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L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru completarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010

privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților

publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007

privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea 

și completarea altor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — La articolul 1 alineatul (1) din Legea nr. 176/2010 privind

integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și

completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea

Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor

acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din

2 septembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după punctul 39 se

introduce un nou punct, punctul 40, cu următorul cuprins: 

„40. președinții, vicepreședinții, secretarii generali, directorii economici și/sau

trezorierii federațiilor sportive naționale, ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român și

ai Comitetului Național Paralimpic.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
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p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI, 

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 21 decembrie 2022.

Nr. 372.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 alin. (1)

din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea

funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și

completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea

și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și

pentru modificarea și completarea altor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea art. 1 alin. (1) din

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților

publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea,

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru

modificarea și completarea altor acte normative și se dispune publicarea acestei

legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 21 decembrie 2022.

Nr. 1.700.

�



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru modificarea Legii nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010,

cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 56 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„b) 50 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b), cu excepția

balerinilor/soliștilor balet, dansatorilor și acrobaților, pentru care vârsta de

pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru

bărbați;”.

2. La anexa nr. 4, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. Balerin/Solist balet”.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1241/22.XII.2022

3

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI, 

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 21 decembrie 2022.

Nr. 373.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 263/2010

privind sistemul unitar de pensii publice și se dispune publicarea acestei legi în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 21 decembrie 2022.

Nr. 1.701.

�



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale

comunei Abrămuț, județul Bihor, precum și pentru modificarea

și completarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea

administrativă a teritoriului României

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — (1) Denumirea comunei Abrămuț, județul Bihor, se schimbă în

comuna Petreu.

(2) Satele componente ale comunei Petreu sunt următoarele: Petreu,

Abrămuț, Crestur și Făncica.

(3) Reședința comunei Petreu, județul Bihor, se stabilește în satul Petreu.

Art. 2. — Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a

teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54—55

din 27 iulie 1981, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La județul Bihor, litera C „Comune”, numărul curent 2 se abrogă.

2. La județul Bihor, litera C „Comune”, după numărul curent 54 se

introduce un nou număr curent, nr. crt. 54

1

, cu următorul cuprins:
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Nr.

crt.

Denumirea comunei Satele componente

„54

1

Petreu 1. Petreu

2. Abrămuț

3. Crestur

4. Făncica”

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 21 decembrie 2022.

Nr. 374.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii 

și a satului de reședință ale comunei Abrămuț, județul Bihor,

precum și pentru modificarea și completarea anexei 

la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă 

a teritoriului României

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind schimbarea denumirii și a satului

de reședință ale comunei Abrămuț, județul Bihor, precum și pentru modificarea și

completarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a

teritoriului României și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 21 decembrie 2022.

Nr. 1.702.
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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 879/2018 

privind înființarea Comitetului Național pentru Limitarea Rezistenței la Antimicrobiene

Având în vedere prevederile art. 5 lit. b), art. 8 alin. (1) lit. e) și art. 10 alin. (2) lit. b) și c) din Legea nr. 95/2006 privind

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Recomandarea Consiliului 2002/77/EC din

15 noiembrie 2001 privind utilizarea agenților antimicrobieni în medicină,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 879/2018 privind

înființarea Comitetului Național pentru Limitarea Rezistenței la

Antimicrobiene, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 979 din 20 noiembrie 2018, se modifică după cum

urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„b) rezistența la antimicrobiene — capacitatea unor germeni

patogeni, microorganisme, de a supraviețui și a se multiplica în

prezența antibioticelor.”

2. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„a) avizarea și monitorizarea implementării Strategiei

naționale privind utilizarea prudentă a antibioticelor, limitarea

creșterii rezistenței microbiene la antibiotice a populației și

animalelor și prevenirea răspândirii microorganismelor

rezistente la nivel național și a Planului național de acțiune

pentru realizarea obiectivelor acestei strategii;”.

3. La articolul 3, alineatele (3), (5) și (9) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(3) Grupul de experți reprezintă organul tehnic al CNLRA și

este format din 15 membri, desemnați de autoritățile publice

prevăzute la alin. (5) pentru o perioadă de 3 ani. Membrii

grupului de experți se numesc prin act administrativ al

conducătorului instituției pe care o reprezintă, pe domeniul

specific și comun cu cel al CNLRA. Grupul de experți face

propuneri și recomandări Consiliului de conducere în vederea

elaborării deciziilor în domeniile sale de intervenție.

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

(5) Consiliul de conducere al CNLRA este format din câte doi

reprezentanți, respectiv un reprezentant titular și un membru

supleant din partea următoarelor autorități ale administrației

publice centrale și a următoarelor instituții:

a) Ministerul Sănătății;

b) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

c) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;

d) Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

e) Autoritatea Națională de Management al Calității în

Sănătate;

f) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru

Siguranța Alimentelor (ANSVSA);
g) Institutul Național de Sănătate Publică;

h) Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei

Balș»;

i) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară

«Cantacuzino»;

j) Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor

Medicale din România. 

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

(9) Vicepreședintele va fi desemnat prin ordin comun al

ministrului sănătății, al președintelui Autorității Naționale

Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al

ministrului mediului, apelor și pădurilor.”

4. La articolul 6 punctul 1, litera c) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„c) diseminarea informațiilor privind apariția variațiilor în

rezistența la antimicrobiene notificate de către clinicile și

laboratoarele de microbiologie de referință;”.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

p. Ministrul apărării naționale,

Eduard Bachide,

secretar de stat

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

București, 19 decembrie 2022.

