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1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, excepție

ridicată de Societatea Vitalia Salubritate Prahova — S.R.L. din

localitatea Băicoi, județul Prahova, în Dosarul nr. 3/204/2018 al

Judecătoriei Câmpina — Secția civilă. Excepția formează

obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 911D/2018.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este

legal îndeplinită.

3. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul Curții

Constituționale nr. 354D/2020, având ca obiect al excepției de

neconstituționalitate prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) și ale art. 11

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005,

ridicată de Societatea ECOREC — S.A. din localitatea

Popești-Leordeni, județul Ilfov, în Dosarul nr. 77/2/2019 al Curții

de Apel București — Secția a IX-a contencios administrativ

și fiscal.

4. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este

legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de

neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 911D/2018 și

nr. 354D/2020, pune în discuție, din oficiu, problema conexării

cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu

conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din

Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții

Constituționale, republicată, dispune conexarea Dosarului

nr. 354D/2020 la Dosarul nr. 911D/2018, care a fost primul

înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de

neconstituționalitate. Astfel, referitor la prevederile art. 9 alin. (1)

lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005,

susține că acestea cuprind norme clare și previzibile în ceea ce

privește determinarea persoanei obligate să achite taxa

prevăzută de textul de lege criticat. Arată, în acest sens, că prin

Ordinul ministrul mediului, apelor și pădurilor nr. 2.413/2016

privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi

apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al

contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu au fost

aduse lămuriri suplimentare cu privire la persoanele cărora le

incumbă obligația de plată a taxei, precum și cu privire la

modalitatea de calcul al acesteia, astfel încât susținerile

autoarelor excepției reprezintă mai degrabă propuneri de lege
ferenda cu privire la eventuala obligare a plății taxei de către

producătorul inițial al deșeurilor, și nu de către operatorul

însărcinat cu eliminarea acestora.

7. Referitor la prevederile art. 11 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 196/2005, reprezentantul Ministerului Public arată

că acestea au mai fost supuse controlului de constituționalitate,

iar prin Decizia nr. 850 din 13 decembrie 2018 Curtea a statuat

în sensul conformității acestora cu Legea fundamentală.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

8. Prin Încheierea din 4 iunie 2018, pronunțată în Dosarul

nr. 3/204/2018, Judecătoria Câmpina — Secția civilă a

sesizat Curtea Constituțională cu excepția de

neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind

Fondul pentru mediu. Excepția de neconstituționalitate a fost

ridicată de contestatoarea Societatea Vitalia Salubritate Prahova —

S.R.L. din localitatea Băicoi, județul Prahova, cu ocazia judecării

unei cauzei civile având ca obiect o contestație la executare

formulată în contradictoriu cu intimata Administrația Fondului

pentru Mediu — Direcția Generală de Administrare Fiscală —

Direcție Evidență și Colectare.

9. Prin Încheierea din 10 septembrie 2019, pronunțată în

Dosarul nr. 77/2/2019, Curtea de Apel București — Secția

a IX-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea

Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a

prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) și ale art. 11 alin. (1) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind

Fondul pentru mediu. Excepția de neconstituționalitate a fost

ridicată de contestatoarea Societatea ECOREC — S.A. din

localitatea Popești-Leordeni, județul Ilfov, cu ocazia judecării

unei cauzei civile având ca obiect anularea unui act

administrativ formulată în contradictoriu cu pârâta Administrația

Fondului pentru Mediu.

10. În motivarea excepției de neconstituționalitate

autoarele acesteia susțin că, dat fiind procentul de reciclare

extrem de scăzut al deșeurilor în România și obiectivele de

reciclare de atins până în anul 2020, prevăzute de

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile, prin Ordonanța

Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul

pentru mediu s-a introdus o taxă de depozitare la groapă, care

a fost prorogată până în ianuarie 2017. Având în vedere

deficiențele de organizare în colectarea acestei taxe, prin

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, s-a suspendat plata

taxei de depozit până la data de 1 ianuarie 2019, fără a se

reglementa însă situația plăților aferente perioadei 1 ianuarie —

1 iulie 2017. Așadar, potrivit reglementării criticate, pentru perioada
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ianuarie — iunie 2017 se instituie numai o obligație de plată a

acestei contribuții la Fondul pentru mediu, interpretarea legală,

în opinia autoarelor excepției, fiind aceea că se naște această

obligație fiscală cu titlu de plătitor în patrimoniul proprietarului/

administratorului depozitului numai în contextul în care a încasat

aceste sume de la entitatea care a produs acele deșeuri.

11. În ceea ce privește natura de „bun” a sumelor prelevate

de organele fiscale și de ingerința unei atare prelevări, autoarele

excepției apreciază ca fiind edificatoare jurisprudența Curții

Europene a Drepturilor Omului (în acest sens fiind Hotărârea

dib 3 iulie 2003, pronunțată în Cauza Buffalo — S.R.L. contra
Italia, și Hotărârea din 16 martie 2010, pronunțată în Cauza

Belmonte împotriva Italiei).
12. Se menționează, totodată, că responsabilitatea plății

taxei de depozitare trebuie corelată cu responsabilitatea de

mediu a producătorului/deținătorului de deșeuri, scopul

Directivei 2008/98/CE și al Legii nr. 211/2011 privind regimul

deșeurilor fiind acela de a reduce producerea de deșeuri care nu

pot fi reciclate, responsabilitatea gestionării deșeurilor revenind

cu prioritate producătorului și operatorului de colectare a

deșeurilor. În acest context, învederează faptul că pentru

perioada 1 ianuarie 2017—1 iulie 2017 nu exista o soluție

legislativă clară, univocă, previzibilă care să reglementeze

situația operatorilor de depozite în privința taxei de depozitare

instituite prin art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 196/2005, cu privire la modalitatea de recuperare

a acestei taxe de la persoanele care trebuie să suporte costul

eliminării finale pentru deșeurile inerte și nepericuloase. Așa

fiind, apreciază că obligarea operatorului însărcinat cu

depozitarea deșeurilor la plata unei taxe de depozitare, fără a se

prevedea însă și mecanismul de recuperare a acestei taxe,

lezează în mod grav drepturile fundamentale recunoscute și

garantate de Constituție, astfel încât prevederile art. 9 alin. (1)

lit. c) și ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 196/2005 ar trebui interpretate în sensul că

obligația de plată/virare a taxei de depozit pentru deșeuri

municipale de către administratorul/proprietarul depozitului către

Fondul pentru mediu devine scadentă doar la momentul în care

generatorul sau deținătorul de deșeuri a plătit această taxă către

administratorul/proprietarul depozitului de deșeuri.

13. În Dosarul Curții Constituționale nr. 911D/2018,

Judecătoria Câmpina — Secția civilă apreciază că excepția

de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 este

neîntemeiată. În acest sens, instanța de judecată arată că nu

se poate susține că prevederile legale criticate sunt neclare și

imprecise, suspendarea taxei fiind justificată de faptul că actuala

formă a taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din ordonanța

de urgență criticată, cu modificările și completările ulterioare, a

condus la majorarea tarifelor practicate pentru activitățile

specifice serviciului de salubrizare a localităților cu

contravaloarea acestei obligații fiscale datorate la Fondul pentru

mediu, reflectându-se asupra veniturilor populației, care, în final,

va suporta această cheltuială, iar nu ca urmare a pretinselor

neclarități, astfel cum susține autoarea excepției. Cu privire la

încălcarea principiului accesului liber la justiție, instanța susține

că autoarea excepției nu a arătat modalitatea în care acesta ar

fi afectat prin reglementarea legală criticată.

