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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivului de investiții 

„Construirea unui centru de arși 

și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului 

pentru o mai bună poziționare și conectare 

a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie 

pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1)

lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și

completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții

„Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului

pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și

chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”, prevăzuți în

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va realiza

din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru

Reconstrucție și Dezvoltare destinat Proiectului privind reforma sectorului

sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar, asigurat conform

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria

publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu

modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul

Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor

aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice

aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ilie-Dan Barna

Ministrul sănătății,

Ioana Mihăilă

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice

și administrației,

Cseke Attila Zoltán

Ministrul finanțelor, interimar,

Florin-Vasile Cîțu

București, 28 iulie 2021.

Nr. 799.



— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)    

(prețuri valabile la data de 26.11.2020: 1 euro = 4,8738 lei),

mii lei 295.782

din care: construcții-montaj mii lei 233.962

— Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I mii lei/mii lei 98.300/77.900

Anul II mii lei/mii lei 98.300/77.900

Anul III mii lei/ mii lei 99.182/78.162

— Capacități:

— suprafață construită mp 4.063

— suprafață construită desfășurată mp Acd 24.577

— regim de înălțime S+P+4E+5Eth

— înălțime maximă (Hmax) m 23,25

— Durata de execuție a investiției luni 36

ANEXĂ

C A R A C T E R I S T I C I L E  P R I N C I P A L E  

Ș I  I N D I C A T O R I I  T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Construirea unui centru de arși 

și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului 

pentru o mai bună poziționare și conectare 

a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie 

pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”

Titular: Ministerul Sănătății 

Beneficiar: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Amplasament: strada Dr. Gh. Marinescu nr. 50, cod 540136, Târgu Mureș, Mureș

Indicatori tehnico-economici
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Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100 –

1/2013, cu modificările și completările ulterioare, și la foc în conformitate cu prevederile Normativului de

siguranță la foc al construcțiilor, indicativ P118/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fondurile asigurate prin Acordul de împrumut

dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat Proiectului privind

reforma sectorului sanitar — îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar, asigurat conform

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin

bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual

cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.



GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent

activității de privatizare al Ministerului Economiei,

Antreprenoriatului și Turismului pe anul 2021

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 9 alin. (1)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților,

aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, al

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la

nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor

acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, al art. 11 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de

eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de

profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru

exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar

a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și

completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 123/2015, cu modificările ulterioare, al art. 6 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul

exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a

statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte

normative, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru

accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței

de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de

dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de

privatizare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pe anul 2021,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri

și cheltuieli al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului reprezintă

limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu

aprobarea Guvernului.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ilie-Dan Barna

Ministrul economiei, antreprenoriatului

și turismului,

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

Ministrul finanțelor, interimar,

Florin-Vasile Cîțu

București, 28 iulie 2021.

Nr. 801.
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ANEXĂ*)
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

aferent activității de privatizare pe anul 2021
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*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Titlu Articol Capitol Denumire indicatori
Prevederi 
an 2021 
mii lei

30 VENITURI - TOTALE, din care : 61.717
I. Venituri curente 61.628
 Venituri nefiscale 61.628

30.10  Venituri din proprietate 61.628

30.10.50 Alte venituri din proprietate 61.628

II. Venituri din capital 89
39 39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri 89

39.10.04 Venituri din privatizare 89

 CHELTUIELI -TOTAL, din care: 61.717
87.10 87.10.50 Alte actiuni economice 61.717

20  Cheltuieli curente, din care: 61.717

20.30 20.30.30 Cheltuieli administrare, privatizare 8.068

20.30.30.1

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de 

privatizare sau firme de avocatura si cele pentru pregatirea si 

realizarea privatizarii societatilor, din care: 1.500

20.30.30.1.1

Anunturi publicitate interna si internationala privind oferta de 

vanzare, selectie intermediar/consultant 375

20.30.30.1.2 Onorarii firme de avocatura 375

20.30.30.1.3 Onorarii intermediari oferte publice/consultanti privatizare 375

20.30.30.1.4

Alte cheltuieli pentru realizarea administrarii, pregatirea si 

realizarea privatizarii, inclusiv taxe ASF 375

20.30.30.2

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare in procesul de privatizare si 

postprivatizare pentru : expertize, cautiuni, evaluari in litigii, 

onorarii executori judecatoresti, documentatii pentru obtinerea 

avizului de mediu , precum si alte asemenea cheltuieli. 389

20.30.30.3 Costuri implicate de dizolvarea voluntara si lichidarea societatilor 1.680

20.30.30.4 Cheltuieli destinate cofinantarii proiectelor PHARE 0

20.30.30.5

Cheltuieli legate de sumele cu care instituția publică implicată 

participă la majorarea capitalului social al unor societăți cu 

respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, respectiv cheltuieli cu 

