitarea scrisă prevăzută la alin. (3), șefii centrelor de reținere și arestare 

preventivă prezintă motivele obiective care justifică propunerea ca hrănirea să se realizeze 

prin operatori economici de profil. 

(5) Atribuirea către operatorii economici de profil a contractelor de achiziție a hrănirii 

se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul 

achizițiilor publice, în limita plafonului caloric și a structurii normelor de hrană la care au 

dreptul persoanele prevăzute la alin. (1). 

 

12 ianuarie 2023 

√  Ordinul nr.  6.453/2022 al ministrului educației pentru aprobarea Metodologiei de 

alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ 

superior de stat, pentru anul 2023, publicat în M.Of. nr. 35 din 12 ianuarie 2023 

Art. 1. Se aprobă Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea 

instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2023, prevăzută în 

anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală economică din 

Ministerul Educației, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și 

instituțiile de învățământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

ANEXĂ 

METODOLOGIE 

de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor 

de învățământ superior de stat, pentru anul 2023 

 CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

Art. 1. (1) În conformitate cu art. 197 lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, se formează un fond distinct pentru dezvoltarea 

instituțională (FDI) din bugetul alocat Ministerului Educației (MEd). 
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(2) Fondurile alocate pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ 

superior de stat, finanțate din bugetul MEd, sunt considerate ca venituri proprii ale acestora 

și sunt utilizate în condițiile autonomiei universitare și în conformitate cu prevederile 

contractelor de finanțare instituțională în vederea realizării obiectivelor ce le revin în cadrul 

politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare. 

(3) Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltarea instituțională a 

instituțiilor de învățământ superior de stat sunt supuse controlului periodic efectuat de MEd 

și Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS). 

Art. 2. (1) Universitățile de stat beneficiază de un fond distinct pentru dezvoltarea 

instituțională, din bugetul alocat Ministerului Educației pentru învățământul superior. 

(2) Fondul de dezvoltare instituțională se alocă după criterii competitive bazate pe 

standarde internaționale. 

(3) În vederea obținerii de fonduri de dezvoltare instituțională, universitățile 

elaborează proiecte de dezvoltare instituțională pe care le transmit CNFIS. 

(4) Fondul de dezvoltare instituțională cuprinde sume pentru finanțarea unor proiecte 

specifice de dezvoltare instituțională pentru promovarea unor programe noi de studii, 

creșterea capacității instituționale, îmbunătățirea calității activității didactice, consolidarea 

legăturilor cu comunitatea locală și/sau regională, incluziunea socială, dezvoltarea 

programelor de studii și/sau internaționalizarea activității de învățământ superior. 

Art. 3. Categoriile de cheltuieli eligibile privind sumele alocate pentru dezvoltarea 

instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, finanțate din bugetul MEd, sunt: 

1. cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic, de 

cercetare implicat în desfășurarea programelor de studii, sporuri, contribuția de asigurări 

sociale, alte contribuții legale, deplasări interne și internaționale; 

2. cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de întreținere și gospodărie, cheltuieli pentru 

materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, cheltuieli cu cercetarea aferente 

programelor de studii, obiecte de inventar, reparații, cărți și publicații, perfecționarea 

personalului, protocol, protecția muncii etc.; 

3. cheltuieli pentru susținerea proiectelor educaționale (inclusiv a celor propuse de 

asociațiile studențești și aprobate de universitate) și de dezvoltare a resursei umane; 

4. cheltuieli cu regia instituțiilor de învățământ superior. 
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CAPITOLUL II 

Procedura de alocare a fondului pentru dezvoltare instituțională 

Art. 4. (1) Criteriile pentru alocarea fondului de dezvoltare instituțională sunt conforme 

cu standardele specifice aplicate la nivel internațional și vizează: 

a) conformitatea proiectului de dezvoltare instituțională cu politicile naționale de 

dezvoltare a învățământului superior privind: 

(i) armonizarea politicilor educaționale cu cerințele pieței muncii; 

(ii) dezvoltarea politicilor de internaționalizare a învățământului; 

(iii) dezvoltarea politicilor de mobilitate a studenților și a cadrelor didactice și de 

cercetare în spațiul european al educației și cercetării științifice; 

(iv) dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici și cu comunitatea locală și/sau 

regională la nivel național și regional; 

(v) dezvoltarea programelor de învățare inovativă în concordanță cu nivelul progresului 

științific actual; 

(vi) accesul neîngrădit la baze de cercetare; 

b) conformitatea proiectului de dezvoltare instituțională cu planul strategic al 

instituției de învățământ superior aplicante; 

c) calitatea proiectului (definirea obiectivelor, adecvarea mijloacelor pentru atingerea 

obiectivelor, fundamentarea bugetului, măsurile de asigurare a calității etc.); 

d) corelarea bugetului propus cu dimensiunea aplicării obiectivelor universității și a 

activităților proiectului; 

e) impactul anticipat al implementării proiectului și sustenabilitatea efectelor acestuia; 

f) capacitatea instituției de implementare a proiectului. 

(2) La propunerea CNFIS, MEd poate stabili anual defalcarea pe tipuri de proiecte a 

fondului pentru dezvoltarea instituțională, precum și ponderea diferitelor criterii pentru 

alocarea acestuia. 