Nr. 1.544.



GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilele aflate 

în administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor — aparat central

Având în vedere dispozițiile art. 2

1

și 2

2

din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor

fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — Se actualizează descrierea tehnică și valoarea de

inventar pentru imobilele cu nr. M.F. 145258 — Imobil 961 parțial

și nr. M.F. 154004 — Clădire cu 9 niveluri, demisol, parter,

mezanin și 6 etaje, imobile aflate în administrarea Administrației

Naționale a Penitenciarelor — aparat central, conform anexei

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. — Administrația Națională a Penitenciarelor își va

actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-

valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera

modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea

Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu

modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiției,

Marian-Cătălin Predoiu

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 19 decembrie 2022.

Nr. 1.546. 

ANEXĂ

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E  

ale imobilelor la care se modifică descrierea tehnică și valoarea de inventar, imobile aflate în administrarea 

Ministerului Justiției — Administrația Națională a Penitenciarelor — aparat central 

— CUI 4266324 — 

Nr. 

M.F.

Codul 

de

clasificare

Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăți Adresa

Anul

dobândirii/

dării în

folosință

Valoarea 

de inventar    

(în lei)

Situația juridică

Situația

juridică

Tipul

bunului

(mobil/

imobil)

Baza legală

În administrare/

concesiune

Concesiune/

Închiriat/

Dat cu titlu

gratuit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

145258 8.30

Imobil 961

parțial

Suprafața construită 

la sol — 896 mp, P + 2 E,

suprafața utilă — 

2.067,38 mp, suprafața 

terenului — suprafață din

acte 21.707 mp, suprafața

măsurată 21.893 mp, 

nr. cadastral 3230, carte

funciară nr. 108587

Pantelimon/17.10.2022

Țara: România,

județ Ilfov, 

oraș Pantelimon,

Int. Răscoalei 

nr. 1 bis

2006 8.616.735

Hotărârea Guvernului

nr. 520/2006,

Hotărârea Guvernului

nr. 1.042/2009,

Hotărârea Guvernului

nr. 1.106/2012,

Hotărârea Guvernului

nr. 416/2016

În

administrare

Imobil

154004 8.30

Clădire cu

9 niveluri,

demisol,

parter,

mezanin 

și 6 etaje

Suprafața construită —

467,42 mp, Suprafața utilă —

2.437 mp, suprafața

desfășurată — 3.260 mp,

suprafața terenului —

suprafața din acte 550 mp,

suprafața măsurată 570 mp,

nr. cadastral 206417, 

carte funciară nr. 206417

București, 

sector 2/05.09.2022

Țara: România,

municipiul

București,

sectorul 2, 

Str. Arcului 

nr. 12

2007 7.811.313

Hotărârea Guvernului

nr. 263/2007,

Hotărârea Guvernului

nr. 1.042/2009,

Hotărârea Guvernului

nr. 1106/2012,

Hotărârea Guvernului

nr. 416/2016

În

administrare

Imobil

TOTAL 16.428.048
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

O R D I N

pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010

privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, 

gazolinei, condensatului și etanului

Având în vedere: 

— Referatul de analiză privind actualizarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei,

condensatului și etanului la Societatea „Conpet” — S.A. Ploiești nr. 401.024 din 4.11.2022;

— Referatul de aprobare a proiectului de Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru

Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei,

condensatului și etanului nr. 401.081 din 23.11.2022;

— art. XIV din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activității

de exploatare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale

și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale

și Societatea „Conpet” — S.A. Ploiești, cu modificările ulterioare,

— în temeiul prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare,

precum și ale art. 2 lit. d) și art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. I. — Anexele nr. 1, 2, 3 și 5 la Ordinul președintelui

Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind

aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de

transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din

19 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se

înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă

din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

Sorin Călin Gal

București, 13 decembrie 2022.

Nr. 364.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 13/2010)

S I T U A Ț I A

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului, gazolinei, 

condensatului și etanului din țară

*

)

Tariful calculat nu include consumurile tehnologice și TVA.

Tipul de activitate

Tariful*

)

— lei/tonă —

• Transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei,

condensatului și etanului

117,95

Interval de cantități de transportat în cursul unei luni

Tariful*

)

— lei/tonă —

• Până la 80.000 tone 52,25

• Între 80.000 și 120.000 tone 41,80

• Între 120.000 și 160.000 tone 31,35

• Peste 160.000 tone 23,51

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 13/2010)

S I T U A Ț I A

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului din import către Rafinăria Arpechim

*

)

Tariful calculat nu include consumurile tehnologice și TVA.

Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă.



MINISTERUL FINANȚELOR 

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR

O R D I N

privind adoptarea Manualului de reglementări Internaționale de control al calității, audit, 

revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe — ediția 2020 (Manualul IAASB)

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (2), art. 50 lit. b), ale art. 73 și ale art. 74 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar

al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările

și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare

anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se adoptă volumele I, II și III ale Manualului de

Reglementări Internaționale de control al calității, audit, revizuire,

alte servicii de asigurare și servicii conexe — ediția 2020

(Manualul IAASB), traducerea în limba română a „Handbook

of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance,

and Related Services Pronouncements”, 2020 Edition, elaborat

de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare

(IAASB) al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC),

aplicabil de către auditorii financiari și firmele de audit

autorizați/autorizate în România și înregistrați/înregistrate în

Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de

audit.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

Președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar,

Georgiana-Oana Stănilă

București, 14 decembrie 2022.