înființarea unor societăți pe acțiuni, având unic acționar Statul 

român, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.39/2015. 1.500

20.30.30.6

Sume platite efectiv cumparatorilor , reprezentand daune suportate 

de institutia publica implicata ca urmare a garantiilor acordate de 

aceasta in contractele de vanzare - cumparare de actiuni si / sau 

cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor 

formulate de cumpărător, precum și despăgubirile acordate potrivit 

art. 27-29 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru 

accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare 0



20.30.30.7

Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert 

independent , persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea 

resurselor umane , conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare 1.119

20.30.30.8

Cheltuieli legate de plata serviciilor consultantilor  in vederea 

elaborarii de strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung, 

precum si solutii de reforma referitoare la evolutia domeniilor de 

activitate proprii 0

20.30.30.9
Cheltuieli legate de elaborarea de strategii, studii si sinteze 

referitoare la evolutia si la ajustarea structurala a industriei 0

20.30.30.10
Cheltuieli cu înființarea, în condițiile legii, în numele statului, de 

societăți cu capital de stat 0

20.30.30.11

Cheltuieli legate de evaluări, studii de fezabilitate necesare� precum 

și alte costuri legate  de administrare și valorificarea  activelor 

funcționale preluate, în numele statului, în condițiile legii 1.880

55.01 Alte transferuri 53.649

55.01.20 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului 53.649

EXCEDENT/DEFICIT(I-II) 0

Dividende 36.735

 Dobânzi penalizatoare aferente dividendelor 0

4.034

0

7.597

7.597

4.034
                                                                                                             

4. Varsaminte in contul  general al trezoreriei statului din disponibilul incasat de la Autoritatea pentru 

Administrarea Activelor Statului conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009,  aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 234/2009

5.Total disponibil la sfârşitul anului, conform   Ordonanței de  urgență a Guvernului nr.20/2014,  cu 

modificarile și completările ulterioare  (1+2+3-4)

 Informatii privind disponibilul  din cont:                                                                              
1.Disponibil la inceputul perioadei 

2. Disponibil contituit in cursul anului

3. Disponibilul ramas de restituit de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 

conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 234/2009
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea art. 1 alin. (1

1

) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2005 privind înființarea 

Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021

de instituire a Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație și formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE)

nr. 1.288/2013 și cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/888 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de

instituire a Programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/1.475 și (UE) nr. 375/2014,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — La articolul 1 din Hotărârea Guvernului

nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării

Profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 122 din 8 februarie 2005, cu modificările și completările

ulterioare, alineatul (1

1

) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„(1

1

) Agenția este organ de specialitate al administrației

publice centrale și funcționează, la nivel național, în calitate de

organism delegat al Comisiei Europene desemnat pentru

implementarea programelor Erasmus+: Programul Uniunii

pentru educație și formare, tineret și sport și Corpul European

de Solidaritate în România, instituite de Regulamentul

(UE) 2021/817 al Parlamentului European și al Consiliului din

20 mai 2021 de instituire a Erasmus+: Programul Uniunii

pentru educație și formare, tineret și sport și de abrogare a

Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013, respectiv de

Regulamentul (UE) 2021/888 al Parlamentului European și al

Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a Programului «Corpul

european de solidaritate» și de abrogare a Regulamentelor

(UE) 2018/1.475 și (UE) nr. 375/2014. De asemenea, Agenția

are calitatea de Unitate Națională Eurydice și Birou Național

Eurodesk, gestionând și activitatea experților naționali

ECVET.”

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat 

București, 28 iulie 2021.

Nr. 804.

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 AFACERILOR INTERNE

O R D I N

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție

„Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (3) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de organizare și

funcționare a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”,

prevăzut în anexa*), care face parte integrantă din prezentul

ordin. 

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2017 pentru

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a

Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 14 februarie

2017, se abrogă.

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

României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

București, 22 iulie 2021.

Nr. 106.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului

nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.