14. În Dosarul Curții Constituționale nr. 354D/2020, Curtea

de Apel București — Secția a IX-a contencios administrativ

și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este

neîntemeiată. Instanța reține astfel că prevederile art. 9 alin. (1)

lit. c) și ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 196/2005 reprezintă transpunerea în legislația

națională a prevederilor art. 10 din Directiva 1999/31/CE a

Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri,

potrivit cărora statele membre iau măsurile necesare pentru a se

asigura că toate costurile determinate de instalarea și de

exploatarea unui depozit de deșeuri, inclusiv, pe cât posibil,

costul garanției financiare sau al echivalentului acesteia,

menționat la art. 8 lit. (a) pct. (iv), precum și costurile estimative

pentru închidere și operațiile posttratare pentru o perioadă de

minimum 30 de ani sunt acoperite de prețul stabilit de operator

pentru evacuarea oricărui tip de deșeu în depozitul respectiv.

De altfel, instanța observă că în motivarea excepției de

neconstituționalitate au fost prezentate argumente juridice cu

privire la modificarea titularului de plată a contribuției prevăzute

de reglementarea criticată, precum și nemulțumiri referitoare la

legalitatea adoptării acesteia, fără a se face însă o referire

concretă cu privire la eventualele vicii de neconstituționalitate.

Așa fiind, apreciază că excepția de neconstituționalitate nu

poate fi admisă prin raportare la argumente juridice care țin de

modul de interpretare și de aplicare a prevederilor criticate,

întrucât, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind

organizarea și funcționarea Curții Constituționale, aceasta se

pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la

care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa

prevederile supuse controlului.

15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului

Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra

excepției de neconstituționalitate.

16. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale

criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, reține următoarele:

17. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

18. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie

prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) și ale art. 11 alin. (1) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul

pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 1193 din 30 decembrie 2005, în redactarea modificată și

completată prin Ordonanța Guvernului nr. 31/2013, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 30 august

2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 384/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 9 din 8 ianuarie 2014, prevederi care aveau următorul

conținut normativ:

— Art. 9 alin. (1): „Veniturile Fondului pentru mediu se
constituie din: [...]

c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz,
administratorii de depozite pentru deșeurile inerte și
nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării
finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2;”;

— Art. 11 alin. (1): „Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a),
b), c), e), f) și s) se declară și se plătesc lunar de către
persoanele juridice și fizice care desfășoară activitățile
respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în
care s-a desfășurat activitatea.”

19. În opinia autoarelor excepției de neconstituționalitate,

aceste prevederi contravin dispozițiilor constituționale ale art. 1

alin. (5) în componenta referitoare la claritatea și previzibilitatea

normei, ale art. 20 referitoare la tratatele internaționale privind

drepturile omului, ale art. 21 alin. (1)—(3) privind accesul liber la

justiție, ale art. 44 raportate la art. 1 din Primul Protocol adițional
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la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților

fundamentale, privind dreptul de proprietate privată, precum și

celor ale art. 56 alin. (2) referitoare la contribuțiile financiare și

așezarea justă a sarcinilor fiscale.

20. Examinând criticile formulate, Curtea reține că, în esență,

autoarele excepției invocă neconstituționalitatea reglementării

criticate prin prisma faptului că pentru perioada 1 ianuarie—

1 iulie 2017 nu exista o soluție legislativă univocă, clară și

previzibilă, care să reglementeze situația operatorilor de

depozite în privința taxei de depozitare instituite prin art. 9 alin. (1)

lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, în

ceea ce privește modalitatea de recuperare a acestei taxe de la

persoanele care trebuie să suporte costul eliminării finale pentru

deșeurile inerte și nepericuloase, context în care susțin că

obligarea operatorului însărcinat cu depozitarea deșeurilor la

plata unei taxe de depozitare, fără a fi reglementat și

mecanismul de recuperare a acestei taxe, lezează în mod grav

drepturile fundamentale recunoscute și garantate de Constituție,

invocate de autoarele excepției. 

21. Din perspectiva evoluției cadrului legislativ prin care s-a

implementat această taxă, Curtea reține că prin Ordonanța

Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul

pentru mediu s-a modificat conținutul normativ al art. 9 alin. (1)

lit. c), în sensul introducerii taxei de depozitare, iar prin articolul

unic pct. 4 din Legea nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanței

Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul

pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 9 din 8 ianuarie 2014, s-a prevăzut că obligația de plată a

taxei de depozitare instituite prin art. 9 alin. (1) lit. c) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 intră în vigoare

la data de 1 ianuarie 2017. Ulterior, prin art. II alin. (1) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2017, legiuitorul

delegat a prevăzut că plata acestei taxe se suspendă până la

1 ianuarie 2019.

22. Curtea reține că taxa de depozitare prevăzută de art. 9

alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 196/2005, în forma redacțională criticată de autoarele

excepției, a fost în vigoare pentru o perioadă de 6 luni, în

intervalul 1 ianuarie—1 iulie 2017, iar în perioada de referință,

prin Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la

Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrul mediului și

gospodăririi apelor nr. 578/2006, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, cu modificările și

completările ulterioare, se stabilea modul de calcul al

contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume pe care

contribuabilii/plătitorii trebuie să le declare și să le plătească la

Fondul pentru mediu.

23. Curtea observă că în contextul prorogării intrării în

vigoare pentru data de 1 ianuarie 2019 a obligației de plată a

taxei de depozitare, redenumită contribuție pentru economia
circulară, și al modificării succesive a Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 196/2005 prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii

nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor

de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2018, și prin

Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii

nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor

de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 14 ianuarie 2019,

reglementarea criticată prevede, în prezent, că „(1) Veniturile
Fondului pentru mediu se constituie din (�) c) contribuția pentru
economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz,
administratorii de depozite pentru deșeurile municipale, deșeuri
din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin
depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2;”.

24. În acest nou context legislativ, prin art. I pct. 3 din Ordinul

viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 149/2019 privind

modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului

și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea

Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la

Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 156 din 27 februarie 2019, a fost modificat art. 18

din Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la

Fondul pentru mediu, în sensul că în aplicarea principiului

„poluatorul plătește” și pentru implementarea instrumentului

economic „plătește cât arunci”, contravaloarea contribuției

prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 196/2005 se suportă de către persoana fizică sau

persoana juridică ce încredințează pentru eliminare finală

deșeurile municipale și deșeurile din construcții și desființări.

25. Curtea subliniază faptul că, prin modificările legislative

operate, scopul legiuitorului a fost acela de a alinia legislația din

România la legislația europeană în domeniul gestionării

deșeurilor și de a implementa unele instrumente economice

foarte importante pentru modernizarea gestionării deșeurilor din

România. Astfel, instrumentele economice care au fost

implementate în legislația națională au fost „plătește pentru cât
arunci”, „răspunderea extinsă a producătorului” și taxa la

depozitare. Pentru a pune în aplicare instrumentele economice

„plătește pentru cât arunci” și „răspunderea extinsă a
producătorului” au fost necesare modificarea și completarea

legislației în domeniu, astfel încât să fie stabilite clar

responsabilitățile și obligațiile tuturor părților implicate, ținând

cont inclusiv de modificările aduse prin promovarea pachetului

economiei circulare. 