Nr. 499.
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ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 13/2010)

S I T U A Ț I A  

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului 

din import la rafinăriile din Bazinul Ploiești

Interval de cantități de transportat în cursul unei luni

Tariful*

)

— lei/tonă —

• Până la 80.000 tone 51,60

• Între 80.000 și 120.000 tone 41,28

• Între 120.000 și 160.000 tone 30,96

• Peste 160.000 tone 23,22

Interval de cantități de transportat în cursul unei luni

Tariful*

)

— lei/tonă —

• Până la 80.000 tone 20,73

• Între 80.000 și 120.000 tone 16,59

• Între 120.000 și 160.000 tone 12,44

• Peste 160.000 tone 9,33

*

)

Tariful calculat nu include consumurile tehnologice și TVA.

Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate

în grilă.

ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 13/2010)

S I T U A Ț I A

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului din import la Rafinăria Petromidia

*

)

Tariful calculat nu include consumurile tehnologice și TVA.

Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate

în grilă.
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MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Nr. 2.172 din 25 noiembrie 2022

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 3.829 din 19 decembrie 2022

O R D I N

privind acordarea concediului de îngrijitor

Având în vedere:

— art. 152

1

alin. (5) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— art. V din Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, precum și a

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

— Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale,

cu modificările ulterioare;

— în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii

și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și

funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. 1. — Problemele medicale grave sunt afecțiuni sau

complicații ale acestora care afectează statusul funcțional al

pacientului pentru anumite perioade sau permanent, respectiv

limitează semnificativ posibilitatea efectuării activităților de bază

și activităților instrumentale cotidiene, ajungând până la

imposibilitatea efectuării acestora, necesitând sprijinul altei

persoane.

Art. 2. — Angajatorul are obligația acordării concediului de

îngrijitor salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia. În termen de

cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării,

salariatul are obligația depunerii la angajator a documentelor

prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit

îngrijire sau sprijin este rudă sau o persoană care locuiește în

aceeași gospodărie cu acesta, precum și a existenței problemei

medicale grave care a determinat solicitarea concediului de

îngrijitor de către salariat. 

Art. 3. — (1) Documentele prin care face dovada faptului că

persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă potrivit

art. 153

1

alin. (4) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii,

republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt, după caz,

actul de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie.

(2) Documentele prin care face dovada faptului că persoana

căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin locuiește în aceeași

gospodărie cu angajatul sunt, după caz, actul de identitate al

persoanei care necesită îngrijire din care rezultă același

domiciliu sau reședință cu salariatul, actul prin care persoana a

fost luată în spațiu, adeverința de la asociația de

proprietari/locatari sau declarația pe propria răspundere a

salariatului din care să rezulte faptul că persoana căreia

salariatul i-a oferit îngrijire sau sprijin locuiește în aceeași

gospodărie cu acesta cel puțin pe perioada concediului de

îngrijire.

(3) Documentul medical prin care se face dovada existenței

problemei medicale grave va fi reprezentat de biletul de

externare din spital sau, după caz, de adeverința medicală

emisă de medicul curant ori de medicul de familie al persoanei

cu probleme medicale grave.

Art. 4. — Lista problemelor medicale grave în baza cărora

salariatul poate solicita concediu de îngrijitor este prevăzută în

anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul muncii și solidarității sociale, 

Mădălin-Cristian Vasilcoiu, 

secretar de stat

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

ANEXĂ

L I S T A

problemelor medicale grave pentru acordarea concediului de îngrijitor

I. Afecțiuni de oftalmologie:

1. Retinoblastomul cu invadare de orbită/operat (la copii) și

care necesită tratament radioterapic și chimioterapic;

2. Tumori intraoculare cu invadare orbitară și necesitate de

tratament chimioterapic;

3. Tumori ale anexelor globului ocular (pleoape, conjunctivă,

aparat lacrimal, orbită) cu invadare orbitară sau metastaze la

distanță, cu necesitate de tratament;

4. afecțiuni oftalmologice cu afectare severă a acuității

vizuale și/sau a câmpului vizual.

II. Afecțiuni de psihiatrie:

1. Schizofrenie și tulburarea schizoafectivă (perioada

postspitalizare după un episod acut de boală);

2. Demențe (formele care nu necesită spitalizare sau

internare într-un centru de îngrijiri permanente);

3. Tulburări depresive severe cu risc suicidar (până la

internare);

4. Psihoza și depresia post-partum;

5. Tulburarea afectivă bipolară (perioada postspitalizare după

un episod acut de boală sau refractare la tratament);

6. Întârziere mintală cu decompensări psihotice și tulburări

semnificative de comportament;

7. Tulburări psihice semnificative asociate dependenței de

substanțe psihoactive.

III. Afecțiuni de nefrologie:

1. Infecții de tract urinar înalte, complicate: la pacienți cu

anomalii anatomice, funcționale (de exemplu Reflux

vezicoureteral) sau obstructive ale tractului urinar, la pacienți cu

multiple instrumentări urologice sau la pacienți din categoria

extremelor de vârstă (nou-născuți, vârstnici), precum și la

pacienții imunosupresați, în contextul bolii (sarcină, diabetul



zaharat, boala cronică renală în stadii avansate, transplant,

neutropenie) sau al tratamentului imunosupresor;

2. Nefropatia tubulointerstițială acută sau cronică în puseu

acut asociată sau nu litiazei urinare obstructive;

3. Sindromul nefritic acut și sindromul nefrotic, în tratament

imunosupresor, cu complicații infecțioase sau tromboembolice;

4. Injuria renală acută stadiile KDIGO 2-3;

5. Boala cronică de rinichi stadiile G4-G5, în predializă sau

dializă cronică*, cu complicații acute;

6. Transplantul renal complicat; aceste afecțiuni pot beneficia

de reglementările legate de persoanele cu handicap.