MINISTERUL FINANȚELOR

O R D I N

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont 

și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2021

În temeiul:

— art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu

modificările și completările ulterioare;

— art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației

publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;

— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 109/2008 cu modificările și completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările

ulterioare;

— Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului

finanțelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat

administrată de Banca Națională a României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară

a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005,

încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și

refinanțării datoriei publice în luna august 2021 se aprobă

prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont

și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală

totală de 3.700 milioane lei, la care se poate adăuga suma de

360 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte

necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip

benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală de trezorerie și datorie publică va

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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

României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor,

György Attila,

secretar de stat

București, 29 iulie 2021.

Nr. 904.

ANEXA Nr. 1

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

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2021

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna august 2021, Ministerul

Finanțelor anunță lansarea a două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel: 

Art. 2. — Valoarea nominală individuală a unui certificat de

trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. — Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc

la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va

face după metoda cu preț multiplu.

Art. 4. — Certificatele de trezorerie cu discont pot fi

cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât

în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice. 

Art. 5. — (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și

necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii

Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea

Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind

piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională

a României, cu modificările ulterioare.

(3) Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale

randamentului, nu este restricționat. 

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de

persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel

cum sunt acestea definite în Ordonanța de Urgență a Guvernului

nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu

modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai

dealerilor primari.

Codul ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile

Valoarea emisiunii

— lei —

ROKRT7PD3BY2 5.08.2021 9.08.2021 26.01.2022 170 600.000.000

RO6BU8A5HQN2 26.08.2021 30.08.2021 27.07.2022 331 700.000.000
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(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii

Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea

Regulamentului nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de

stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările

ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o

pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni

anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în

contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată

prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora

se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care

s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau

necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. — Prețul și randamentul se vor determina utilizând

următoarele formule:

Y = r/P,

în care:

P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = numărul de zile până la scadență;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. — (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca

Națională a României, ce acționează în calitate de administrator

al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului

de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul

orar 10,00—12,00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de

transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. — În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de

nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul

Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă

unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 9. — Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la

sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație

constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 10. — Evenimentele de plată aferente certificatelor de

trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile

Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri

de stat — SaFIR. 

Art. 11. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre

plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi

nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără

obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc

în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat

și nu pot fi tranzacționate.

Art. 12. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1

este reglementat de legislația în vigoare.

ANEXA Nr. 2

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

a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna august 2021

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna august 2021, Ministerul

Finanțelor anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 4, 5, 7, 10 și 15 ani și

organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel: 

Codul ISIN*) Data licitației Data SSON Data emisiunii

Data

scadenței

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate

reziduală    

Nr. de ani

Rata

cuponului

— % —

Dobânda

acumulată

— lei/titlu —

Valoare

nominală

licitație de

referință     

— lei —

Valoare

nominală

SSON    

— lei —

ROINPAL298G4 2.08.2021 3.08.2021 4.08.2021 24.10.2030 10 9,23 4,15 161,45 400.000.000 60.000.000

RO7P95F9FNY6 5.08.2021 6.08.2021 9.08.2021 25.10.2027 7 6,21 2,50 98,63 400.000.000 60.000.000

RO4KELYFLVK4 9.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 11.10.2034 15 13,18 4,75 197,81 400.000.000 60.000.000

RO0TLVC1MCW4 12.08.2021 13.08.2021 16.08.2021 25.11.2024 4 3,28 3,70 133,81 300.000.000 45.000.000

ROVRZSEM43E4 16.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 12.02.2029 10 7,49 5,00 128,08 300.000.000 45.000.000

ROGSHSTVFMX2 19.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 24.06.2026 5 4,84 3,25 26,71 400.000.000 60.000.000

RO1J9H39WKT4 23.08.2021 24.08.2021 25.08.2021 28.04.2036 15 14,68 4,25 69,28 200.000.000 30.000.000

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe

piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară

administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A.

Art. 2. — Valorile nominale totale ale emisiunilor de

obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin

redeschideri ulterioare ale acestora. 

Art. 3. — Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat

de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este

de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a

noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.
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Art. 4. — (1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește

la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune 

aferent emisiunii inițiale

Luna lansării

ROINPAL298G4 2.073/30.06.2020 Iulie 2020

RO7P95F9FNY6 113/29.01.2021 Februarie 2021

RO4KELYFLVK4 3.200/30.09.2019 Octombrie 2019

RO0TLVC1MCW4 2.073/30.06.2020 Iulie 2020

ROVRZSEM43E4 2.980/30.08.2018 Septembrie 2018

ROGSHSTVFMX2 2.946/29.10.2020 Noiembrie 2020

RO1J9H39WKT4 528/28.04.2021 Mai 2021

(3) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este

licitația, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la

art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț

multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală,

cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția, care va

avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, prețul de vânzare

fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință. 