Art. 5. (1) Toate instituțiile de învățământ superior de stat, finanțate din bugetul MEd, 

sunt eligibile pentru a depune proiecte specifice de dezvoltare instituțională, care pot viza 

unul sau mai multe dintre următoarele domenii: 

a) creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirii accesului la 

învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele 

privitoare la consilierea și orientarea în carieră); 
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b) internaționalizarea învățământului superior din România; 

c) asigurarea transparenței în gestiunea studenților; 

d) asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a 

stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților 

didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea 

studenților; 

e) susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul 

universităților; 

f) creșterea capacității instituționale; 

g) îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii 

academice; 

h) promovarea unor programe noi de studii; 

i) cultivarea legăturilor cu comunitatea locală și/sau regională; 

j) dezvoltarea programelor de studii; 

k) dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare din universități. 

(2) CNFIS evaluează conform criteriilor menționate la art. 4 proiectele specifice de 

dezvoltare instituțională depuse și stabilește lista ordonată a proiectelor selectate pentru 

finanțare, pe care o înaintează MEd. Pentru activitatea de evaluare, CNFIS poate apela la 

experți pe domeniile specifice, menționate la alin. (1), inclusiv la reprezentanți ai federațiilor 

studențești naționale. 

Art. 6. În cazul în care fondul pentru dezvoltarea instituțională nu a fost alocat în 

întregime la prima rundă de aplicații, MEd poate decide, la propunerea CNFIS, organizarea în 

decursul aceluiași an a unei a doua competiții de proiecte de dezvoltare instituțională. 

Art. 7. Instituțiile de învățământ superior de stat cărora li se repartizează fonduri 

pentru dezvoltare instituțională vor transmite către CNFIS, la finalizarea fiecărui proiect, un 

raport final și vor publica pe site-urile proprii rapoarte de implementare a proiectelor 

finanțate. 

CAPITOLUL III 

Dispoziții finale 

Art. 8. (1) Pentru anul 2023, domeniile pentru care se pot depune proiecte de 

dezvoltare instituțională sunt:  
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a) creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirii accesului la 

învățământul superior; 

b) internaționalizarea învățământului superior din România; 

c) asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a 

stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților 

didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea 

studenților; 

d) susținerea activităților SAS din cadrul universităților; 

e) îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii 

academice; 

f) dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare din universități; 

g) corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv proiecte privitoare 

la consilierea și orientarea în carieră). 

(2) Instituțiile de învățământ superior de stat pot depune maximum un proiect pe un 

domeniu de dezvoltare instituțională. 

(3) Pentru anul 2023 fondul pentru dezvoltarea instituțională se alocă în baza unei 

singure competiții de proiecte de dezvoltare instituțională. 

(4) Calendarul de desfășurare a competiției FDI 2023 va fi inclus în pachetul de 

informații aprobat de MEd și va fi publicat la data lansării competiției. 

 

√ Legea nr. 31/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în M.Of. nr. 38 din 12 

ianuarie 2023 

Art. I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar 

în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 

2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 7. Ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, în oricare dintre 

formele prevăzute la art. 6. Valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau cumulat, 

în oricare dintre formele prevăzute la art. 6 lit. a)-c), nu poate depăși, în cursul unei perioade 
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de un an, suma maximă echivalentă cu 10 salarii de bază minime brute pe țară la nivelul anului 

în care a fost formulată cererea de acordare. 

2. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 8. (1) Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele 

al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare 

formulării cererii, se situează sub nivelul echivalentului a 25% din salariul de bază minim brut 

pe țară. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de 

către stat. 

(2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare 

formulării cererii, se situează sub nivelul echivalentului a 50% din salariul de bază minim brut 

pe țară, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în 

proporție de 50%. 

3. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 9. La stabilirea venitului se iau în calcul orice venituri periodice, precum salarii, 

indemnizații, onorarii, rente, chirii, profit din activități comerciale sau dintr-o activitate 

independentă și altele asemenea, precum și sumele datorate în mod periodic pentru 

satisfacerea unor necesități de bază, cum ar fi chiriile și obligațiile de întreținere. 

4. La articolul 16, alineatul (2) se abrogă. 

5. La articolul 22, alineatul (1) se abrogă. 

6. Articolele 501, 51 și 53 se abrogă. 

Art. II. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar 

în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 

2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

√ Ordonanța nr. 3/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de 

persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri 

externe nerambursabile, publicată în M.Of. nr. 39 din 12 ianuarie 2023 

Art. I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru 

acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la 
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energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1179 din 8 decembrie 2022, se modifică și se completează, după cum 

urmează: 

1. La articolul 1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(6) Companiei Naționale «Poșta Română» — S.A. i se încredințează cu titlu de 

exclusivitate prestarea serviciilor de emitere, tipărire, formare și condiționare a plicurilor 

conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind 

neîndeplinirea venitului de eligibilitate și de distribuire, prin trimitere de corespondență cu 

confirmare de primire, tipărire, distribuire și colectare a declarațiilor pe propria răspundere, 

precum și de efectuare de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin, 

în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. 