26. Cu privire la legislația incidentă în domeniul analizat

(în vigoare în perioada 1 ianuarie—1 iulie 2017), apreciată de

autorii excepției ca fiind lipsită de claritate și previzibilitate sub

aspectul cunoașterii destinatarului taxei de depozitare, Curtea

constată că art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005

privind depozitarea deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005, transpune în

legislația națională Directiva 1999/31/CE privind depozitarea

deșeurilor. Curtea reține că, astfel cum s-a statuat în Hotărârea

Curții de Justiție (Camera a doua) din 25 februarie 2010,

pronunțată în Cauza C-172/08 — Pontina Ambiente — Srl
împotriva Regione Lazio, taxa de depozitare a deșeurilor

constituie un cost de exploatare, în sensul art. 10 din

Directiva 1999/31/CE, iar prin modul în care a fost transpusă

Directiva 1999/31/CE în legislația națională s-a creat

posibilitatea operatorilor de depozite de deșeuri să ia toate

măsurile necesare pentru a-și acoperi costurile prevăzute pentru

exploatarea depozitului de prețul practicat de operator pentru

depozitarea fiecărui tip de deșeu în acel depozit. 

27. De asemenea, Curtea observă că Legea nr. 211/2011

privind regimul deșeurilor, republicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, constituie

transpunerea în legislația națională a prevederilor

Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

din 19 noiembrie 2008, legiuitorul național reglementând că, în

conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, costurile

operațiunilor de gestionare a deșeurilor se suportă de către

producătorul de deșeuri sau, după caz, de deținătorul actual ori

anterior al deșeurilor.



34. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al

art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Vitalia Salubritate Prahova — S.R.L.

din localitatea Băicoi, județul Prahova, în Dosarul nr. 3/204/2018 al Judecătoriei Câmpina — Secția civilă și de Societatea ECOREC —

S.A. din localitatea Popești-Leordeni, județul Ilfov, în Dosarul nr. 77/2/2019 al Curții de Apel București — Secția a IX-a contencios

administrativ și fiscal și constată că prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) și ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în redactarea modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 31/2013, aprobată

prin Legea nr. 384/2013, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Câmpina — Secția civilă și Curții de Apel București — Secția a IX-a contencios

administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 16 februarie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent, 

Ingrid Alina Tudora
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28. În contextul celor mai sus menționate, Curtea reține că,

astfel cum s-a reținut în Cauza C-172/08 — Pontina Ambiente —

Srl împotriva Regione Lazio, precitată, sumele datorate

operatorului unui depozit de deșeuri de către o colectivitate

locală care a depozitat deșeuri intră în domeniul de aplicare al

art. 3 din Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European și a

Consiliului din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii

efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale (ulterior

abrogată prin Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și

a Consiliului), astfel încât acest operator poate solicita dobânzi

în caz de întârziere la plata sumelor menționate imputabilă

acestei colectivități locale. 

29. În acest context, Curtea subliniază că în scopul

transpunerii Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European și a

Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în

efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale, publicată în

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 48 din

23 februarie 2011, precum și în scopul instituirii unor mecanisme

eficiente pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor

de plată rezultând din contractele încheiate între profesioniști și

între aceștia și autorități contractante, legiuitorul român a

adoptat Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea

întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani

rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între

aceștia și autorități contractante, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 182 din 2 aprilie 2013. Potrivit art. 16

din actul normativ menționat, dacă debitorul întârzie în

efectuarea plății, creditorul poate obține un titlu executoriu prin

procedura ordonanței de plată, prevăzută de prevederile

art. 1.013—1.024 din titlul IX al Legii nr. 134/2010 privind Codul

de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările

ulterioare.

30. Curtea menționează, de asemenea, că legea civilă oferă

posibilitatea operatorilor depozitelor de deșeuri să se îndrepte

cu acțiune în regres împotriva propriilor debitori, recuperând

astfel orice sume le-ar fi datorate de către aceștia, o atare

acțiune fiind la dispoziția celui care a fost obligat la plată ori a

efectuat-o pentru o altă persoană și care urmărește înapoierea

de către aceasta a sumei care, potrivit legii, este în sarcina ei.

31. Prin urmare, Curtea apreciază ca fiind neîntemeiate

criticile formulate din perspectiva faptului că în perioada

1 ianuarie—1 iulie 2017 nu exista niciun mecanism de

recuperare a sumelor plătite, cu titlu de taxă de depozit, de către

administratorii, respectiv proprietarii de depozite de deșeuri, de

la cei care trebuie să suporte, de fapt, aceste costuri, și anume

generatorii și deținătorii de deșeuri, potrivit principiului

„poluatorul plătește”, întrucât, chiar dacă nu era prevăzută în

mod expres o procedură prin care se puteau recupera sumele

în discuție, existau totuși pârghiile necesare în vederea realizării

acestui interes legitim.

32. Referitor la prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 196/2005, Curtea reține că, prin

conținutul lor normativ, acestea nu cuprind niciun viciu de

neconstituționalitate, stabilind doar un calendar fiscal cu privire

la plata către Fondul pentru mediu a taxelor încasate de la

proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru

deșeurile inerte și nepericuloase încredințate de către terți în

vederea eliminării finale prin depozitare.

33. Concluzionând, Curtea învederează că, în sensul celor

mai sus statuate, s-a pronunțat prin Decizia nr. 897 din

15 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 335 din 1 aprilie 2021, și a constatat că prevederile

art. 9 alin. (1) lit. c) și ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 196/2005 nu contravin dispozițiilor

constituționale ale art. 1 alin. (5), art. 20, art. 21 alin. (1)—(3), art. 44

raportate la art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

și nici celor ale art. 56 alin. (2).



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

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

O R D I N

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații 

aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale 

de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații 

Cuca din județul Galați, în proprietatea acestei organizații

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.409 din 4.06.2021 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014

privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
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Art. 1. — Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura

secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată

în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și

situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații

Cuca din județul Galați, în proprietatea acestei organizații, având

datele de identificare prevăzute în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin, sub condițiile rezolutorii prevăzute

de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — Predarea-primirea infrastructurii secundare de

irigații, prevăzută în anexa menționată la art. 1, se face la starea

fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de

protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 5 zile de

la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condițiile legii, în

care sunt specificate obligațiile prevăzute de Legea

îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările

și completările ulterioare.

Art. 3. — Patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri

Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor

transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea,

realitatea și corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac

obiectul prezentului act normativ aparținând acestei entități.

Art. 4. — Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale,

la propunerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, se

aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de

îmbunătățiri funciare preluate de către organizația utilizatorilor de

apă pentru irigații prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la

data constatării nerespectării de către această organizație a

obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispozițiilor

art. 29

3 

din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Nechita-Adrian Oros

București, 22 iunie 2021.

Nr. 129.

ANEXĂ

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

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea 

Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă 

pentru irigații Cuca din județul Galați

Nr.

crt.