Art. 5. — (1) La licitația de referință, obligațiunile de stat de

tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care

vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților,

persoane fizice și juridice. 

(2) În cadrul SSON, obligațiunile de stat de tip benchmark

pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite

oferte în nume și în cont propriu.

Art. 6. — La licitația de referință:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii

Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea

Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind

piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională

a României, cu modificările ulterioare.

3. Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat. 

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de

persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa

cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu

modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai

dealerilor primari. 

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii

Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea

Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind

piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională

a României, cu modificările ulterioare. Se admit oferte de

cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul

valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei

emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul

primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea

calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea

acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la

care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau

necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea

nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. — Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv

de dealerii primari care au participat la licitația de referință cu oferte

de cumpărare în nume și în cont propriu, indiferent de rezultatul

adjudecării la licitația de referință, procedura de adjudecare la

SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii

Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor

de stat administrată de Banca Națională a României. 

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii

Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea

Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind

piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională

a României, cu modificările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în

cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă

fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală

totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. — (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca

Națională a României, ce acționează în calitate de administrator

al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului

de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în

intervalul orar 10,00—12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul

orar 10,00—11,00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de

transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. — În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de

nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul

Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă

unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 10. — Rezultatele licitației de referință/SSON se vor

stabili în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României,

de către comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date

publicității.

Art. 11. — Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de

stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu

Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor

financiare — SaFIR. 

Art. 12. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre

plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi

nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără

obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc

în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat

și nu pot fi tranzacționate.

Art. 13. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1

este reglementat de legislația în vigoare.
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 1.398 din 29 iulie 2021

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 729 din 28 iulie 2021

O R D I N

pentru modificarea și completarea Normelor 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

Având în vedere: 

— titlul VIII — Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

— art. III—VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4)

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea

concediilor medicale;

— Lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locația declarată

de acestea sau, după caz, în unități sanitare sau în locații alternative atașate acestora, precum și Lista unităților sanitare de bază

în care se tratează persoanele bolnave, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 921/2020;

— Referatul de aprobare nr. I.M. 6.440 din 29.07.2021 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 2.203 din 28.07.2021 al Casei

Naționale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale 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. I. — 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, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie

2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 4. — (1) Pentru a beneficia de concedii și indemnizații,

persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările

ulterioare, sunt obligate să încheie contractul de asigurare

pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate,

al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, cu casa de asigurări

de sănătate la care sunt luate în evidență ca persoane asigurate

în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza

declarației fiscale depuse în vederea plății contribuției de

asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174

alin. (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și să

plătească lunar contribuția prevăzută la art. 3 alin. (3) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările

și completările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a lunii

următoare celei pentru care se datorează.”

2. La articolul 7, litera e) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„e) concedii medicale și indemnizații de risc maternal, care se

acordă persoanelor asigurate, salariate gravide și mame, lăuze

sau care alăptează, în condițiile prevăzute de Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la

locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

3. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„b) prezintă adeverința de la plătitorul de indemnizații din care

să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară

de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepția urgențelor

medico-chirurgicale, a carantinei, a bolilor infectocontagioase din

grupa A, în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se

impune măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului,

potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea

unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc

epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, precum și în situația eliberării certificatelor

de concediu medical acordate în continuare, pentru același

episod de boală, de către medicul curant care are obligația

întocmirii planului de urmărire a evoluției bolii;”.

4. La articolul 8 alineatul (1), după litera b) se introduce

o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) în vederea gestionării numărului de zile de concediu

medical, adeverința prevăzută la lit. b) se eliberează și în cazul

concediilor medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea

copilului bolnav, precum și în cazul riscului maternal.”
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5. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou

alineat, alineatul (3

1

), cu următorul cuprins:

„(3

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în situația în

care prima etapă a concediului medical pentru incapacitate

temporară de muncă se finalizează într-o zi nelucrătoare,

certificatul de concediu medical în continuare poate fi eliberat în

prima zi lucrătoare care urmează, cu încadrarea în limitele

maxime prevăzute la art. 20 alin. (1) și art. 24 alin. (2), cu

consemnarea în mod corespunzător în planul de urmărire a

evoluției bolii.”

6. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele

de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, dar

nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data producerii

evenimentului, în cazul urgențelor medico-chirurgicale pentru

care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital

și pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu

medical de către medicii care au asistat urgența. În aceste situații,

certificatele de concediu medical se eliberează de către medicul

de familie în baza recomandării emise de către medicul care a

asistat urgența, cu respectarea prevederilor art. 26, într-o

singură etapă, fără a se întocmi planul de urmărire a evoluției bolii

prevăzut la art. 10

1

.”

7. După articolul 10 se introduce un nou articol,

articolul 10

1

, cu următorul cuprins:

„Art. 10

1

. — (1) În cazurile în care se eliberează certificate de

concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă,

medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriu au

obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii, a cărui

structură este prevăzută în anexa nr. 4

1

, pe care persoana

asigurată are obligația să îl respecte.

(2) În prima etapă, durata acordării concediului medical poate

fi de maximum 4 zile calendaristice pentru concediul medical

acordat de medicul de familie și de maximum 15 zile

calendaristice pentru concediul medical acordat de medicii de

specialitate din ambulatoriu. În cazul menținerii incapacității

temporare de muncă, constatată pe baza evaluării răspunsului

la tratamentul inițial și/sau a rezultatului analizelor de laborator,

investigațiilor funcționale și/sau imagistice recomandate,

medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din

ambulatoriu care monitorizează afecțiunea poate elibera

certificatul de concediu medical în continuare până la o durată

maximă de 7 zile pentru medicul de familie și de maximum

30 de zile pentru medicul de specialitate din ambulatoriu.

Pe durata cuprinsă în certificatele de concediu medical, medicul

de familie sau, după caz, medicul de specialitate din

ambulatoriu, în funcție de evoluția bolii, poate modifica planul

menționat la alin. (1).

(3) În situația în care, după ce medicul curant a acordat prima

etapă a concediului medical, asiguratul nu se mai prezintă în

vederea evaluării stării de sănătate conform planului de urmărire

a evoluției bolii sau în situația în care evoluția stării de sănătate

a asiguratului este favorabilă ca urmare a respectării de către

acesta a planului de urmărire a evoluției bolii, nu se va acorda

concediu medical în continuare.

(4) Pentru respectarea planului de urmărire a evoluției bolii,

medicii prevăzuți la alin. (1) acordă consultații la cabinet.

(5) Situațiile în care medicul de familie sau, după caz,

medicul de specialitate din ambulatoriu poate acorda consultații

la domiciliul persoanei asigurate sau la distanță sunt situațiile în

care persoana asigurată se află în stare de invaliditate

permanentă sau invaliditate temporară, precum și situațiile în

care persoana asigurată cu boli cronice sau cu un episod acut

de boală se află în imposibilitatea de a se prezenta la cabinet din

motive medicale, consemnate în fișa pacientului.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul eliberării

certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale

prevăzute la art. 18 alin. (3), pentru urgențele medico-

chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru

bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării

prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, medicii de familie și

medicii de specialitate din ambulatoriu nu au obligația întocmirii

unui plan de urmărire a evoluției bolii.”

8. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 20. — (1) Medicii de familie au dreptul de a elibera

certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară

de muncă cu durata de cel mult 7 zile calendaristice, pentru un

episod de boală, în cel puțin două etape, din care prima etapă

este de maximum 4 zile calendaristice, cu excepția incapacității

temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost

instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, republicată,

cu modificările și completările ulterioare.”

9. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Durata cumulată a concediilor medicale acordate de

medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate

temporară de muncă nu poate depăși 28 de zile calendaristice

în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de

cauza acesteia. După totalizarea a 28 de zile calendaristice

acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de

concediu medical se va face numai de către medicul curant din

ambulatoriul de specialitate sau din spital, în caz de internare, cu

încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.”

10. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 23. — Asigurații bolnavi de tuberculoză beneficiază de

concediu medical până la duratele maxime prevăzute de lege.”

11. La articolul 24 se introduce un nou alineat,

alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru situațiile în care medicul de specialitate din

ambulatoriu are obligația întocmirii unui plan de urmărire a

evoluției bolii, durata de acordare a concediului medical este

cea prevăzută la art. 20 alin. (2) și se împarte în cel puțin două

etape, din care prima etapă este de maximum 15 zile

calendaristice.”

12. La articolul 25, alineatul (4) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(4) După expirarea concediului medical acordat la ieșirea

din spital, în cazul în care starea sănătății persoanei asigurate

nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza

scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate

prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice

pentru aceeași afecțiune, urmând ca, în cazul menținerii

incapacității temporare de muncă, să trimită persoana asigurată

la medicul din ambulatoriul de specialitate, care poate acorda

concediul medical cu respectarea prevederilor art. 24 alin. (2).”

