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L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 18/2021 privind modificarea și completarea art. 8 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru

aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri

europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19,

pe perioada stării de urgență

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18 din

17 martie 2021 privind modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din

fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada

stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din

18 martie 2021.

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

DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 9 ianuarie 2023.

Nr. 18.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 18/2021 privind modificarea 

și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate

din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului

COVID-19, pe perioada stării de urgență

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

României, republicată,

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

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 18/2021 privind modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin

decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19,

pe perioada stării de urgență și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 9 ianuarie 2023.

Nr. 29.
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

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

MINISTERUL ECONOMIEI

O R D I N

privind aprobarea recunoașterii unui organism de inspecție tehnică și pentru modificarea anexei 

la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2006 privind recunoașterea organismelor 

de inspecție tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei,

amplasate pe containerele mobile

În baza prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor

de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție

a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină, precum și ale Ordinului ministrului economiei și

comerțului și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind

inspecția tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o stație de benzină, la alt depozit

sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din operațiile de încărcare, transport, descărcare și

distribuție a benzinei la terminale și la stațiile de benzină,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. — (1) Se aprobă recunoașterea organismului de

inspecție tehnică Organismul Notificat Feroviar Român —

ONFR, organism independent în cadrul Autorității Feroviare

Române — AFER, pentru a efectua inspecția tehnică în

exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a

benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

(2) Încetează recunoașterea organismului de inspecție tehnică

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate

Minieră și Protecție Antiexplozivă — INSEMEX Petroșani.

(3) Anexa la Ordinul ministrului economiei și comerțului

nr. 488/2006 privind recunoașterea organismelor de inspecție

tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare

a benzinei, amplasate pe containerele mobile, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 26 iulie 2006,

cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

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

României, Partea I.

p. Ministrul economiei,

Mihai-Ion Macaveiu,

secretar de stat

București, 21 decembrie 2022.

Nr. 1.588.
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Nr. 

crt.

Organismul de inspecție Adresa Activități pentru care a fost desemnat

1. Societatea Comercială

„DEAL IMPEX” — S.R.L., 

nr. de înregistrare la registrul

comerțului J40/17.505/1992

Municipiul București, 

calea Floreasca nr. 90—111,

bl. F 1, sc. 2, ap. 17, 

sectorul 1

— inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de

încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe

suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente

de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și

protecția de supraîncărcare a acestora;   

— inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de

încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe

suprastructura vagoanelor-cisternă

2. Societatea Comercială

„COV- INSPECT” — S.R.L.,

nr. de înregistrare la registrul

comerțului J13/2.336/2005

Municipiul Constanța, 

str. Decebal nr. 67, 

județul Constanța

— inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de

încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe

suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente

de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și

protecția de supraîncărcare a acestora;    

— inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de

încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe

suprastructura vagoanelor-cisternă

3. Societatea Comercială

„LAJEDO” — S.R.L., 

nr. de înregistrare la registrul

comerțului J29/2.036/1993

Municipiul Ploiești, 

str. Dr. Carol Davila nr. 4,

județul Prahova

— inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de

încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe

suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente

de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și

protecția de supraîncărcare a acestora;   

— inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de

încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe

suprastructura vagoanelor-cisternă

4. Societatea Comercială

„IPROCHIM” — S.A. —

Departamentul utilaje, 

nr. de înregistrare la registrul

comerțului J40/6.485/1991

Municipiul București, 

Calea Plevnei nr. 137, 

sectorul 6

— inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de

încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe

suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente

de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și

protecția de supraîncărcare a acestora;    

— inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de

încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe

suprastructura vagoanelor-cisternă

5. Societatea Comercială 

ADR INSPECT — S.R.L.,

București, nr. de înregistrare

la registrul comerțului

J40/445/17.01.2014

Municipiul București,

bulevardul Regina Elisabeta

nr. 7—9, etaj 2, sectorul 3

— inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de

încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe

suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente

de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și

protecția de supraîncărcare a acestora

6. Societatea Comercială 

ATMP INSPECT — S.R.L.,

nr. de înregistrare la registrul

comerțului J4/606/11.06.2015

Municipiul Onești, Str. Gării

nr. 16A, județul Bacău

— inspecția tehnică a containerelor mobile utilizate pentru

transferul benzinei de la un terminal la o stație de benzină, la

alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de

compuși organici volatili rezultați din operațiile de încărcare,

transport, descărcare și distribuție a benzinei la terminale și

la stațiile de benzină;    

— inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de

încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe

suprastructura vagoanelor-cisternă

7. Compania Națională 

pentru Controlul Cazanelor,

Instalațiilor de Ridicat și

Recipientelor sub Presiune —

S.A. (CNCIR — S.A.), 

nr. de înregistrare la 

registrul comerțului

J40/11976/08.12.2010

Municipiul București, 

Str. Fluviului nr. 16, 

sectorul 1    

Sediu secundar: municipiul

București, str. Promoroacă

nr. 9—11, sectorul 1

— inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de

încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe

suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente

de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și

protecția de supraîncărcare a acestora;    

— inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de

încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe

suprastructura vagoanelor-cisternă

8. Organismul Notificat Feroviar

Român — ONFR 

din cadrul Autorității Feroviare

Române — AFER

Municipiul București, 

Calea Griviței nr. 393,

sectorul 1

— inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de

încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe

suprastructura vagoanelor-cisternă

ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 488/2006)

L I S T A

cuprinzând organismele de inspecție recunoscute pentru efectuarea inspecțiilor tehnice în exploatare 

privind instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile
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MINISTERUL FINANȚELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România, 

potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană

sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă

contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

)

din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată, 

precum și a modelului și conținutului unor formulare

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (4) și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.345/2021 pentru aprobarea Normelor privind

aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f

1

), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k

1

) și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 744.264 din 21.12.2022,

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările

și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă „Procedura de stabilire a taxei pe

valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4)

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia

Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în

temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii

livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit

art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația

bunurilor/serviciilor a fost schimbată”, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aprobă modelul și conținutul următoarelor

formulare:

a) „Referat privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată

datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană

sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul

dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării

pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1)

lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost

schimbată”, prevăzut în anexa nr. 2;

b) „Decizie privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată

datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană

sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul

dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării

pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1)

lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost

schimbată”, prevăzut în anexa nr. 3;

c) „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea taxei pe

valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4)

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia

Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în

temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii

livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit

art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația

bunurilor/serviciilor a fost schimbată”, prevăzut în anexa nr. 4;

d) „Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale din

cuprinsul Deciziei nr. �..../............... privind stabilirea taxei pe

valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294

alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către

Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism

înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă

contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de

taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar

destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată”, prevăzut în

anexa nr. 5.

Art. 3. — Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,

utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la art. 2 sunt

prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 4. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezentul

ordin.

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

României, Partea I.

Art. 6. — Direcția generală proceduri pentru administrarea

veniturilor și Direcția generală regională a finanțelor publice

București, prin Administrația fiscală pentru contribuabili

nerezidenți, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului

ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Lucian-Ovidiu Heiuș

București, 23 decembrie 2022.

Nr. 2.559.



ANEXA Nr. 1

P R O C E D U R Ă

de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului

Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 

alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată

1. Prezenta procedură se utilizează pentru stabilirea, de

către organul fiscal competent, a taxei pe valoarea adăugată

datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea

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

ulterioare (Codul fiscal), de către Comisia Europeană sau de

către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului

Uniunii Europene, care au achiziționat bunuri sau servicii în

scopul îndeplinirii sarcinilor care le sunt conferite prin dreptul

Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19 și

care informează organul fiscal cu privire la schimbarea

destinației bunurilor/serviciilor pentru a căror livrare/prestare s-a

aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul

fiscal.

2.1. În sensul prezentei proceduri, având în vedere

dispozițiile art. 2 alin. (3) din Normele privind aplicarea

prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f

1

), art. 293 alin. (3), art. 294

alin. (1) lit. k

1

) și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor

nr. 1.345/2021, prin „organ fiscal competent” se înțelege

Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul

Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.