2. La articolul 2, literele a), g), i), k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

a) beneficiar de sprijin - categorii de persoane/familii considerate vulnerabile în 

înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, prevăzute la art. 3 alin. (1), cetățeni români cu 

domiciliul în România și care beneficiază de sprijin pentru compensarea prețului la energie; 

g) dovada serviciului de mandat poștal – documentul justificativ, cu regim special, emis 

în formă materială și/sau, după caz, în format electronic pentru plățile efectuate atât la 

domiciliul beneficiarului de sprijin, cât și la sediul subunităților poștale, prin care beneficiarul 

sprijinului efectuează plățile prin serviciul de mandat poștal prin intermediul salariatului 

poștal, respectiv prin care sunt virate în conturile de disponibil ale furnizorilor de 

energie/asociațiilor de proprietari/locatari sumele datorate de beneficiarii de sprijin pentru 

consumul de energie; 

i) convenție pentru prestarea serviciului de mandat poștal - convenție încheiată între 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, și Compania 

Națională «Poșta Română» — S.A, pentru a se asigura emiterea, tipărirea, formarea și 

condiționarea plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și 

înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și de distribuire, prin trimitere de 

corespondență cu confirmare de primire, tipărire, distribuire, preluare și prelucrare a 

declarațiilor pe propria răspundere și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de 

eligibilitate, precum și efectuare de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii 

de sprijin, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență; 
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k) loc de consum - adresa de domiciliu sau de reședință a beneficiarului de sprijin 

pentru care se va asigura compensarea prețului la energie în condițiile prevăzute de prezenta 

ordonanță de urgență, menționată în actul de identitate sau, după caz, în documentul care 

atestă încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1) și care 

poate fi mandatul poștal sau decizia ori dispoziția de acordare a sprijinului la venitul minim 

garantat sau alocației pentru susținerea familiei;  

l) venit de eligibilitate - media veniturilor persoanelor care au domiciliul sau reședința 

comun/comună la un loc de consum; 

3. La articolul 2, după litera l) se introduc două noi litere, lit. m) și n), cu următorul 

cuprins: 

m) declarație pe propria răspundere - document justificativ care atestă datele de 

identificare ale persoanelor și coabitanților care nu se regăsesc în baza de date a Direcției 

Generale pentru Evidența Persoanelor; 

n) trimitere de corespondență cu confirmare de primire distribuită - care se regăsește 

în una dintre următoarele categorii: predată la destinație, avizată și la dispoziția destinatarului, 

trimitere de corespondență care nu se poate preda din diverse motive: destinatar decedat sau 

adresă incompletă, trimitere refuzată și retur. 

4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(3) În cazul în care la un loc de consum domiciliază sau are/au reședința unul sau mai 

mulți beneficiari de sprijin, sprijinul pentru compensarea prețului la energie se acordă o 

singură dată pe loc de consum, indiferent dacă acesta este sau nu titularul contractului de 

furnizare, cu condiția ca locul de consum să coincidă cu domiciliul sau reședința beneficiarului 

de sprijin, respectiv cu adresa menționată în documentul care atestă încadrarea în una dintre 

categoriile de beneficiari prevăzute la alin. (1). 

5. La articolul 4 alineatul (2), partea introductivă și litera f) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

(2) Determinarea nivelului venitului lunar se realizează potrivit următoarelor reguli: 

f) pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se iau în calcul veniturile aferente lunii 

de plată anterioare acordării sprijinului; 

6. La articolul 4 alineatul (2), după litera f) se introduc trei noi litere, lit. g)-i), cu 

următorul cuprins: 
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g) venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de venituri prevăzută 

la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calculat potrivit lit. d) cu venitul 

lunar determinat potrivit lit. e) și cu venitul determinat potrivit lit. f); 

h) pentru coabitanții identificați la un loc de consum se iau în calcul aceleași venituri și 

aceeași modalitate de calcul al venitului lunar realizat, precum în cazul beneficiarilor de sprijin; 

i) venitul de eligibilitate utilizat pentru verificarea încadrării în prevederile art. 3 alin. 

(5) privind media veniturilor per locuitor/gospodărie se calculează prin însumarea veniturilor 

lunare realizate de către beneficiarii de sprijin și coabitanți, potrivit regulilor stabilite la lit. g), 

și împărțirea rezultatului la numărul de persoane care au domiciliul comun la respectivul loc 

de consum. 

7. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

a) 700 lei/semestru, se acordă începând cu luna februarie 2023 pentru perioada 1 

ianuarie 2023-30 iunie 2023; 

8. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Sprijinul prevăzut la alin. (1) se acordă categoriilor de beneficiari prevăzuți la art. 3 

alin. (1) și poate fi utilizat doar în cazul în care este îndeplinită condiția prevăzută la art. 3 alin. 

(3); 

9. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 6. (1) Sprijinul pentru compensarea facturilor la energie se acordă categoriilor de 

beneficiari prevăzuți la art. 3 alin. (1), pe baza cardului de energie, denumit în continuare card, 

emis pe baza listelor de potențiali beneficiari, comunicate de către Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale, denumit în continuare MMSS. 

10. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul 

cuprins: 

(11) Listele de potențiali beneficiari pentru tranșa II de sprijin se comunică de către 

MMSS cel târziu până la data de 27 iulie 2023. 