13. La articolul 37, după alineatul (4) se introduc două

noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul în care

se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul

României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes

personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista

epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt

patogen, din perioada cuprinsă în concediul medical pentru

carantină se suportă din bugetul Fondului național unic de

asigurări sociale de sănătate numai indemnizația aferentă

primelor 5 zile de carantină.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul în care

se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul

României, pentru o persoană care face parte din personalul

propriu al instituțiilor prevăzute la art. II din Ordonanța de



urgență a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind

concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și

instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale

de sănătate, care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în

care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic

sau biologic, cu un agent înalt patogen, din perioada cuprinsă în

concediul medical pentru carantină se suportă de către aceste

instituții numai indemnizația aferentă primelor 5 zile de

carantină.”

14. La articolul 61, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 61. — (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu

modificările și completările ulterioare, baza de calcul al

indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor lunare din

ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul

medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de

asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar,

potrivit art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările

ulterioare.”

15. La articolul 61, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările

și completările ulterioare, baza de calcul al indemnizațiilor se

determină ca medie a veniturilor lunare asigurate din ultimele

„4) � Îngrijire copil bolnav

până la împlinirea vârstei

de 7 ani sau pentru

îngrijirea copilului cu

handicap pentru afecțiuni

intercurente până la

împlinirea vârstei de

18 ani/copilului cu

afecțiuni grave în vârstă

de până la 18 ani

— Certificat de naștere

copil (copie)

— Certificat persoană cu

handicap (copie)

— Declarație pe propria

răspundere care atestă

că celălalt părinte sau

susținător legal nu

execută concomitent

dreptul”.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la norme)

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Casa de Asigurări de Sănătate .....................................................................

C O N T R A C T  

de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

Nr. .................................../...........................

Încheiat între:

Casa de Asigurări de Sănătate .........................., reprezentată prin ..................., având funcția de ..............................., în

calitate de asigurător, cu sediul în localitatea ..........................................,

și

Doamna/Domnul ..........................., în calitate de asigurat, posesor/posesoare al/a codului numeric personal ..........., actul

de identitate ����... seria ������..... nr. ........................, cu domiciliul sau reședința în localitatea ���..........................,

str. ��.................. nr. �...., bl. �...., sc. ....., et. �..., ap. ��..., județul/sectorul ............, oficiul poștal .........................................,

telefon ���................, e-mail ����...................

6 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical,

din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până

la limita a 3 salarii minime brute pe țară lunar sau, după caz,

până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, potrivit

art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

16. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa

nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

17. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa

nr. 4

1

, care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face

parte integrantă din prezentul ordin.

18. În anexa nr. 6, după punctul 12 se introduce un nou

punct, punctul 13, cu următorul cuprins:

„13. Accident vascular cerebral”.

19. În anexa nr. 9, la punctul 3, subpunctul 4) se modifică

și va avea următorul cuprins:

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

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 august 2021.

Ministrul sănătății,

Ioana Mihăilă

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Adrian Gheorghe

1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul de

asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații de

asigurări sociale de sănătate, reglementată prin Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și

indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările

și completările ulterioare.

2. Prezentul contract produce efecte începând cu data

de ................

3. Condiții de asigurare

3.1. Opțiune asigurare, în baza declarației fiscale depuse în

vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate,

potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) și (3)

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare*):

a) pentru concediile medicale și indemnizațiile prevăzute la

art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului

13
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nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare        �
b) pentru concediile medicale și indemnizațiile pentru

maternitate prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și

completările ulterioare �
3.2. Venitul lunar asigurat pentru concediile medicale și

indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările

și completările ulterioare, este de ���...�.. lei (în cifre).

În situația în care, ulterior încheierii prezentului contract

pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate,

acest venit lunar asigurat este mai mic decât salariul de bază

minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în

vigoare în luna pentru care se plătește contribuția prevăzută la

art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau, după

caz, mai mare decât echivalentul a de 3 ori acesta, venitul lunar

asigurat este salariul de bază minim brut pe țară garantat în

plată sau, după caz, echivalentul a de 3 ori acesta.

3.3. Venitul lunar asigurat pentru concediile medicale și

indemnizațiile pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin. (1)

lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu

modificările și completările ulterioare, este de ................. lei

(în cifre).