2.2. În sensul prezentei proceduri, prin „entitate” se înțelege

Comisia Europeană sau o agenție ori un organism înființat în

temeiul dreptului Uniunii Europene, care au achiziționat din

România, în regim de scutire, bunuri sau servicii în scopul

îndeplinirii sarcinilor care le sunt conferite prin dreptul Uniunii

Europene pentru a combate pandemia de COVID-19.

2.3. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuții

în restituirea\rambursarea taxei pe valoarea adăugată din cadrul

organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment
de specialitate.

3. În situația în care condițiile pentru scutirea prevăzută la

art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal încetează să se aplice,

entitatea în cauză, care a achiziționat bunurile sau serviciile în

regim de scutire de TVA, informează organul fiscal competent,

cu privire la fiecare bun/serviciu a cărui destinație a fost

schimbată și cu privire la momentul schimbării destinației.

Informarea se transmite organului fiscal, însoțită de copii ale

documentelor din care rezultă schimbarea destinației și pe baza

cărora să poată fi stabilită TVA datorată.

4. Compartimentul de specialitate organizează o evidență a

informărilor și documentelor primite.

5. În cazul în care documentele depuse de entitatea

interesată nu sunt concludente pentru stabilirea taxei pe

valoarea adăugată datorată, compartimentul de specialitate

notifică entitatea în vederea clarificării situației, potrivit art. 58

alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură

fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de
procedură fiscală).

6.1. Organul fiscal verifică dacă entitatea a beneficiat de

scutirea de TVA pentru fiecare bun/serviciu a cărui destinație a fost

schimbată și dacă au fost aplicate dispozițiile titlului IV „Înregistrarea

fiscală” din Codul de procedură fiscală.

6.2. În situația în care entitatea nu deține un cod de

identificare fiscală atribuit deja de autoritatea fiscală din

România, entitatea trebuie să întreprindă formalitățile necesare

în vederea înregistrării fiscale în România sau organul fiscal

înregistrează fiscal, din oficiu, entitatea respectivă, potrivit legii.

7. În cazul fiecărui bun/serviciu a cărui destinație a fost

schimbată, compartimentul de specialitate stabilește taxa pe

valoarea adăugată datorată, de la momentul schimbării

destinației, pe baza documentelor anexate în copie, la

informarea transmisă de către entitate.

8. Compartimentul de specialitate întocmește următoarele

documente:

a) Referatul privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată

datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană

sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul

dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării

pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1)

lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost

schimbată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

În referat se cuprind elementele care sunt avute în vedere la

stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România de

către entitate, în cazul fiecărui bun/serviciu a cărui destinație a

fost schimbată.

b) Decizia privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată

datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană

sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul

dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării

pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1)

lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost

schimbată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

În decizie se înscrie codul de identificare fiscală obținut la cerere

entității sau atribuit din oficiu de organul fiscal, conform art. 82

din Codul de procedură fiscală.

9. Cuantumul taxei pe valoarea adăugată se stabilește sub

rezerva verificării ulterioare.

10. În baza deciziei emise de organul fiscal, entitatea va

achita, în contul indicat, taxa de plată până la data de 25 inclusiv

a lunii următoare celei în care condițiile pentru aplicarea scutirii,

prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, au încetat

să se aplice.

11. În cazul în care se constată că, în cuprinsul deciziei de

stabilire prevăzute la pct. 8 lit. b), există erori, altele decât erorile

materiale, compartimentul de specialitate întocmește un referat,

prin care detaliază situația constatată și propune îndreptarea

erorii, emite formularul „Decizie de anulare a deciziei privind

stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România,

potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul

fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un

organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă

contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de

taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar

destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată”, conform

modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, și, după caz, o nouă

decizie privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată, cuprinzând

informațiile corectate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3

la ordin.

12. Îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul deciziei de

stabilire prevăzute la pct. 8 lit. b) se poate face fie la solicitarea

entității, fie din oficiu, de către compartimentul de specialitate, pe

baza informațiilor deținute.