11. La articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(5) Cardul de energie oferă dreptul beneficiarului să efectueze plăți prin serviciul de 

mandat poștal, pentru decontarea datoriilor curente și/sau restante pe care acesta le are către 

furnizorii de energie pentru consumurile de energie pe care le înregistrează la locul de consum 

pentru care se îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 alin. (3). 

12. La articolul 6, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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(6) În baza cardului de energie, MIPE virează sume prin serviciul de mandat poștal, prin 

Compania Națională «Poșta Română» — S.A., pentru beneficiarii cardului de energie, în 

valoarea prevăzută de prezenta ordonanță de urgență și la termenele prevăzute de aceasta, 

pentru beneficiarii prevăzuți în listele de beneficiari. În situația în care la aceeași adresă sunt 

prevăzuți mai mulți beneficiari se depune o singură dată suma prevăzută pentru sprijin în 

vederea compensării prețului la energie care poate fi utilizată de către unul dintre beneficiari, 

care îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 alin. (3). 

13. La articolul 6, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(7) Este interzisă utilizarea cardului de energie pentru a deconta datorii curente și/sau 

restante față de furnizorii de energie pentru locuri de consum pentru care nu se îndeplinește 

condiția prevăzută la art. 3 alin. (3) sau pentru plata datoriilor curente și/sau restante ale unor 

persoane terțe. 

14. La articolul 6 alineatul (8), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: 

e) să utilizeze cardul de energie personal împreună cu actul de identitate valabil sau 

prin împuternicit legal împreună cu actul de identitate valabil al împuternicitului. 

15. La articolul 6, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(10) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul I al anului 2023 

este până la data de 31 decembrie 2023 și acesta poate fi acceptat în rețeaua teritorială a 

Companiei Naționale «Poșta Română» — S.A. până la data de27 decembrie 2023.” 

16. La articolul 6, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(11) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul al II-lea al anului 

2023 este până la data de 31 decembrie 2023 și poate fi acceptat în rețeaua teritorială a 

Companiei Naționale «Poșta Română» — S.A. până la data de 27 decembrie 2023.” 

17. La articolul 6, alineatul (18) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(18) Compania Națională «Poșta Română» — S.A. va reemite cardul de energie în 

termen de maximum 10 zile de la data solicitării beneficiarului, tarifele de emitere, tipărire și 

distribuire fiind suportate de către beneficiarul cardului de energie. 

18. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) MIPE virează sumele necesare plății sprijinului pentru compensarea prețului la 

energie în contul de disponibil al Companiei Naționale «Poșta Română» — S.A, începând cu 

luna februarie 2023, respectiv începând cu luna septembrie 2023, pe baza listei de beneficiari 

emise de MMSS și a cardurilor de energie emise și distribuite. 
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19. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc șase noi alineate, alin. (51)—(56), cu 

următorul cuprins: 

(51) Prin excepție de la prevederile alin. (5), beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) pot 

încasa în numerar, la oficiile poștale, sumele plătite pentru procurarea lemnelor de foc pentru 

sezonul rece 2022—2023. În vederea încasării sumei în numerar, beneficiarii de sprijin 

prezintă următoarele documente justificative: 

a) cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat 

poștal; 

b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin; 

c) documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada că a 

achiziționat material lemnos pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin 

înscrierea acestuia pe documentele justificative și dovada achitării acestora către furnizorul 

de lemne de foc, cum ar fi avizul de însoțire a mărfii, factura, bonuri fiscale etc.; 

d) în situația în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu sau altă reședință 

decât cel/cea care este inscripționat/inscripționată pe cardul de energie, contractul privind 

furnizarea materialului lemnos la domiciliu sau reședință împreună cu declarația pe propria 

răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea prețului la energie la adresa unde 

locuiește. 

(52) În baza documentelor de mai sus, la oficiul poștal, se emite un mandat poștal cu 

achitare în numerar către beneficiarul de sprijin, în limita soldului existent pe cardul de 

energie. 

(53) La decontarea sumelor reprezentând contravaloarea materialului lemnos potrivit 

alin. (51) și (52), Compania Națională «Poșta Română» — S.A. va exercita aceleași obligații 

precum cele prevăzute la alin. (8), inclusiv interogarea bazei de date de la Oficiul Național al 

Registrului Comerțului, pentru validarea furnizorului de material lemnos. 

(54) Furnizorii de lemne pentru foc care, pentru decontare prin orice modalitate: 

numerar, transfer bancar, cec și alte instrumente de plată, utilizează sprijinul pentru 

compensarea prețurilor la energie pentru sezonul rece 2022-2023 finanțat din fonduri externe 

nerambursabile răspund pentru realitatea cheltuielilor efectuate și a prețurilor practicate, 

fiind obligați să evidențieze distinct sumele care au fost achitate în numerar de către 

beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1). 
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(55) Utilizarea de documente justificative pentru decontarea prin orice modalitate a 

contravalorii materialului lemnos care nu sunt conforme cu realitatea de către beneficiarii 

prevăzuți la art. 3 alin. (1) și de către furnizorii prevăzuți la alin. (54) sau neorganizarea 

evidenței contabile pentru a asigura evidența materialului lemnos valorificat atrage după sine 

răspunderea civilă și penală. 