Situațiile în care se poate acorda concediul de îngrijitor, ca

însoțitor, pentru aceste categorii de pacienți sunt următoarele:

a) ca însoțitor al pacientului internat, cu acordul medicului

curant;

b) la externarea pacientului care necesită îngrijiri

suplimentare la domiciliu, acest fapt fiind menționat de către

medicul curant în biletul de externare;

c) când pacientul necesită tratament ambulator sub

supravegherea strictă a unui însoțitor.

IV. Afecțiuni de endocrinologie:

Afecțiuni endocrinologice forme clinice severe în tratament

cronic de substituție și echilibrare metabolică cu complicații

cardiovasculare severe, tulburări neuropsihice severe care

necesită spitalizare pentru echilibrare hormonală, orice boală

endocrină cu complicații, decompensată sau cu comorbidități

care îi afectează capacitatea de muncă.

V. Afecțiuni de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice:

1. Primele trei luni (90 de zile) de la debutul diabetului

zaharat tip 1 la copil;

2. Perioada cuprinsă între 0—12 luni de viață a copilului

diagnosticat cu diabet zaharat tip 1;

3. Diabet zaharat tip I/II asociat cu complicații grave: boala

coronariană aterosclerotică, cardiomiopatie diabetică cu

insuficiență cardiacă și disfuncție sistolică severă (FE < 30%),

boala arterial periferică stadiul IV Fontaine, insuficiență renală

cronică RFG < 15 ml/min, BRC G5, eventual dializă, sechele

grave ale bolii vasculare cerebrale, dezlipire de retină cu

pierderea completă și definitivă a vederii, alte entități clinice

oftalmologice grave în primele 30 de zile de la internare;

4. Diabetul zaharat indiferent de tip, în perioada complicațiilor

acute care necesită spitalizare și tratament de urgență, în

intervalul de maxim 30 de zile de la externare.

VI. Afecțiuni ORL: 

1. Pacienți purtători de canulă traheală, gastrostomă, hrănire

parentală;

2. Afecțiuni vestibulare care împietează posibilitatea de

deplasare și prezintă risc de cădere.

VII. Afecțiuni de terapii celulare:

1. Pacienții cu transplant de celule stem hematopoietice;

2. Pacienții cu terapii celulare CAR – T.

VIII. Afecțiuni constatate de medicina muncii:

1. Agranulocitoza de cauză profesională;

2. Sindromul posttraumatic;

3. Sindromul de stres posttraumatic;

4. Neuropatiile profesionale;

5. Parkinsonismul secundar;

6. Cataracta profesională;

7. Nevrita optică profesională;

8. Ambliopia, diplopia sau amauroza.

IX. Afecțiuni de alergologie și imunologie clinică:

1. Astmul sever necontrolat;

2. Exacerbarea de astm tratată cu corticosteroizi sistemici;

3. Exacerbarea de astmă;

4. Angioedemul ereditar în puseu de activitate;

5. Reacțiile severe induse de medicamente;

6. Imunodeficiențe pe perioada episodului infecțios;

7. Anafilaxia — perioada de 48 de ore după un episod ce a

necesitat administrare de adrenalină;

8. Urticaria acută generalizată;

9. Dermatita atopică în puseu sever ce necesită

corticosteroizi sistemici;

10. Mastocitoza.

X. Afecțiuni de urologie:

1. Purtători cronici sonde uretro-vezicale, ureterostomii,

nefrostomii, cistostomii — în condițiile unor posibilități

neuromotorii reduse (parțial/complet imobilizați la pat);

2. Carcinoame cu origine la nivelul aparatului urinar cu

metastaze prezente la nivelul sistemului osos, care implică un

risc de fractură pe os patologic; neoplaziile urinare aflate în

stadiu terminal; 

3. Afecțiuni renale stadiu avansat cu afectare renală severă

cu scăderea RFG < 29 ml/min/1.73 m

2

;

4. Transplantul renal cu evoluție nefavorabilă cu restabilirea

inadecvată a funcției renale și/sau prezența complicațiilor și a

comorbidităților.

XI. Afecțiuni reumatismale:

1. Artrita reumatoidă, cu deficit funcțional sever, afectarea

semnificativă a capacității de autoîngrijire, gesticii uzuale,

ortostatismului și deplasării;

2. Artrita psoriazică cu deficit funcțional sever, afectarea

semnificativă a capacității de autoîngrijire, gesticii uzuale,

ortostatismului și deplasării;

3. Spondiloartrite cu deficit funcțional sever, afectarea

semnificativă a capacității de autoîngrijire, gesticii uzuale,

ortostatismului și deplasării sau cu uveită severă și afectarea

capacității vizuale;

4. Boli sistemice imuno-inflamatoare (lupus eritematos

sistemic, sclerodermia, dermato/polimiozita, boala mixtă de

țesut conjunctiv, boala Still a adultului, vasculite sistemice) cu

complicații severe:

a) deficit funcțional sever, afectarea semnificativă a

capacității de autoîngrijire, gesticii uzuale, ortostatismului și

deplasării;

b) afectarea esofagiană severă cu imposibilitatea alimentației

orale;

c) leziuni vasculitice necrozante cu afectarea autoîngrijirii;

d) afectarea neurologică severă cu afectarea oftalmologică

severă, cu reducerea semnificativă a acuității vizuale; 

e) pneumopatii severe cu necesar de oxigenoterapie

continuă;

f) insuficiență renală cronică în stadiu de dializă;

5. Boli degenerative articulate în stadiu avansat (coxartroza

și gonartroza) cu imposibilitatea ortostatismului și mersului;

6. Afecțiuni reumatismale cu afectare severă a locomoției

și/sau gestualității*.