Codul de clasificare și 

nr. MFP alocat prin Ordinul

ministrului finanțelor publice

și al ministrului delegat

pentru buget nr. 668/2014,

cu modificările și

completările ulterioare

Persoana juridică de la

care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa

Valoarea 

de inventar 

(lei)

1

1.8.12./

29721817-2020

Agenția Națională

de Îmbunătățiri

Funciare  

CIF 29275212

Organizația

utilizatorilor de apă

pentru irigații Cuca

Sediul: localitatea

Galați, județul Galați,

înregistrată în

Registrul național al

organizațiilor de

îmbunătățiri funciare

cu nr. 672/26.10.2020

CIF: 43261379

Stație SPP 17

Nr. inventar 1049

Suprafața construită — 14,62 mp

Suprafața desfășurată — 14,62 mp

Regim de înălțime: P

UAT Rediu, județul

Galați

11.995,54

2 9/6505061-2016

Teren SPP17

Câmpia Covurlui

Nr. inventar 1602

Suprafața totală: 4.355 mp

UAT Rediu, județul

Galați

2.916



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

O R D I N

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând

domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare 

și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Pechea din județul Galați, 

în proprietatea acestei organizații

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.411 din 4.06.2021 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014

privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
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Nr.

crt.

Codul de clasificare și 

nr. MFP alocat prin Ordinul

ministrului finanțelor publice

și al ministrului delegat

pentru buget nr. 668/2014,

cu modificările și

completările ulterioare

Persoana juridică de la

care se transmite

imobilul

Persoana juridică la

care se transmite

imobilul

Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa

Valoarea 

de inventar 

(lei)

3

1.8.6./INVPPS

36519949-2020

Rețea conducte

îngropate Plot

SPP 17 Câmpia

Covurlui

Nr. inventar 21684

Rețeaua de conducte îngropate

aferentă plotului SPP17 constă în:

59.281 ml antene și 13.530 ml

conducte principale.

UAT Rediu, 

județul Galați

41.529

4

1.8.6./INVPPS

36519950-2020

UAT Cuca, 

județul Galați

45.422

5

1.8.6./INVPPS

36519948-2020

UAT Frumușița,

județul Galați

25.956

6

1.8.6./INVPPS

37746656-2021

Agenția Națională

de Îmbunătățiri

Funciare

CIF 29275212

Organizația

utilizatorilor de

apă pentru irigații

Cuca

Sediul: localitatea

Galați, județul

Galați, înregistrată

în Registrul

național al

organizațiilor de

îmbunătățiri

funciare cu 

nr. 672/26.10.2020

CIF: 43261379

Rețea conducte

îngropate Plot

SPP 17 Câmpia

Covurlui

Nr. inventar 21684

Rețeaua de conducte îngropate

aferentă plotului SPP17 constă în:

59.281 ml antene și 13.530 ml

conducte principale.

UAT Scânteiești,

județul Galați

111.609

7

1.8.6./INVPPS

29721816-2020

UAT Smârdan,

județul Galați

12.718,51

8

1.8.6./INVPPS

36519947-2020

UAT Pechea,

județul Galați

22.322

Art. 1. — Se aprobă transmiterea unor bunuri din

infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat

al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de

Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației

utilizatorilor de apă pentru irigații Pechea din județul Galați, în

proprietatea acestei organizații, având datele de identificare

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul

ordin, sub condițiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din

Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — Predarea-primirea infrastructurii secundare de

irigații, prevăzută în anexa menționată la art. 1, se face la starea

fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de

protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 5 zile de

la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condițiile legii, în

care sunt specificate obligațiile prevăzute de Legea

îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările

și completările ulterioare.



Art. 3. — Patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri

Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor

transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea,

realitatea și corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac

obiectul prezentului act normativ aparținând acestei entități.

Art. 4. — Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării

rurale, la propunerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri

Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra

infrastructurii de îmbunătățiri funciare preluate de către

organizația utilizatorilor de apă pentru irigații prevăzută la art. 1,

în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de

către această organizație a obligațiilor prevăzute la art. 27

alin. (1), prin aplicarea dispozițiilor art. 29

3

din Legea

îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările

și completările ulterioare.

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

României, Partea I.
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Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Nechita-Adrian Oros

București, 22 iunie 2021.

Nr. 130.

ANEXĂ

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

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției

Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații

Pechea din județul Galați

Nr.

crt.

Codul de clasificare și 

nr. MFP alocat prin Ordinul

ministrului finanțelor publice

și al ministrului delegat

pentru buget nr. 668/2014,

cu modificările și

completările ulterioare

Persoana juridică de la

care se transmite

imobilul

Persoana juridică la

care se transmite

imobilul

Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa

Valoarea 

de inventar 

(lei)

1

1.8.12./29721815-

2020

Agenția

Națională de

Îmbunătățiri

Funciare

CIF 29275212

Organizația

utilizatorilor de

apă pentru irigații

Pechea

Sediul: localitatea

Galați, județul

Galați

Înregistrată în

Registrul național

al organizațiilor

de îmbunătățiri

funciare la 

nr. 671/8.10.2020

CIF: 43211133

Stația SPP 16

Nr. inventar

1048

Suprafața construită — 34 mp

Suprafață desfășurată — 59 mp

Regim de înălțime: P + 1

UAT Smârdan,

județul Galați

3.168,27

2 9/6505059-2016

Teren SPP16

Câmpia Covurlui

Nr. inventar

1601

Suprafața totală — 5.140 mp

UAT Smârdan,

județul Galați

3.441

3

1.8.12./INVPPS

29721814-2020

Agenția

Națională de

Îmbunătățiri

Funciare

CIF 29275212

Organizația

utilizatorilor de

apă pentru irigații

Pechea

Sediul: localitatea

Galați, județul

Galați

Înregistrată în

Registrul național

al organizațiilor

de îmbunătățiri

funciare la 

nr. 671/08.10.2020

CIF: 43211133

Rețea conducte

îngropate SPP

16

Nr. inventar

21683

Rețea de conducte îngropate

aferentă plotului SPP16 constă

în: antene lungime totală —

33.377 m și 16.810 m conducte

principale

UAT Smârdan,

județul Galați

46.355

4

1.8.12./INVPPS

36519946-2020

UAT Cuza Vodă,

județul Galați

97.212

5

1.8.12./INVPPS

36519945-2020

UAT Pechea,

județul Galați

23.678,78



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

O R D I N

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații 

aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri

Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Slobozia Nouă 

din județul Ialomița, în proprietatea acestei organizații

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.412 din 4.06.2021 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014

privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
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Art. 1. — Se aprobă transmiterea unor bunuri din

infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat

al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de

Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației

utilizatorilor de apă pentru irigații Slobozia Nouă din județul

Ialomița, în proprietatea acestei organizații, având datele de

identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din

prezentul ordin, sub condițiile rezolutorii prevăzute de art. 27

alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — Predarea-primirea infrastructurii secundare de

irigații, prevăzută în anexa menționată la art. 1, se face la starea

fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de

protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 5 zile de

la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condițiile legii, în

care sunt specificate obligațiile prevăzute de Legea

îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările

și completările ulterioare.

Art. 3. — Patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri

Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor

transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea,

realitatea și corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac

obiectul prezentului act normativ aparținând acestei entități.