În situația în care, ulterior încheierii prezentului contract

pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate,

acest venit lunar asigurat este mai mic decât salariul de bază

minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în

vigoare în luna pentru care se plătește contribuția prevăzută

la art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau, după

caz, mai mare decât echivalentul a de 12 ori acesta, venitul lunar

asigurat este salariul de bază minim brut pe țară garantat în

plată sau, după caz, echivalentul a de 12 ori acesta.

3.4. Cota de contribuție este cea prevăzută la art. 3 alin. (3)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu

modificările și completările ulterioare, datorată de persoanele

care se asigură în baza contractului de asigurare pentru

concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Cota de contribuție, la data încheierii prezentului contract de

asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de

sănătate, este ���.............%.

3.5. Cuantumul contribuției lunare se determină prin

aplicarea cotei de contribuție pentru luna pentru care plătește

contribuția prevăzută la subpct. 3.4 la venitul lunar asigurat

prevăzut la subpct. 3.2 și 3.3, după caz.

Cuantumul contribuției lunare, la data încheierii prezentului

contract pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de

sănătate, este de �............ lei, pentru subpct. 3.2.

Cuantumul contribuției lunare, la data încheierii prezentului

contract pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de

sănătate, este de �..... lei, pentru subpct. 3.3.

Cuantumul total al contribuției lunare, la data încheierii

prezentului contract pentru concedii și indemnizații de asigurări

sociale de sănătate, este de ���.......... lei, pentru subpct. 3.2

și pentru subpct. 3.3.**)

3.6. Contul în care se plătește contribuția la bugetul Fondului

național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și

indemnizații de asigurări sociale de sănătate este ��........,

deschis la ���....... .

3.7. Plata se poate face în numerar la casieriile casei de

asigurări de sănătate sau prin orice alte mijloace de plată

prevăzute de lege.

3.8. Plata contribuției la bugetul Fondului național unic de

asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații de

asigurări sociale de sănătate, se face lunar până la data de 25

inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

Plata contribuției poate fi efectuată și în cursul lunii pentru

care se datorează contribuția sau cel mai târziu până la data

de 25 inclusiv a lunii următoare acesteia.

Plata contribuției se poate efectua și anticipat, pentru ��.....

luni (maximum 12 luni, calculate de la data intrării în vigoare a

prezentului contract).

3.9. Neplata contribuției la bugetul Fondului național unic de

asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații de

asigurări sociale de sănătate, la termenul prevăzut la subpct. 3.8

generează plata de dobânzi și penalități de întârziere datorate

pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.

4. Obligațiile casei de asigurări de sănătate:

4.1. certificarea stagiului de asigurare realizat în sistemul de

asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații de

asigurări sociale de sănătate;

4.2. plata indemnizației de asigurări sociale de sănătate în

condițiile și conform Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

4.3. plata contribuțiilor sociale obligatorii prevăzute de lege,

în condițiile legii, în perioada în care asiguratul beneficiază de

indemnizație de asigurări sociale de sănătate;

4.4. să elibereze asiguratului adeverința prevăzută în anexa

nr. 7 la norme, din care să reiasă numărul de zile de concediu

medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în

ultimele 12/24 luni, precum și zilele de concediu medical

acordate pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav și

pentru riscul maternal.

5. Obligațiile asiguratului:

5.1. achitarea contribuției la bugetul Fondului național unic

de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații

de asigurări sociale de sănătate, în cuantumul și la termenul

stabilite la pct. 3 subpct. 3.1;

5.2. achitarea de dobânzi și penalități de întârziere pentru

neplata contribuției la termenul prevăzut în contract;

5.3. înștiințarea casei de asigurări de sănătate despre

modificările survenite în situația sa, inclusiv în ceea ce privește

asigurarea sa în sistemul public de pensii;

5.4. să se prezinte la sediul casei de asigurări de sănătate

atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în

invitație.

6. Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe perioadă .......................... .

(Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată

pentru o perioadă de......... zile, de la data de �..................

zz/ll/aa �.......... la data de ............. zz/ll/aa �����...............

inclusiv.)

7. Încetarea contractului

7.1. Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații

de asigurări sociale de sănătate încetează:

a) la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat,

prevăzută la pct. 6;

b) la data la care asiguratul se încadrează în una dintre

situațiile reglementate la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările

ulterioare;



c) în situația în care nu îndeplinește obligația prevăzută la

pct. 5 subpct 5.3.

7.2. Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații

de asigurări sociale de sănătate încetează din inițiativa

asiguratului, dacă acesta înștiințează casa de asigurări de

sănătate cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de

expirarea termenului-limită de plată a contribuției la bugetul

Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate prevăzut

la pct. 3 subpct. 3.8.