XII. Afecțiuni pneumologice:

A. Lista afecțiunilor respiratorii ce pot fi clasificate ca

probleme medicale grave și care necesită îngrijire la domiciliu

permanentă sau frecventă, în cazul în care se asociază cu una

din:

— handicap accentuat sau grav (conform legislației în

vigoare) 

— insuficiență respiratorie cronică cu necesar de

oxigenoterapie continuă (minimum 15 ore pe zi) și/sau indicație

de ventilație non-invazivă la domiciliu

1. Bronhoneumopatie obstructivă cronică stadiul GOLD III-IV;

2. Sindrom de obezitate hipoventilație;

3. Boală neuromusculară avansată cu insuficiență respiratorie;

4. Deformări severe de cutie toracică;

5. Astm sever refractar;

6. Cancer pulmonar;

7. Pneumopatii interstițiale difuze fibrozante (inclusiv post

COVID-19);

8. Fibroză chistică;
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9. Fibroză pleurală extensivă;

10. Hipertensiune arterială pulmonară sau hipertensiune

pulmonară secundară (gradul 4—5) clasa NYHA 3-4;

11. Bronșiectazii difuze;

12. Anomalii congenitale ale sistemului respirator;

13. Sechele pulmonare posttuberculoase;

14. Afecțiuni ale sistemului respirator însoțite de insuficiență

respiratorie cronică cu necesar de oxigenoterapie continuă după

externare;

15. Transplantul pulmonar cu evoluție postoperatorie

nefavorabilă cu restabilirea inadecvată a parametrilor

hemodinamici și respiratori și/sau prezența complicațiilor.

B. Lista problemelor medicale grave care necesită îngrijire

la domiciliu pe o perioadă determinată, de către o rudă sau o

altă persoană din anturaj, pentru un episod acut fără spitalizare

sau pentru îngrijire postexternare din spital:

1. Exacerbare/Acutizare severă a uneia dintre bolile/condițiile

enumerate mai sus;

2. Pneumonie infecțioasă acută;

3. Status post episod de insuficiență respiratorie acută cu

spitalizare în terapie intensivă/terapie intermediară respiratorie.

XIII. Afecțiuni constatate de medicină dentară:

1. Sindroamele cranio-faciale plurimalformative: sindrom

Francesketti, Cruzon, Down etc.;

2. Despicările labio-maxilo-palatine;

3. Afecțiunile maligne ale cavității orale cu sechelele acestora.

XIV. Afecțiunile pediatrice: afecțiunile cronice grave

specificate în anexa nr. 8 la Normele de aplicare a prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind

concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,

aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei

Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017,

cu modificările ulterioare, precum și afecțiunile care pot cauza

deficiențe funcționale severe prevăzute în Ordinul ministrului

sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și

persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea

criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în

grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora,

cu modificările și completările ulterioare.

XV. Afecțiunile sistemului cardiovascular:

1. Insuficiența cardiacă NYHA III-IV de orice etiologie;

2. Intervenții chirurgicale cardiovasculare la adult de orice

etiologie;

3. Transplantul cardiac, cardio-pulmonar cu evoluție

postoperatorie nefavorabilă;

4. Arteriopatii cu amputații de gambă, de coapsă;

5. Insuficiență venoasă cronică CEAP-C6 cu limfedem;

6. Anevrismele și disecția de aortă operate;

7. Accident vascular cerebral (AVC);

8. Intervenții chirurgicale cardiovasculare pediatrice de orice

etiologie, inclusiv de reparare totală sau paliativă a unor

malformații;

9. Intervenție chirurgicală cardiacă, cu externare în

insuficiență cardiacă NYHA III-IV sau cu complicații neurologice.

XVI. Afecțiunile sistemului hematologic:

1. Afecțiuni hematologice maligne (leucemiile acute,

leucemia mieloidă cronică, policitemia vera, trombocitemia

esențială, mielofibroza idiopatică cronică, sindroamele

mielodisplazice, leucemia limfocitară cronică, boala Hodgkin,

limfoamele maligne non Hodgkiniene, mielom multiplu, macro

globulinemia Waldenstrom, sindroamele hemoragice de cauză

trombocitară) stadiul sever, refractare la tratament, cu recăderi

frecvente grevate de complicații severe;

2. Afecțiuni hematologice congenital stadiul sever, refractare

la tratament, cu recăderi frecvente, grevate de complicații

severe.

XVII. Afecțiunile sistemului imunitar:

Infecția HIV-SIDA stadiul C3 cu manifestări grave ale bolii,

cu complicații postinfecțioase sau noninfecțioase cu stare

generală gravă, cașexie.