Art. 4. — Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării

rurale, la propunerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri

Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra

infrastructurii de îmbunătățiri funciare preluate de către

organizația utilizatorilor de apă pentru irigații prevăzută la art. 1,

în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de

către această organizație a obligațiilor prevăzute la art. 27

alin. (1), prin aplicarea dispozițiilor art. 29

3

din Legea

îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările

și completările ulterioare.

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

României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Nechita-Adrian Oros

București, 22 iunie 2021.

Nr. 133.

ANEXĂ

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

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea 

Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă 

pentru irigații Slobozia Nouă din județul Ialomița

Nr.

crt.

Codul de clasificare 

și nr. MFP alocat prin

Ordinul ministrului finanțelor

publice și al ministrului

delegat pentru buget

nr. 668/2014, 

cu modificările și

completările ulterioare

Persoana juridică de la

care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa

Valoarea de

inventar

— lei —

1 9/6500331

Agenția Națională

de Îmbunătățiri

Funciare

CIF 29275212

Organizația utilizatorilor 

de apă pentru irigații

Slobozia Nouă

Sediul: municipiul

Slobozia, Aleea Pieței, 

bl. B 7, sc. B, 

ap. 27, 

județul Ialomița,

înregistrată în Registrul

național al organizațiilor 

de îmbunătățiri 

funciare cu 

nr. 675/3.11.2020

CUI 43414448

Teren clădire

stație SPP 49

Suprafața totală: 1.435 mp

UAT Slobozia,

județul Ialomița

2.870

2 1.8.12./6500333

Clădire stație 

SPP 49

Suprafața construită: 24,5 mp

Suprafața desfășurată: 24,5 mp

UAT Slobozia,

județul Ialomița

22.196

3 1.8.6/38243994

Conducte

principale 

SPP 49

Conductă principală CP1 lungime

totală: 3.730 ml

Conductă principală CP2 lungime

totală: 1.200 ml

UAT Slobozia,

județul Ialomița

4.951



Art. I. — Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului delegat

pentru ape, păduri și piscicultură nr. 917/2014 pentru aprobarea

Regulamentului privind organizarea și certificarea corpurilor de

experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a

barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B,

NTLH-014, și a Procedurii privind avizarea experților pentru

evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate

în categoriile de importanță C și D, NTLH-015, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 17 noiembrie

2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 12 din anexa nr. 1 se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 12. — (1) Înainte de data concursului, comisia de

certificare se întrunește într-o ședință de lucru, iar în urma

verificării dosarelor de activitate și calificare profesională ale

candidaților poate decide:

a) admiterea pentru susținerea concursului în vederea

obținerii certificatului de expert;

b) solicitarea de completări sau clarificări la dosar;

c) respingerea dosarului.

(2) Deciziile comisiei de certificare se consemnează într-un

proces-verbal al ședinței, întocmit de secretariatul comisiei de

certificare. 

(3) În cazul în care comisia de certificare solicită completări

sau clarificări, candidatului i se vor comunica termenul de

depunere și documentele solicitate. Nedepunerea în termen a

documentelor solicitate conduce automat la respingerea

dosarului.

(4) În cazul în care comisia de certificare decide respingerea

dosarului de activitate și calificare profesională, candidatului i se

vor comunica motivele care au condus la această decizie, în

termen de 15 zile de la data ședinței de analiză. Dosarele

respinse se restituie candidatului, pe bază de semnătură.

(5) Decizia de respingere a dosarului de activitate și calificare

profesională poate fi contestată în scris și depusă la direcția

tehnică de specialitate cu atribuții în domeniul siguranței

construcțiilor hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale

din domeniul apelor, în termen de 5 zile de la comunicare.

(6) Contestațiile vor fi analizate și soluționate în termen de

30 de zile de la data depunerii de către o comisie de analiză și

soluționare a contestațiilor, denumită în continuare comisie de
contestații. 

(7) Comisia de contestații este formată din 3 membri:

2 reprezentanți ai unor asociații profesionale reprezentative

pentru domeniul construcțiilor hidrotehnice și un reprezentant al

învățământului superior tehnic de specialitate, care nu fac parte

din comisia de certificare a experților, propuși de către direcția

tehnică de specialitate cu atribuții în domeniul siguranței

construcțiilor hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale

din domeniul apelor și cu aprobarea conducerii acesteia.

Secretariatul comisiei de contestații este asigurat de direcția

tehnică de specialitate cu atribuții în domeniul construcțiilor

hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale din domeniul

apelor.

(8) Deciziile comisiei de contestații se iau cu majoritatea

simplă a membrilor prezenți. 

(9) Deciziile comisiei de contestații vor fi comunicate

contestatarilor în termen de 10 zile de la data soluționării

acestora și sunt definitive și obligatorii pentru aceștia.

(10) În cazul unor situații speciale bine fundamentate

ședințele de analiză a dosarelor profesionale ale comisiei de

certificare a experților pentru evaluarea stării de siguranță în

exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B

se pot desfășura și în sistem online, prin intermediul unor

aplicații de comunicare specifice.

(11) Programarea ședințelor de analiză a dosarelor

profesionale, precum și stabilirea ordinii de zi se vor face de

secretariatul tehnic al comisiei de certificare cu cel puțin 10 zile

înainte de data desfășurării acestuia, cu aprobarea

președintelui/vicepreședintelui comisiei.

(12) Ordinea de zi a ședinței de analiză, precum și dosarele

de activitate profesională ale candidaților, în format digital, sunt

transmise membrilor comisiei de certificare de către secretariatul

tehnic al comisiei de atestare, cu cel puțin 3 zile înainte de data

ședinței desfășurate online.
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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

O R D I N

privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului delegat pentru ape, 

păduri și piscicultură nr. 917/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

și certificarea corpurilor de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare 

a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, NTLH-014, și a Procedurii 

privind avizarea experților pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor 

încadrate în categoriile de importanță C și D, NTLH-015

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 189.353/DMRISB din 14.05.2021 al Direcției managementul riscului la inundații

și siguranța barajelor,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (3) și ale art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 244/2000

privind siguranța barajelor, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 6 pct. IV subpct. 74 din Hotărârea Guvernului

nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.
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(13) În ziua ședinței de analiză desfășurate online membrii

comisiei de certificare și secretariatul tehnic participă la ședința

de avizare utilizând aplicația web stabilită în prealabil de

secretariatul comisiei de atestare, în baza invitațiilor primite prin

e-mail. 

(14) În cazul ședințelor online, după analiza dosarelor

profesionale, membrii comisiei transmit deciziile lor prin

intermediul aplicației web utilizate pentru desfășurarea ședinței,

iar acestea sunt consemnate de secretariatul tehnic în

procesul-verbal de ședință. În cazul unor calificative «respins»

ale membrilor comisiei, aceștia transmit online motivele care au

stat la baza acestor decizii pentru a fi consemnate în

procesul-verbal de ședință.

(15) Modul în care se vor organiza și desfășura ședințele de

analiză online se va stabili de către secretariatul comisiei de

certificare, cu aprobarea președintelui/vicepreședintelui comisiei.

(16) Suportul tehnic pentru desfășurarea ședințelor de

analiză în sistem online este asigurat de compartimentul IT din

cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor.”