(56) Furnizorii de material lemnos care utilizează pentru decontare prin orice 

modalitate sprijinul acordat din fonduri externe nerambursabile pentru categoriile de 

beneficiari prevăzuți la art. 3 alin. (1) au obligația de a pune la dispoziția autorității de 

management/organismelor intermediare/autorității de audit/organelor de control abilitate 

de lege documentele justificative solicitate în termen de 5 zile de la data solicitării în scris. 

20. La articolul 7 alineatul (7), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin și, după caz, documentele prevăzute 

la art. 2 lit. k); 

21. La articolul 7 alineatul (7), litera d) se abrogă. 

22. La articolul 7 alineatul (8), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

a) să verifice identitatea beneficiarului de sprijin sau a împuternicitului acestuia în cazul 

situației prevăzute la art. 3 alin. (6), inclusiv prin scanarea codului unic de bare, precum și 

faptul că documentele prevăzute la alin. (7) lit. c) sunt emise pentru punctul de consum la care 

beneficiarul de sprijin are domiciliul sau reședința; 

23. La articolul 7 alineatul (8), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 

c) să verifice informațiile de pe documentele justificative prezentate de beneficiarul de 

sprijin pentru efectuarea plăților prin serviciul de mandat poștal și să le introducă în sistemul 

informatic pentru a fi transmise în vederea virării sumelor către furnizorul/furnizorii de 

energie sau către asociațiile de proprietari/locatari; 

24. La articolul 7, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(10) Subunitățile poștale informatizate din rețeaua Companiei Naționale «Poșta 

Română» — S.A. pot accepta pentru plata mandatului poștal cardurile de energie ale tuturor 

persoanelor eligibile. Subunitățile poștale neinformatizate pot accepta pentru plata 

mandatului poștal doar carduri de energie ale beneficiarilor de sprijin pentru compensarea 

prețului la energie care au domiciliul sau reședința în raza de distribuire a acestora. 

25. La articolul 7 alineatul (13), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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b) datele de identificare și adresa de domiciliu sau reședință ale beneficiarului de 

sprijin; 

26. La articolul 7, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alin. (23), cu 

următorul cuprins: 

(23) Compania Națională «Poșta Română» — S.A. are obligația de a trimite către 

asociațiile de proprietari/locatari modelul de certificat de validare a datoriilor și instrucțiuni 

privind modul de completare a acestora. De asemenea, Compania Națională «Poșta Română» 

— S.A. are obligația să transmită înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate. 

27. La articolul 8, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(6) Certificatul de validare a datoriilor se emite pentru beneficiarul de sprijin care 

figurează în evidențele asociației de proprietari/locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o 

altă persoană terță. 

28. La articolul 8, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin. (14), cu 

următorul cuprins: 

(14) Asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a completa certificatele de 

validare a datoriei în conformitate cu instrucțiunile primite în condițiile prevăzute la art. 7 alin. 

(23). 

29. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul 

cuprins: 

(4) Furnizorii de butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire 

care utilizează pentru decontare sprijinul pentru compensarea prețurilor la energie finanțat 

din fonduri externe nerambursabile pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) au obligația 

de a pune la dispoziția autorității de management/organismelor intermediare/autorității de 

audit/organelor de control abilitate de lege documentele justificative solicitate în termen de 

5 zile de la data solicitării în scris. 

30. La articolul 11, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

b) tariful aferent tipăririi, împlicuirii și distribuirii cardurilor de energie, a certificatelor 

de validare a datoriilor și a instrucțiunilor privind modul de completare a acestora utilizate 

pentru plata prin serviciul de mandat poștal și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului 

de eligibilitate; 

31. La articolul 11, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins: 
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d) tariful aferent serviciului de tipărire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a 

informațiilor conținute în declarațiile pe propria răspundere. 

32. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

a) în cazul celor prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) de către Casa Națională de Pensii 

Publice, respectiv de către casele de pensii sectoriale și reprezintă beneficiarii aflați în plată și 

care au împlinit vârsta de 60 de ani în anul 2022 pentru tranșa I, respectiv au împlinit vârsta 

de 60 de ani până în luna iunie 2023 pentru tranșa II, cu excepția pensionarilor cu pensie de 

invaliditate; 

33. La articolul 12, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(2) În elaborarea listelor privind beneficiarii potențial eligibili pentru sprijinul destinat 

persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, MMSS se va asigura, prin 

instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea acestuia, cu privire la eligibilitatea 

beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. 

f). 

(3) Casele de pensii sectoriale transmit Casei Naționale de Pensii Publice listele 

asumate cu beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) aflați în evidența acestora, întocmite 

în condițiile art. 25 alin. (24), în vederea centralizării și transmiterii de către Casa Națională de 

Pensii Publice a listei finale la MMSS, cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de transmiterea 

situației către Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS. 

34. La articolul 13, alineatul (1) se abrogă. 

35. La articolul 13, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(3) MMSS actualizează semestrial listele cu beneficiarii de sprijin stabiliți conform art. 

12 și reprezintă beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) aflați în plată, respectiv în evidență la 

datele prevăzute la art. 6 alin. (1). Pentru beneficiarii de sprijin nou introduși vor fi eliberate 

noi carduri de energie. 

(4) MMSS va asigura furnizarea informațiilor și soluționarea petițiilor, prin ANPIS, Casa 

Națională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale, privind eligibilitatea beneficiarilor 

prevăzuți la art. 3 alin. (1), din punctul de vedere al veniturilor, primite prin intermediul 

serviciului telefonic dedicat organizat la nivelul Companiei Naționale «Poșta Română» — S.A. 

36. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 15. (1) MIPE încheie, în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, o 

convenție cu Compania Națională «Poșta Română» — S.A. pentru a se asigura emiterea, 
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tipărirea, formarea și condiționarea plicurilor conținând carduri de energie, certificate de 

validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și distribuirea 

prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea, preluarea și 

prelucrarea declarațiilor pe propria răspundere și a înștiințărilor privind neîndeplinirea 

venitului de eligibilitate, precum și efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal de către 

beneficiarii de sprijin, în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului ministrului investițiilor 

și proiectelor europene privind modelul de card de energie, modelul de certificat pentru 

validarea datoriei față de asociațiile de proprietari/locatari, precum și modelul de înștiințare 

privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate. 

37. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu 

următorul cuprins: 

(11) Convenția prevăzută la alin. (1) poate fi modificată cu acordul părților, prin act 

adițional. 

38. La articolul 15, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(6) Tariful aferent tipăririi, împlicuirii și distribuirii cardurilor de energie, a certificatelor 

de validare a datoriilor și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate în baza 

listelor primite de la MIPE utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poștal este de 7,68 

lei/trimitere. 

39. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul 

cuprins: 

(8) Tariful aferent serviciului de tipărire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a 

informațiilor conținute în declarațiile pe propria răspundere comunicate persoanelor în baza 

listelor primite de la MIPE este de 5,78 lei/loc de consum. 

40. La articolul 19 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

a) tariful aferent tipăririi, împlicuirii și distribuirii cardurilor de energie, a certificatelor 

de validare a datoriilor și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate utilizate 

pentru plata prin serviciul de mandat poștal; 

41. La articolul 19 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu 

următorul cuprins: 

c) tariful aferent serviciului de tipărire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a 

informațiilor conținute în declarațiile pe propria răspundere. 

42. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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Art. 20. Convenția încheiată între MIPE și Compania Națională «Poșta Română» — S.A. 

pentru emiterea, tipărirea, formarea și condiționarea plicurilor conținând carduri de energie, 

certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate 

și distribuirea prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărirea, 

distribuirea, preluarea și prelucrarea declarațiilor pe propria răspundere și a înștiințărilor 

privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum și efectuarea de plăți prin serviciul de 

mandat poștal de către beneficiarii de sprijin constituie document justificativ în baza căruia se 

angajează, lichidează, ordonanțează și se efectuează plata, potrivit normelor legale în vigoare. 

43. La articolul 22, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(4) Se autorizează unitatea de implementare din cadrul MIPE să efectueze transferul 

sumelor necesare reprezentând sprijinul pentru persoanele vulnerabile în vederea 

compensării costului la energie în contul de disponibil al Companiei Naționale «Poșta 

Română» — S.A. în baza listelor de beneficiari întocmite de MMSS și verificate de STS potrivit 

prevederilor art. 25, a cardurilor de energie emise, la care se adaugă un procent de 10% din 

valoarea acestora în vederea asigurării resurselor financiare necesare cardurilor de energie 

emise după verificările efectuate potrivit prevederilor art. 25 alin. (21). Transferul sumelor 

necesare pentru sprijinul populației vulnerabile în vederea compensării prețului la energie se 

efectuează pe baza convenției încheiate între MIPE și Compania Națională «Poșta Română» 

— S.A, cu respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor. 

44. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 24. Pentru derularea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în 

vederea acordării sprijinului necesar populației vulnerabile pentru compensarea prețului la 

energie cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Compania Națională «Poșta 

Română» — S.A. va asigura sistemul informatic necesar gestionării programului, dotările și 

echipamentele necesare, precum și alte cheltuieli necesare, în condițiile art. 117 alin. (1) lit. 

d) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

45. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 25. (1) În vederea întocmirii listelor cu beneficiarii de sprijin pentru compensarea 

prețului la energie, menționate la art. 6 alin. (1), se utilizează aplicația informatică dezvoltată 

în acest sens de către STS. 
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(2) MMSS întocmește lista potențialilor beneficiari cu numele, prenumele și CNP-ul 

fiecărei persoane care se încadrează în categoriile de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1). 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul persoanelor care se încadrează la 

art. 3 alin. (1) lit. c) și d), lista potențialilor beneficiari conține și adresa la care aceștia figurează 

în bazele de date ale MMSS. 

(4) Datele din lista menționată la alin. (2) sunt interogate de STS prin intermediul 

aplicației menționate la alin. (1) la Ministerul Finanțelor și ANAF în vederea verificării 

veniturilor potențialilor beneficiari, prin raportare la prevederile art. 4. 

(5) După verificările efectuate conform alin. (4), pentru potențialii beneficiari care 

îndeplinesc condițiile individuale de venit, după cum sunt prevăzute la art. 3 alin (1) lit. a) și 

b), STS interoghează prin intermediul aplicației menționate la alin. (1) datele disponibile la 

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

denumită în continuare DGEP, în vederea obținerii listei persoanelor care au domiciliul comun 

aferent unui loc de consum. Rezultatele returnate în urma interogării conțin doar CNP-urile 

persoanelor care au domiciliul comun pentru respectivul loc de consum, adresa de 

domiciliu/reședință și informații referitoare la deces, dacă este cazul. 