XVIII. Afecțiunile sistemului digestiv:

1. Afecțiuni ale sistemului digestiv cu deficit ponderal sever

(IMC < 15 kg/m2) și anemie severă (Hb < 6 g/dl);

2. Hepatite cu evoluție severă;

3. Ciroze hepatice decompensate cu factor de prognostic

nefavorabil (ficat mic, vârstă înaintată, icterul, HTA, hemoragia

digestivă superioară, albuminemia sub 2,5 g/l, echimoze

spontane, timp de protombină prelungit, ascită greu/deloc

controlabilă, encefalopatie cu evoluție spre comă);

4. Intervenții chirurgicale digestive cu complicații

postoperatorii în primele 30 de zile de la externare;

5. Transplantul hepatic cu evoluție postoperatorie

nefavorabilă.

XIX. Afecțiunile ortopedice: 

Afecțiuni musculo-scheletale cu limitări severe ale locomoției

și/sau gestualității*.

XX. Afecțiuni neurologice:

1. Afecțiuni neurologice cu afectare severă a locomoției

și/sau a manipulației*;

2. Afecțiuni neurologice însoțite de afazie globală;

3. Afecțiuni neurologice însoțite de tulburări severe de

echilibru (ortostațiunea posibilă cu dificultate și/sau imobilizat la

pat);

4. Afecțiuni neurologice însoțite de tulburări severe vizuale

(cecitate/reduceri severe de câmp vizual) cu afectarea

semnificativă a activităților de bază și activităților instrumentale

cotidiene;

5. Afecțiuni neurologice însoțite de tulburări sfincteriene

permanente de tip incontinență;

6. Afecțiuni neurologice însoțite de tulburări severe de

deglutiție și/sau respirație;

7. Afecțiuni neurologice însoțite de tulburări de mișcare

severe (dischinezii și/sau distonii severe);

8. Afecțiuni neurologice însoțite de afectarea severă (status

epilepsticus recurent, stări postcritice prelungite, come) a stării

de conștiență, de control și coordonare a mișcărilor involuntare;

9. Paraplegie;

10. Tetraplegie;

11. Scleroza multiplă în stadii avansate.

XXI. Afecțiuni dermatologice:

1. Afecțiuni dermatologice în perioada de activitate, însoțite

de alterarea stării generale cu complicații apărute ca urmare a

tratamentului imunosupresor;

2. Sechele majore postcombustionale cu afectare severă de

gestualitate și/sau locomoție și/sau tulburări funcționale severe

respiratorii, vizuale, de deglutiție, care afectează semnificativ

activitățile de bază și activitățile instrumentale cotidiene.

XXII. Afecțiuni oncologice:

1. Afecțiuni oncologice stadiul avansat (stadiul III și IV) în

cursul tratamentului oncologic grevat de reacții adverse sau

complicații;

2. Sechele importante ale bolii neoplazice sau ale

tratamentului greu de controlat terapeutic, care afectează

semnificativ activitățile de bază și activitățile instrumentale

cotidiene.

* Deplasarea se realizează cu ajutorul unor dispozitive ajutătoare de mers sau imobilizat la pat și/sau deficit motor total al unui membru superior sau

deficit motor bilateral.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind aprobarea Metodologiei pentru atestarea formării profesionale dobândite 

la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați din statele membre 

ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

În conformitate cu prevederile art. 4 lit. c), art. 330 alin. (2), art. 340 alin. (2) lit. a) și b) și ale art. 341 din Legea educației

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (1) lit. a), e), h) și s) și al art. 5 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea,

structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.658/2018 privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări

în calitate de punct național de contact pentru recunoașterea calificărilor și pentru cererile, întrebările și comunicările referitoare

la European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) — Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor,

calificărilor și ocupațiilor,

în temeiul Ordinului ministrului educației nr. 5.725/2022*) privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și

funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul

României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Referatului de aprobare nr. 8.514 din 31.10.2022,

în baza art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

*) Ordinul ministrului educației nr. 5.725/2022 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 1. — Se aprobă Metodologia pentru atestarea formării

profesionale dobândite la furnizori de formare profesională

autorizați/acreditați din statele membre ale Uniunii Europene,

Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană,

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 2. — (1) Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită

în continuare ANC, duce la îndeplinire prevederile prezentului

ordin prin implementarea metodologiei prevăzute la art. 1.

(2) ANC își organizează activitatea în acord cu prevederile

prezentului ordin.

Art. 3. — (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul ministrului educației nr. 4.492/2021 privind

aprobarea Metodologiei pentru recunoașterea calificărilor

profesionale dobândite în sistem formal, nonformal și informal la

furnizori de formare profesională autorizați/centre de evaluare

a competențelor autorizate și/sau alte autorități competente din

statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic

European, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii

și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii și Republica

Moldova, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 820 din 26 august 2021.

(2) Cererile pentru atestarea documentelor de calificare

profesională aflate în lucru la data intrării în vigoare a prezentului

ordin sunt soluționate în conformitate cu prevederile ordinului

prevăzut la alin. (1).

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 7 decembrie 2022.

Nr. 6.374.
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ANEXĂ

M E T O D O L O G I E

pentru atestarea formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați 

din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

Art. 1. — (1) Prezenta metodologie se aplică documentelor

de formare profesională care atestă dobândirea unor

competențe profesionale/rezultate ale învățării, în afara

sistemului național de învățământ, la furnizorii de formare

profesională autorizați/acreditați în conformitate cu cadrul legal

din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic

European și din Confederația Elvețiană, denumiți generic

emitenți autorizați/acreditați.
(2) În înțelesul prezentei metodologii, formarea profesională

este dobândită în sistem formal prin programe de inițiere,

perfecționare, specializare, calificare, recalificare sau prin

evaluarea competențelor profesionale/rezultatelor învățării

obținute la emitenți autorizați/acreditați, de nivel 1—5, conform

Cadrului național al calificărilor.