2. Articolul 13 din anexa nr. 1 se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 13. — (1) Candidații care, conform conținutului dosarului

de activitate și calificare profesională, îndeplinesc condițiile

pentru participarea la concurs vor fi convocați, prin grija

secretariatului comisiei de certificare, cu cel puțin 10 zile înainte

de data stabilită pentru desfășurarea concursului.

(2) Concursul constă în examinarea orală a candidaților

(interviu), efectuată de comisia de certificare, având la bază

normativele tehnice specifice în vigoare și experiența

corespunzătoare domeniului respectiv, precum și analiza uneia

dintre lucrările reprezentative din activitatea solicitanților.

(3) În urma examinării fiecare membru al comisiei de

certificare acordă calificativul «admis» sau «respins», pe baza

unui punctaj stabilit pentru evaluarea cunoștințelor fiecărui

candidat. Un candidat poate fi «admis» sau «respins» în funcție

de numărul cel mai mare de calificative de același tip date de

membrii comisiei, respectiv majoritatea simplă a voturilor celor

prezenți.

(4) Candidații care nu se prezintă la examinare la data

stabilită vor fi considerați respinși. Aceștia se pot înscrie la un alt

concurs care se va organiza ulterior.

(5) Rezultatul concursului se afișează la sediul autorității

publice centrale din domeniul apelor, precum și pe site-ul

acesteia, în termen de 5 zile de la data desfășurării ședinței de

certificare.

(6) Contestațiile privind rezultatul concursului se depun la

direcția tehnică de specialitate cu atribuții în domeniul siguranței

construcțiilor hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale

din domeniul apelor în termen de 5 zile de la data afișării

rezultatelor. 

(7) Contestațiile depuse vor fi analizate și soluționate, în

termen de 30 de zile, de comisia de contestații prevăzută la

art. 12 alin. (6) și (7), iar deciziile comisiei se vor lua și vor fi

comunicate candidatului potrivit art. 12 alin. (8) și (9).

(8) În cazul unor situații speciale bine fundamentate interviul

în vederea obținerii certificatului de expert pentru evaluarea

stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în

categoriile de importanță A și B sau ședințele de recertificare,

după caz, se pot desfășura și în sistem online, prin intermediul

unor aplicații de comunicare specifice.

(9) Programarea interviului online sau a ședințelor de

certificare, după caz, precum și stabilirea ordinii de zi, a planului

de interviu și a bibliografiei se vor face de secretariatul tehnic al

comisiei de certificare cu cel puțin 10 zile înainte de data

desfășurării ședinței, cu aprobarea președintelui/vicepreședintelui

comisiei.

(10) Ordinea de zi a ședinței, planul de interviu și bibliografia,

în format digital, sunt transmise membrilor comisiei de atestare

de către secretariatul tehnic al comisiei de certificare, cu cel

puțin 3 zile înainte de data ședinței/interviului desfășurat(e)

online.

(11) În ziua interviului sau a ședinței de recertificare

desfășurat(e) online, membrii comisiei de atestare, secretariatul

tehnic, precum și candidații, după caz, participă la ședință

utilizând aplicația web stabilită în prealabil de secretariatul

comisiei de certificare, în baza invitațiilor primite prin e-mail. 

(12) În cazul ședințelor online, după analiza dosarelor

profesionale, membrii comisiei transmit calificative «admis» sau

«respins» prin intermediul aplicației web utilizate pentru

desfășurarea ședinței, iar acestea sunt consemnate de

secretariatul tehnic în procesul-verbal de ședință. În cazul unor

calificative «respins» ale membrilor comisiei, aceștia transmit

online motivele care au stat la baza acestor decizii pentru a fi

consemnate în procesul-verbal de ședință.

(13) Modul în care se vor organiza și desfășura ședințele de

certificare online se va stabili de către secretariatul comisiei de

certificare, cu aprobarea președintelui/vicepreședintelui comisiei.

(14) Suportul tehnic pentru desfășurarea ședințelor de

certificare în sistem online este asigurat de compartimentul IT

din cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor.”

3. Articolul 11 din anexa nr. 2 se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 11. — (1) Înainte de data concursului, comisia de

avizare se întrunește într-o ședință de lucru, iar în urma

verificării dosarelor de activitate și calificare profesională ale

candidaților poate decide:

a) admiterea pentru susținerea concursului în vederea

obținerii certificatului de expert;

b) solicitarea de completări sau clarificări la dosar;

c) respingerea dosarului.

(2) Deciziile comisiei de avizare se consemnează într-un

proces verbal al ședinței, întocmit de secretariatul comisiei.

(3) În cazul în care comisia de avizare solicită completări sau

clarificări, candidatului i se vor comunica termenul de depunere și

documentele solicitate. Nedepunerea în termen a documentelor

solicitate conduce automat la respingerea dosarului.

(4) În cazul în care comisia de avizare decide respingerea

dosarului de activitate și calificare profesională, candidatului i se

vor comunica motivele care au condus la această decizie, în

termen de 15 zile de la data ședinței de analiză. Dosarele

respinse se restituie candidatului pe bază de semnătură.

(5) Decizia de respingere a dosarului de activitate și calificare

profesională poate fi contestată în scris și depusă la direcția

tehnică de specialitate cu atribuții în domeniul siguranței

construcțiilor hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale

din domeniul apelor, în termen de 5 zile de la comunicare.

(6) Contestațiile vor fi analizate și soluționate în termen de

30 de zile de la data depunerii de către o comisie de analiză și

soluționare a contestațiilor, denumită în continuare comisie de
contestații. 

(7) Comisia de contestații este formată din 3 membri:

2 reprezentanți ai unor asociații profesionale reprezentative

pentru domeniul construcțiilor hidrotehnice și un reprezentant al

învățământului superior tehnic de specialitate, care nu fac parte

din comisia de avizare a experților, propuși de către direcția

tehnică de specialitate cu atribuții în domeniul siguranței



construcțiilor hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale

din domeniul apelor și cu aprobarea conducerii acesteia.

Secretariatul comisiei de contestații este asigurat de direcția

tehnică de specialitate cu atribuții în domeniul construcțiilor

hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale din domeniul

apelor.

(8) Deciziile comisiei de contestații se iau cu majoritatea

simplă a membrilor prezenți. 

(9) Deciziile comisiei de contestații vor fi comunicate

contestatarilor în termen de 10 zile de la data soluționării

acestora și sunt definitive și obligatorii pentru aceștia.

(10) În cazul unor situații speciale bine fundamentate

ședințele de analiză a dosarelor profesionale ale comisiei de

certificare a experților pentru evaluarea stării de siguranță în

exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C

și D se pot desfășura și în sistem online, prin intermediul unor

aplicații de comunicare specifice.

(11) Programarea ședințelor de analiză a dosarelor

profesionale, precum și stabilirea ordinii de zi se vor face de

secretariatul tehnic al comisiei de avizare cu cel puțin 10 zile

înainte de data desfășurării acestuia, cu aprobarea

președintelui/vicepreședintelui comisiei.

(12) Ordinea de zi a ședinței de analiză, precum și dosarele

de activitate profesională ale candidaților, în format digital, sunt

transmise membrilor comisiei de certificare de către secretariatul

tehnic al comisiei de avizare, cu cel puțin 3 zile înainte de data

ședinței desfășurate online.