(6) În cazul în care numărul persoanelor care au domiciliul comun aferent unui loc de 

consum este mai mare de 15, interogarea menționată la alin. (5) va întoarce doar numărul 

acestora.  

(7) Interogările de date prevăzute la alin. (5) nu se efectuează în cazul persoanelor care 

se încadrează la art. 3 alin. (1) lit. c) și d). 

(8) CNP-urile persoanelor menționate în lista prevăzută la alin. (2) împreună cu CNP-

urile coabitanților sunt interogate în bazele de date disponibile la Ministerul Finanțelor, ANAF, 

MMSS, casele de pensii neintegrate în sistemul public de pensii și instituțiile din sistemul 

național de apărare, ordine publică și securitate națională, cu excepția cazurilor în care 

informațiile fac obiectul unor cerințe de securitate specifice, în vederea obținerii, pentru 

fiecare loc de consum, a mediei veniturilor coabitanților care au domiciliul sau reședința la 

respectivul loc de consum. 

(9) Interogările de date prevăzute la alin. (5) se efectuează raportat la datele 

disponibile în sistemele informatice la data de 12 ianuarie 2023, respectiv 12 august 2023. 
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(10) În calculul mediei veniturilor coabitanților care au domiciliul sau reședința la 

același loc de consum nu se vor lua în calcul veniturile coabitanților persoane străine rezidente 

în România. 

(11) În urma procesării interogărilor prevăzute la alin. (5) și (8), lista prevăzută la alin. 

(2) se completează cu date privind media veniturilor coabitanților la locul de consum, în cazul 

beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), un identificator al locului de consum și un 

câmp de observații în care este menționat rezumatul interogărilor menționate la alin. (8). 

(12) Din lista prevăzută la alin. (11) se extrage lista beneficiarilor care îndeplinesc 

venitul de eligibilitate. 

(13) Din lista prevăzută la alin. (11) se extrage lista beneficiarilor care nu îndeplinesc 

venitul de eligibilitate și este transmisă de STS la MIPE pentru a fi comunicată la Compania 

Națională «Poșta Română» — S.A. în vederea înștiințării persoanelor cu privire la rezultatul 

verificărilor efectuate în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și rezultatul 

verificărilor. 

(14) Persoanele înștiințate au posibilitatea de a accesa serviciul telefonic dedicat, 

prevăzut la art. 7 alin. (18) și (19), de unde pot obține informații privind motivele care au 

condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum și recomandări privind demersurile 

de urmat pentru remedierea factorilor care au influențat în sens negativ rezultatul 

verificărilor. 

(15) În cazul în care motivul care a condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate 

este determinat de evidența unor coabitanți care în fapt nu locuiesc la locul de consum și ale 

căror venituri au fost luate în calcul la stabilirea venitului de eligibilitate, persoanei în cauză îi 

vor fi recomandate următoarele: 

a) reglementarea juridică a situației locative reale; 

b) adresarea persoanei către serviciile de specialitate din cadrul administrației publice 

locale în vederea desfășurării unei anchete sociale care să stabilească numărul și persoanele 

care locuiesc în fapt la locul de consum. 

(16) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (13) solicită desfășurarea unei 

anchete sociale care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de 

consum, administrațiile publice locale, prin serviciile publice de asistență socială de la nivelul 

comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, au obligația să finalizeze ancheta socială în 

termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. 
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(17) Rezultatul anchetei sociale va fi trimis de către persoanele prevăzute la alin. (14) 

la Compania Națională «Poșta Română» — S.A. care va introduce datele în sistemul informatic 

prevăzut la art. 24 și care vor fi integrate în aplicația informatică prevăzută la alin. (1) în 

vederea obținerii mediei veniturilor per locuitor/gospodărie, conform prevederilor art. 3 alin. 

(5), și pentru reluarea interogărilor prevăzute la alin. (8) și actualizarea listei prevăzute la alin. 

(11), dacă este cazul. 

(18) Pentru cazurile în care, în urma interogărilor efectuate la DGEP potrivit alin. (6), 

nu sunt returnate rezultate pe baza cărora să poată fi identificați coabitanții pentru respectivul 

loc de consum, nu se emite card de energie și STS întocmește o listă cu aceste cazuri care se 

transmite către Compania Națională «Poșta Română» — S.A., în vederea identificării 

persoanelor în cauză. 

(19) Potențialii beneficiari care au domiciliul sau reședința la un loc de consum pentru 

care nu pot fi identificați coabitanții potrivit alin. (6) au posibilitatea de a completa o declarație 

pe propria răspundere, tipizată, conform modelului prevăzut în anexa la ordinul menționat la 

alin. (24), prin care declară numărul și persoanele care locuiesc efectiv la locul de consum. 

(20) Compania Națională «Poșta Română» — S.A. asigură distribuirea declarațiilor pe 

propria răspundere către persoanele menționate la alin. (19), preluarea acestor declarații 

completate în maximum 3 zile de la distribuire și introducerea datelor culese în sistemul 

informatic menționat la art. 24. 