(3) Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită în

continuare ANC, atestă valabilitatea și autenticitatea unui

document eliberat de un emitent autorizat/acreditat.

Art. 2. — Prin sintagma documente de formare profesională
se înțelege orice diplomă/certificat/atestat sau alt titlu oficial de

formare profesională, eliberat de emitenții autorizați/acreditați

dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic

European și din Confederația Elvețiană și care certifică

absolvirea cursurilor de formare profesională cu dobândirea

competențelor/rezultatelor învățării aferente.

Art. 3. — Atestarea se aplică următoarelor categorii de

cetățeni, denumiți în continuare solicitanți:
a) cetățenilor români, cetățenilor celorlalte state membre ale

Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din

Confederația Elvețiană;

b) membrilor de familie ai cetățenilor români și europeni, așa

cum sunt definiți la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2

alin. (1) pct. 3 lit. a), b) și c) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul

României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene,

Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației

Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) cetățenilor din state terțe beneficiari ai statutului de

rezident permanent în România și beneficiarilor statutului de

rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele

membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European

sau Confederația Elvețiană;

d) cetățenilor din state terțe care beneficiază de o formă de

protecție internațională pe teritoriul României;

e) cetățenilor din state terțe, alții decât cei menționați la lit. c)

și d), numai în vederea accesului pe piața forței de muncă din

România.

Art. 4. — (1) În vederea eliberării atestatelor pentru

documentele de formare profesională dobândite în afara

sistemului național de învățământ, în statele membre ale Uniunii

Europene, Spațiului Economic European și în Confederația

Elvețiană, solicitanții prevăzuți la art. 3 depun la ANC un dosar,

fie în format fizic la sediul instituției, fie prin poștă sau electronic

pe adresa de e-mail oficială, care conține următoarele

documente:

a) cerere, în limba română sau engleză, în conformitate cu

modelul aprobat prin decizie a președintelui ANC și postat pe

pagina oficială a instituției;

b) documentul de identitate, în copie și traducere legalizată

în limba română;

c) certificatul de naștere;

d) certificatul de căsătorie/certificatul/hotărârea de divorț,

dacă este cazul, în copie și traducere legalizată în limba

română;

e) documentul de formare profesională, în copie și traducere

legalizată în limba română, după caz;

f) suplimentul descriptiv, în cazul în care se eliberează de

emitentul autorizat/acreditat;

g) împuternicire, în conformitate cu modelul aprobat prin

decizie a președintelui ANC și postat pe pagina oficială a

instituției, doar pentru persoanele care nu sunt titularii actelor

supuse atestării.

(2) Documentele de formare profesională supuse atestării

sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt

părți ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței

supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la

5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța

Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu

modificările ulterioare, iar pentru celelalte state, documentele

care atestă calificarea sunt supralegalizate sau însoțite de

adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile

competente din țara de proveniență. Scutirea de apostilare sau

supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat

internațional la care România este parte sau pe bază de

reciprocitate.

Art. 5. — (1) Cererile de atestare, însoțite de documentele

menționate la art. 4, se soluționează în termen de 30 de zile

lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet.

(2) În situația în care dosarul nu este complet, solicitantul va

fi notificat în acest sens pentru completarea dosarului. În cazul

în care acesta nu se conformează în termen de 3 luni de la data

notificării, dosarul se clasează, cu înștiințarea solicitantului în

acest sens.

(3) Durata prevăzută la alin. (1) se prelungește automat cu

timpul necesar obținerii informațiilor externe privind emitentul

autorizat/acreditat.

(4) Decizia de admitere/respingere motivată a cererii de

atestare a documentelor de formare profesională se comunică

în scris.

(5) În cazul respingerii cererii și doar în situația în care se

depun documente suplimentare, solicitantul poate depune o

cerere de reevaluare a dosarului.

(6) Decizia de respingere a cererii de atestare poate fi

contestată la instanța judecătorească competentă, în condițiile

prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,

cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. — ANC eliberează atestatul pentru documentele de

calificare profesională sau duplicatul acestuia solicitantului sau

persoanei desemnate de acesta prin procură notarială, exclusiv

la sediul instituției.

Art. 7. — (1) În cazul pierderii/furtului/distrugerii atestatului

original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, ANC

eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza

documentelor aflate în arhiva ANC.

(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoțită de

următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:

a) declarația scrisă, dată de titularul atestatului pentru

documentele de calificare profesională, în care sunt cuprinse
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toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în

care certificatul a fost pierdut, precum și alte precizări care să

confirme dispariția certificatului respectiv;

b) dovada publicării pierderii/furtului/distrugerii atestatului

pentru documentele de calificare profesională în Monitorul Oficial

al României, Partea a III-a, sau într-un ziar de largă circulație;

c) copia actului de identitate.

(3) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile

lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Art. 8. — (1) Modelul atestatului pentru documentele de

calificare profesională este prevăzut în anexa nr. 1 și este postat

pe site-ul oficial al instituției.

(2) ANC înființează un Registru al atestatelor emise pentru

documentele de calificare profesională, a cărui structură este

prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta

metodologie.