7.3. Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații

de asigurări sociale de sănătate încetează din inițiativa casei de

asigurări de sănătate, dacă asiguratul nu achită contribuția la

bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

pe o perioadă de 2 luni consecutive. Contractul încetează

începând cu luna următoare celei până la care s-a plătit

contribuția.

7.4. Casa de asigurări de sănătate notifică asiguratului

încetarea contractului de asigurare pentru concedii și

indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Contribuția

achitată până la momentul încetării contractului nu se restituie.

8. Alte clauze

8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuția la bugetul

Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru

concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, nu

constituie stagiu de asigurare.

8.2. Stagiul de asigurare se constituie din însumarea

perioadelor (luni sau zile, după caz) pentru care s-a achitat

contribuția la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale

de sănătate, pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale

de sănătate.

8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3 subpct. 3.2 și 3.3

se actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare

pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

se modifică valoarea salariului de bază minim brut pe țară

garantat în plată, stabilit potrivit legii.

8.4. Cota de contribuție prevăzută la pct. 3 subpct. 3.4 se

actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare

pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

aceasta se modifică, potrivit legii.

8.5. Cuantumul contribuției datorate bugetului Fondului

național unic de asigurări sociale de sănătate prevăzut la pct. 3

subpct. 3.5 se actualizează, ulterior încheierii contractului de

asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de

sănătate, în situațiile prevăzute la subpct. 8.3 și 8.4, după caz.

8.6. Stagiul de asigurare realizat în baza prezentului contract

de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale

de sănătate este luat în considerare în cazul încheierii unui nou

contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări

sociale de sănătate.

8.7. În caz de forță majoră, părțile contractante sunt

exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea

necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor asumate prin

prezentul contract. Cazul de forță majoră se dovedește de

partea care o invocă.

8.8. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract

se poate face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act

adițional. Când una dintre părți nu este de acord cu modificarea

solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat.

9. Litigii

9.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea,

modificarea și încetarea prezentului contract ori în legătură cu

alte pretenții decurgând din acesta vor fi supuse unei proceduri

prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

9.2. Dacă după 15 zile de la începerea procedurilor

prevăzute la subpct. 9.1 părțile semnatare ale prezentului

contract nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență

contractuală, fiecare parte se poate adresa instanțelor

judecătorești competente.

10. Dispoziții finale

10.1. În condițiile apariției unor noi acte normative în materie,

care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract,

clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod

corespunzător. Dacă o clauză a prezentului contract ar fi

declarată nulă, celelalte prevederi ale acestuia nu vor fi afectate

de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă

să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai

bine cu putință spiritului prezentului contract.

10.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu

prevederile legislației în vigoare în domeniu.

10.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba

română.

10.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din

România.

Asigurător,
�����������������.

Asigurat,
.....................................................................

*) Se bifează căsuța/căsuțele după cum urmează:

— dacă persoana în cauză optează să se asigure numai pentru concediile și indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se bifează căsuța de la

pct. 3 subpct 3.1 lit. a);

— dacă persoana în cauză optează să se asigure numai pentru concediile și indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se bifează căsuța de la pct. 3

subpct. 3.1 lit. b);

— dacă persoana în cauză optează să se asigure atât pentru concediile și indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d), cât și pentru cele de

la art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și

completările ulterioare, se bifează atât căsuța de la lit. a), cât și căsuța de la pct. 3 subpct. 3.1 lit. b).

**) Se completează numai dacă s-a optat pentru asigurarea atât pentru concediile și indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d), cât și pentru

cele de la art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și

completările ulterioare.

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 745/30.VII.2021



ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 41 la norme)

P L A N  

de urmărire a evoluției bolii

Nume și prenume asigurat ..................................................................................................................

I. Evaluare etapa I

1. Evaluare inițială efectuată în data de ��............. conform fișei/registrului de consultații .................

2. Indicații:

Stabilirea conduitei terapeutice — conform fișei/registrului de consultații ..............................................

Regim igienodietetic

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

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

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

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

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

Bilet de trimitere, după caz                DA     � NU      �
3. Programare evaluare ulterioară în data de .................................................................

II. Evaluare etapa a II-a — urmărirea evoluției bolii care a determinat incapacitatea temporară de muncă

1. Reevaluare clinică efectuată în data de ........................................................................................

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

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

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

2. Justificarea acordării concediului medical în continuare .................................................................

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

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

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

Semnătura și parafa
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