(21) Datele introduse în sistemul informatic prevăzut la art. 24 vor fi integrate în 

aplicația informatică prevăzută la alin. (1) în vederea interogării prevăzute la alin. (8) pentru 

obținerea mediei veniturilor per locuitor/gospodărie și pentru actualizarea listei prevăzute la 

alin. (11) și vor fi luate în considerare inclusiv pentru acordarea celei de-a doua tranșe a 

sprijinului pentru compensarea prețului la energie, fără a fi necesară reluarea etapelor 

prevăzute la alin. (19) și (20). 

(22) Lista prevăzută la alin. (11) este transmisă de STS către MMSS în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data primirii listei menționate la alin. (2) sau de la data interogării sistemului 

informatic prevăzut la art. 24, pentru situațiile reglementate la alin. (17) și (21), și stă la baza 

identificării de către MMSS, prin entitățile din subordine sau coordonare, a calității de 

beneficiar eligibil pentru primirea sprijinului și a emiterii cardurilor de energie. 

(23) Calitatea de beneficiar eligibil se identifică prin media veniturilor rezultată în urma 

interogărilor prevăzute la alin. (5) și (8), respectiv dacă aceasta este mai mică sau egală cu 



38 
 

valoarea prevăzută la art. 3 alin. (5), iar lista beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de 

eligibilitate va fi comunicată MIPE de către MMSS. 

(24) Termenele, formatul datelor și al declarației pe propria răspundere, condițiile 

tehnice și algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabilește eligibilitatea 

beneficiarilor, precum și modalitatea de interogare, agregare și validare a datelor se stabilesc 

prin ordin comun emis de către MIPE, MMSS, Ministerul Finanțelor și ANAF, DGEP și STS, care 

se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(25) În vederea asigurării dezvoltării și funcționării aplicației informatice menționate la 

alin. (1), MMSS, Ministerul Finanțelor și ANAF, în calitate de operatori de date cu caracter 

personal, împuternicesc STS, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679, cu privire la prelucrarea 

datelor prevăzute la alin. (5) și (8), prin intermediul aplicației informatice, în condițiile 

prevăzute în ordinul comun menționat la alin. (24). 

(26) Perioada de stocare a datelor cu caracter personal în cadrul aplicației informatice 

prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordinul menționat la alin. (24). Pe perioada stocării 

datelor, ștergerea datelor cu caracter personal la cererea persoanelor vizate nu se realizează. 

(27) Cererile referitoare la datele prelucrate în aplicația informatică prevăzută la alin. 

(1), precum și cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute 

la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu datele cu caracter personal 

prelucrate, se adresează și se soluționează conform prevederilor art. 7 alin. (18) și (19). 

(28) Instituțiile și autoritățile publice care dețin și furnizează date în aplicația 

informatică prevăzută la alin. (1) răspund pentru actualitatea, realitatea și integralitatea 

datelor furnizate, precum și pentru respectarea tuturor drepturilor persoanelor vizate și a 

măsurilor de securitate și confidențialitate a prelucrărilor de date cu caracter personal. 

(29) Instituțiile și autoritățile publice care dețin și furnizează date în aplicația 

informatică prevăzută la alin. (1) și Compania Națională «Poșta Română» — S.A au calitatea 

de operator de date cu caracter personal. 

Art. II. În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se emite 

ordinul comun prevăzut la art. 25 alin. (24) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane 

vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe 

nerambursabile, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță. 
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13 ianuarie 2023 

√  Hotărârea nr. 28/2023 pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului 

gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv de polițiștii și polițiștii de 

penitenciare, publicată în M.Of. nr. 41 din 13 ianuarie 2023 

Art. 1. Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deținut de personalul 

militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare se actualizează proporțional cu evoluția salariului 

de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 2. Cuantumurile soldelor/salariilor de grad actualizate sunt următoarele: 

Ofițeri: 

- general, amiral, chestor general de poliție      1.000 lei 

- general-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție    975 lei 

- general-maior, contraamiral, chestor principal de poliție    950 lei 

- general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de 

poliție/penitenciare          925 lei 

- colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare     900 lei 

- locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/penitenciare 850 lei 

- maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/penitenciare  825 lei 

- căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare   800 lei 

- locotenent, inspector de poliție/penitenciare    775 lei 

- sublocotenent, aspirant, subinspector de poliție/penitenciare  750 lei 

Maiștri militari: 

- maistru militar principal       725 lei 

- maistru militar clasa I        700 lei 

- maistru militar clasa a II-a        675 lei 

- maistru militar clasa a III-a        650 lei 

- maistru militar clasa a IV-a       625 lei 

- maistru militar clasa a V-a        600 lei 

Subofițeri și agenți de poliție/penitenciare: 

- plutonier adjutant principal/șef, agent-șef principal de poliție/penitenciare 725 lei 

- plutonier adjutant, agent-șef de poliție/penitenciare          700 lei 

- plutonier major, agent-șef adjunct de poliție/penitenciare         675 lei 

- plutonier, agent principal de poliție/penitenciare           650 lei 
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- sergent major, agent de poliție/penitenciare            625 lei 

- sergent                 600 lei 

Soldați și gradați profesioniști: 

- caporal clasa I                590 lei 

- caporal clasa a II-a                565 lei 

- caporal clasa a III-a                550 lei 

- fruntaș                 525 lei 

- soldat                 500 lei 