ANEXA Nr. 1
la metodologie

MINISTERUL EDUCAȚIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

Adresă: piața. Valter Mărăcineanu nr. 1—3, intrarea B, etaj 2, camera 117, sectorul 1, 010155 București

A T E S T A T

Seria ���............ nr. ................... din ...................

În temeiul prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 6.374/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru atestarea

formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați din statele membre ale Uniunii Europene,

Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană,

Autoritatea Națională pentru Calificări

ATESTĂ

faptul că domnul/doamna ....................................., născut/(ă) la data de .........................., având cetățenia .......................,

posesor/posesoare al/a documentului de identitate ............ seria ........ nr. .............., CNP ..........................., eliberat de ......................

la data de �����....................., 

A ABSOLVIT

programul de formare profesională cu titlul ..............................................................................., în data de .....................,

organizat de emitentul autorizat/acreditat ................................................ din țara ......................................., și a obținut documentul

de calificare profesională ...................................... seria ........ nr. ���.......... din data de .................... .

Titularul documentului de calificare profesională depus pentru atestare își asumă răspunderea cu privire la autenticitatea

acestuia.

Președinte,
.....................................................................

ANEXA Nr. 2
la metodologie

R E G I S T R U L

atestatelor pentru documentele de calificare profesională dobândite în sistem formal 

la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați din statele membre ale Uniunii Europene, 

Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

Nr. 

crt.

1

Numele

beneficiarului

2

Seria atestatului

Nr. 

atestatului

Data 

atestatului

Naționalitatea/

Cetățenia

3

Documentul 

de calificare profesională

4

Observații

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

1

Se completează pornind de la cifra 1.

2

Se înscriu numele și prenumele persoanei fizice care solicită atestatul; numele titularului, precum și toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere

mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate inițialele prenumelui tatălui. Inițialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care

tatăl este necunoscut.

3

Se completează naționalitatea/cetățenia beneficiarilor care pot fi cetățeni români, ai altor state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic

European și din Confederația Elvețiană.

4

Se completează cu denumirea tipului de document de calificare profesională atestat.
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A C T E  A L E  A U T O R I T Ă Ț I I  N A Ț I O N A L E  

D E  R E G L E M E N T A R E  Î N  D O M E N I U L  E N E R G I E I  

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

O R D I N  

pentru aprobarea tarifelor practicate de către Operatorul desemnat al pieței de energie electrică

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a

unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor și ale art. 43 alin. (4), (5) și (6) din Legea energiei

electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Metodologiei de stabilire a tarifelor

practicate de Operatorul desemnat al pieței de energie electrică, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2022,

în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si

funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă tarifele practicate de către Operatorul

desemnat al pieței de energie electrică corespunzătoare

serviciilor prestate pentru realizarea activităților în anul 2023,

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 2. — Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și

Gaze Naturale „OPCOM” — S.A., în calitate de Operator

desemnat al pieței de energie electrică, duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din

cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I. 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 21 decembrie 2022.

Nr. 139.

ANEXĂ 

Tarifele practicate de către Operatorul desemnat al pieței de energie electrică corespunzătoare serviciilor 

prestate pentru realizarea activităților în anul 2023

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

O R D I N  

privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2023 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) și ale art. 8 alin. (8) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 73

1

alin. (7) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5,

ale art. 7 alin. (2), ale art. 8 și ale art. 35 din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi,

aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022, cu modificările și

completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind

organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Tarife U.M. Valoare

Tarif de administrare — categoria A de participanți lei/participant/an 21.574

Tarif de administrare — categoria B de participanți lei/participant/an 35.956

Tarif de tranzacționare lei/MWh 0,48

Art. 1. — Cota obligatorie estimată de achiziție de

certificate verzi de către operatorii economici care au

obligația achiziției de certificate verzi pentru anul 2023 se

stabilește la valoarea de 0,4943963 certificate verzi/MWh,

conform anexei care face parte integrantă din prezentul

ordin. 
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Art. 2. — Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și

Gaze Naturale „OPCOM” — S.A., producătorii de energie

electrică din surse regenerabile și operatorii economici prevăzuți

la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Entitățile organizatorice din cadrul Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc

respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 21 decembrie 2022.

Nr. 141.

ANEXĂ 

Nr.

crt.

Indicatori U.M. Mod de stabilire Valoare

1.

Impact mediu estimat al certificatelor

verzi în anul 2023 Euro/MWh

Conform art. 4 alin. (7) din Legea 

nr. 220/2008, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare 14,5

2.

Curs mediu al Băncii Naționale a

României — 11 luni 2022 Lei/Euro

Conform art. 4 alin. (7) din Legea 

nr. 220/2008, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare 4,9324

3.

Consum final estimat de energie

electrică pentru anul 2023 MWh Conform art. 5 din Metodologie*) 53 114 681,787

4.

Consum final de energie electrică

estimat a fi exceptat în anul 2023 MWh

Conform art. 7 alin. (2) și art. 35 

din Metodologie*) 10 929 300,650

5.

Prețul mediu ponderat 

al certificatelor verzi tranzacționate 

pe piața centralizată anonimă spot 

de certificate verzi — 11 luni 2022 Lei/CV Conform art. 6 alin. (1) din Metodologie*) 144,6598

6.

Cota obligatorie de certificate verzi

estimată pentru anul 2023 CV/MWh Rând 6 = (Rând1*Rând 2)/Rând 5 0,4943963

*) Prin Metodologie se înțelege Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022, cu modificările și completările ulterioare.
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