(13) În ziua ședinței de analiză desfășurate online membrii

comisiei de avizare și secretariatul tehnic participă la ședința de

avizare utilizând aplicația web stabilită în prealabil de

secretariatul comisiei de atestare, în baza invitațiilor primite prin

e-mail. 

(14) În cazul ședințelor online, după analiza dosarelor

profesionale, membrii comisiei de avizare transmit deciziile lor

prin intermediul aplicației web utilizate pentru desfășurarea

ședinței, iar acestea sunt consemnate de secretariatul tehnic în

procesul-verbal de ședință. În cazul unor calificative «respins»

ale membrilor comisiei, aceștia transmit online motivele care au

stat la baza acestor decizii pentru a fi consemnate în

procesul-verbal de ședință.

(15) Modul în care se vor organiza și desfășura ședințele de

analiză online se va stabili de către secretariatul comisiei de

avizare, cu aprobarea președintelui/vicepreședintelui comisiei.

(16) Suportul tehnic pentru desfășurarea ședințelor de

analiză în sistem online este asigurat de compartimentul IT din

cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor.”

4. Articolul 12 din anexa nr. 2 se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 12. — (1) Candidații care, conform conținutului dosarului

de activitate și calificare profesională, îndeplinesc condițiile

pentru participarea la concurs vor fi convocați, prin grija

secretariatului comisiei de avizare, cu cel puțin 10 zile înainte

de data stabilită pentru desfășurarea concursului.

(2) Concursul constă în examinarea orală a candidaților

(interviu), efectuată de comisia de avizare, având la bază

normativele tehnice specifice în vigoare și experiența

corespunzătoare domeniului respectiv, precum și analiza uneia

dintre lucrările reprezentative din activitatea solicitanților.

(3) În urma examinării, fiecare membru al comisiei de avizare

acordă calificativul «admis» sau «respins», pe baza unui punctaj

stabilit pentru evaluarea cunoștințelor fiecărui candidat. Un

candidat poate fi «admis» sau «respins», în funcție de numărul

cel mai mare de calificative de același tip date de membrii

comisiei, respectiv majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.

(4) Candidații care nu se prezintă la examinare la data

stabilită vor fi considerați respinși. Aceștia se pot înscrie la un alt

concurs care se va organiza ulterior.

(5) Rezultatul concursului se afișează la sediul autorității

publice centrale din domeniul apelor, precum și pe site-ul

acesteia, în termen de 5 zile de la data desfășurării ședinței de

certificare.

(6) Contestațiile privind rezultatul concursului se depun la

direcția tehnică de specialitate cu atribuții în domeniul siguranței

construcțiilor hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale

din domeniul apelor în termen de 5 zile de la data afișării

rezultatelor. 

(7) Contestațiile depuse vor fi analizate și soluționate, în

termen de 30 de zile, de comisia de contestații prevăzută la

art. 11 alin. (6) și (7), iar deciziile comisiei se vor lua și vor fi

comunicate candidatului potrivit art. 11 alin. (8) și (9).

(8) În cazul unor situații speciale bine fundamentate interviul

în vederea obținerii certificatului de expert pentru evaluarea

stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în

categoriile de importanță C și D sau ședințele de reavizare, după

caz, se pot desfășura și în sistem online, prin intermediul unor

aplicații de comunicare specifice.

(9) Programarea interviului online sau a ședințelor de

certificare, după caz, precum și stabilirea ordinii de zi, a planului

de interviu și a bibliografiei se vor face de secretariatul tehnic al

comisiei de avizare cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării

ședinței, cu aprobarea președintelui/vicepreședintelui comisiei.

(10) Ordinea de zi a ședinței, planul de interviu și bibliografia,

în format digital, sunt transmise membrilor comisiei de avizare

de către secretariatul comisiei, cu cel puțin 3 zile înainte de data

ședinței/interviului desfășurat(e) online.

(11) În ziua interviului sau a ședinței de reavizare

desfășurat(e) online, membrii comisiei de atestare, secretariatul

tehnic, precum și candidații, după caz, participă la ședință

utilizând aplicația web stabilită în prealabil de secretariatul

comisiei de certificare, în baza invitațiilor primite prin e-mail. 

(12) În cazul ședințelor online, după analiza dosarelor

profesionale, membrii comisiei transmit calificative «admis» sau

«respins» prin intermediul aplicației web utilizate pentru

desfășurarea ședinței, iar acestea sunt consemnate de

secretariatul tehnic în procesul-verbal de ședință. În cazul unor

calificative «respins» ale membrilor comisiei, aceștia transmit

online motivele care au stat la baza acestor decizii pentru a fi

consemnate în procesul-verbal de ședință.

(13) Modul în care se vor organiza și desfășura ședințele de

avizare online se va stabili de către secretariatul comisiei de

avizare, cu aprobarea președintelui/vicepreședintelui comisiei.

(14) Suportul tehnic pentru desfășurarea ședințelor de

avizare în sistem online este asigurat de compartimentul IT din

cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor.”

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

României, Partea I.
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Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

București, 4 iunie 2021.

Nr. 843.
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 1.068 din 29 iunie 2021

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI

DE SĂNĂTATE

Nr. 627 din 28 iunie 2021

O R D I N

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru

aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care

reglementează condițiile acordării asistenței medicale, 

a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor 

și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări

sociale de sănătate pentru anii 2021—2022

Având în vedere Referatul de aprobare nr. IM 4.661 din 29.06.2021 al

Ministerului Sănătății și nr. DG 1.945 din 28.06.2021 al Casei Naționale de

Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

— art. 229 alin. (4) și art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de

sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

— Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii

și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale,

a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022;

— art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea

și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările

ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2021 a

Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a

Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a

medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022,

prevăzute în anexele nr. 1—50*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2021. 

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Ioana Mihăilă

Președintele Casei Naționale 

de Asigurări de Sănătate,

Adrian Gheorghe

*) Anexele nr. 1—50 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 bis, care se

poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1,

București.



ACTE ALE CASEI  NAȚIONALE DE ASIGURĂRI  DE SĂNĂTATE

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

O R D I N

privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale 

de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale 

de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, prelungirea aplicării prevederilor acestuia 

și prorogarea unui termen

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.953/29.06.2021 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul

sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului

SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea

unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii

educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma

în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008, Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea

programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea

Guvernului nr. 655/2021 pentru modificarea și completarea art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea

programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare a acesteia,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5)

din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și

completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
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Art. I. — Normele tehnice de realizare a programelor

naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018,

aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări

de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, se

modifică și se completează după cum urmează:

1. La capitolul II articolul 21, alineatul (3) se modifică și

va avea următorul cuprins:

„(3) În situația în care se constată că deținătorul autorizației

de punere pe piață nu asigură prezența medicamentelor pe

piață, potrivit prevederilor titlului XVIII din Legea nr. 95/2006,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

medicamentele se exclud din lista prevăzută la alin. (2), în

termen de maximum 30 de zile de la data comunicării lipsei

acestora de pe piață, la sesizarea Agenției Naționale a

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,

instituțiile abilitate excluzând respectivele medicamente din lista

prevăzută la alin. (2).”

2. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 48,

cu următorul cuprins:

„Art. 48. — Începând cu semestrul II al anului 2021, până la

finalul lunii în care încetează starea de alertă, declarată potrivit

legii, decontarea serviciilor de radioterapie, precum și a serviciilor

de dializă se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea de

acte adiționale de suplimentare a valorii de contract, în limita

sumelor alocate cu această destinație în bugetul Fondului

național unic de asigurări sociale de sănătate.” 

3. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de

angajament aferente programelor naționale de sănătate

curative pentru semestrul I an 2021” se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2021

mii lei

Denumire program de sănătate

Credite de angajament 

pentru anul 2021

Credite bugetare 

pentru anul 2021

Programul național de oncologie, din care: 2.436.925,00 2.436.925,00

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni

oncologice (adulți si copii)*

1.962.653,00 1.962.653,00

Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni

oncologice prin PET — CT

42.467,00 42.467,00

Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin

endoprotezare

427,00 427,00

Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor

cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și

examen de biologie moleculară la copii și adulți 

3.455,00 3.455,00

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate

în regim de spitalizare de zi (adulți si copii)

427.827,00 427.827,00

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom

Ewing si neuroblastom) la copii și adulți

96,00 96,00
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Denumire program de sănătate

Credite de angajament 

pentru anul 2021

Credite bugetare 

pentru anul 2021

Programul național de diabet zaharat 1.491.471,00 1.491.471,00

Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine

umană

54.821,00 54.821,00

Programul național de tratament pentru boli rare* 337.114,00 337.114,00

Programul național de tratament al bolilor neurologice* 160.928,00 160.928,00

Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 187.525,00 187.525,00

Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive

implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

13.000,00 13.000,00

Programul național de boli endocrine 2.219,00 2.219,00

Programul național de ortopedie 74.324,00 74.324,00

Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice 276,00 276,00

Programul național de boli cardiovasculare 176.000,00 176.000,00

Programul național de sănătate mintală 2.195,00 2.195,00

Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă

performanță, din care:

16.682,00 16.682,00

Subprogramul de radiologie intervențională 13.308,00 13.208,00

Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la

tratamentul medicamentos

1.852,00 1.852,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la

copil

258,00 258,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de

neurostimulator medular

1.264,00 1.364,00

Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență

renală cronică

1.251.511,00 1.251.511,00

Total 6.204.991,00 6.204.991,00

Cost volum 1.461.709,00 1.461.709,00

Total general 7.666.700,00 7.666.700,00

* Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.”

4. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament

pentru boli rare”, subtitlul „Unități care derulează

programul”, la punctul 7, după litera e) se introduce o nouă

literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Luis Țurcanu»

Timișoara;”.

5. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament

pentru boli rare” subtitlul „Unități care derulează

programul” punctul 31, după litera g) se introduce o nouă

literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) Spitalul Clinic Colentina București;”.

6. În anexa nr. 4, la punctul 6 „Plata”, subpunctele 6.1.2,

6.1.4 și 6.1.8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„6.1.2. Pentru bolnavii constanți care sunt supuși

tratamentului de hemodiafiltrare intermitentă on-line, casa de

asigurări de sănătate decontează serviciile medicale prin

tarif/ședință de hemodiafiltrare intermitentă on-line prevăzut în

normele tehnice, în funcție de numărul de ședințe de

hemodializă efectuate (tariful hemodiafiltrării intermitente on-

line) și în limita maximului de ședințe stabilit prin ordin al

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Hemodiafiltrarea intermitentă on-line este indicată (maximum

15% din totalul bolnavilor hemodializați și cu încadrarea în

numărul total de bolnavi cu dializă prevăzut în normele tehnice)

următoarelor categorii de bolnavi:

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

6.1.4. Pentru bolnavii constanți care sunt supuși tratamentului de

dializă peritoneală automată, casa de asigurări de sănătate va

deconta o sumă în funcție de numărul de bolnavi cu dializă

peritoneală și tariful/bolnav cu dializă peritoneală automată prevăzut

în normele tehnice (tariful dializei peritoneale automate), în limita

valorii de contract. Dializa peritoneală automată este indicată

(maximum 15% din totalul bolnavilor dializați peritoneal și cu

încadrarea în numărul de total de bolnavi cu dializă prevăzut în

normele tehnice) următoarelor categorii de bolnavi dializați peritoneal:

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

6.1.8. În cazul în care, pe timpul derulării contractului și nu

numai, furnizorul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la

pct. 6.1.2 și 6.1.4, de a trata maximum 15% bolnavi prin

hemodiafiltrare intermitentă on-line, precum și bolnavi prin

dializă peritoneală automată, serviciile acordate acestora vor fi

decontate până la ieșirea din tratament a bolnavilor, cu condiția

ca furnizorul să nu mai introducă niciun bolnav pe locul acestora,

respectând limita de 15% calculată conform pct. 6.1.2 și 6.1.4.”

7. La anexa nr. 4, în anexa la contract, nota *) de la

punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„*) În această situație adeziunea va fi însoțită de referatul medical elaborat

de medicul șef al centrului de dializă, din care să rezulte că sunt întrunite criteriile

medicale aprobate prin ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor

naționale de sănătate, cu menționarea expresă a acestor criterii de includere.

Referatul medical poate fi întocmit pentru maximum 15% din totalul bolnavilor

tratați în centru pe tipuri de dializă (hemodializă și dializă peritoneală) și incluși

în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu încadrarea în

numărul total de bolnavi cu dializă aprobat.”

Art. II. — Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a

programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și

2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224

și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările

ulterioare, se prelungește până la finalul lunii în care se

împlinesc 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului

de stat pe anul 2022.
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pentru modificarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor 

de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă,

autorizați și evaluați în condițiile legii, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale 

de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.954 din 29 iunie 2021 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate,

având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de

sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5)

din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și

completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. — În Normele privind condițiile și modalitatea de

decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de

asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați

și evaluați în condițiile legii, aprobate prin Ordinul președintelui

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015, publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 31 august

2015, cu modificările și completările ulterioare, punctul 4.3.6 se

modifică și va avea următorul cuprins:

„4.3.6. nu sunt decontate ședințele de hemodiafiltrare

intermitentă on-line și nici zilele de dializă peritoneală

automată efectuate bolnavilor, decât pentru un număr de

maximum 15% din totalul bolnavilor dializați pe tipuri de servicii

de dializă (maximum 15% din totalul bolnavilor hemodializați,

respectiv maximum 15% din totalul bolnavilor cu dializă

peritoneală) și cu încadrarea în numărul total de bolnavi

aprobat prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări

de Sănătate.”

Art. II. — Direcțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale

de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate

județene, a municipiului București și Casa Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și

Autorității Judecătorești, precum și furnizorii de servicii de

dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, vor duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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

României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Adrian Gheorghe

București, 29 iunie 2021.

Nr. 636.

Art. III. —Termenul prevăzut la art. 42 lit. g) din Normele

tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate

curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

nr. 245/2017, cu modificările și completările ulterioare, se

prorogă până la finalul lunii în care se împlinesc 60 de zile de la

data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2022.

Art. IV. — Direcțiile de specialitate din Casa Națională de

Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și

unitățile de specialitate prin care se derulează programe

naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

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

României, Partea I.
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Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Adrian Gheorghe

București, 29 iunie 2021.
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