13. În cazul în care se constată că, în cuprinsul deciziei de

stabilire există erori materiale, compartimentul de specialitate

întocmește un referat, prin care detaliază situația constatată și

propune îndreptarea erorii prin emiterea „Deciziei pentru îndreptarea

erorilor materiale din cuprinsul Deciziei nr. ....../...... privind
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stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România,

potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul

fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un

organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă

contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de

taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar

destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată”, conform

modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.

14. În situația în care din analiza solicitării entității pentru

îndreptarea erorilor materiale prevăzute la pct. 12 nu rezultă

elemente privind existența unor erori materiale în cuprinsul

deciziei de stabilire, compartimentul de specialitate întocmește

decizia prevăzută la pct. 13, bifând căsuța corespunzătoare

pentru respingerea cererii de îndreptare a erorii materiale.

15. Deciziile prevăzute în prezenta procedură se întocmesc

în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de

conducătorul unității fiscale, se comunică entității, potrivit art. 47

din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se

arhivează la dosarul fiscal al entității.

16. După finalizarea procedurii, toate documentele primite

de la entitate, precum și cele emise de compartimentul de

specialitate se arhivează la dosarul fiscal al entității.

ANEXA Nr. 2

Sigla DGRFP

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți

Nr. de înregistrare .................

R E F E R A T

privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului

Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 

alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată

În temeiul art. 294 alin. (4), coroborat cu art. 294 alin. (1) lit. k

1

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

și completările ulterioare, și pe baza informării și a documentelor transmise de Comisia Europeană sau o agenție ori un organism

înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, înregistrat(ă) la organul fiscal cu nr. .................. /................,

În temeiul art. 94 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

s-au constatat următoarele:

A. DATE DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII CARE SOLICITĂ STABILIREA TVA, POTRIVIT ART. 294 ALIN. (4) DIN CODUL FISCAL

Denumirea .......................................................................................................

Codul de identificare fiscală .............................................................................

Adresa ............................................. .

B. MODUL DE STABILIRE A SUMELOR DATORATE

Date privind bunul/serviciul a cărui

destinație a fost schimbată

Documentul de achiziție

Denumirea/Numărul/Data

Data de la care condițiile pentru aplicarea

scutirii au încetat să se aplice

Valoarea    

(lei)

TVA datorată    

(lei)

C. ALTE CONSTATĂRI

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

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

Prezentul referat constituie anexă la:

� „Decizie privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului

Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. k

1

)

din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată”

� „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4)

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul

dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, prevăzută la art. 294

alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată”

care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Aprobat

Conducătorul unității fiscale,

Numele și prenumele .......................

Data ...................................................

Avizat

Șef compartiment specialitate,

Numele și prenumele ........................

Data ..................................................

Întocmit

Funcție ..............................................

Numele și prenumele ........................

Data ....................

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
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ANEXA Nr. 3

Sigla DGRFP

Ministerul Finanțelor 

Agenția Națională de Administrare Fiscală ..................

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți 

Nr. de înregistrare ...................

Data ...........................

D E C I Z I E

privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului

Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 

alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată

Către: 

Denumire: ............................................................................

— Comisia Europeană

— Agenție înființată în temeiul dreptului Uniunii Europene 

— Organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene

Codul de identificare fiscală ��������������.........................................................

Adresa: ........................................................................................................................................

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

Pe baza Informării transmise în data de .................... și a documentelor transmise, în copie, privind bunurile/serviciile

scutite de taxa pe valoarea adăugată a căror destinație a fost schimbată și pentru care se datorează TVA în România, potrivit

art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de la momentul schimbării

destinației, înregistrată la organul fiscal cu nr. .................../........................, în temeiul prevederilor art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și în baza constatărilor efectuate de organul fiscal, se

stabilesc următoarele obligații fiscale: 

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Date privind bunul/serviciul 

a cărui destinație a fost

schimbată

Data de la care condițiile

pentru aplicarea scutirii 

au încetat să se aplice

Taxa pe valoarea adăugată datorată în România

Decizie

anterioară    

— lei —

Decizie

curentă   

— lei — 

1. .................................

1. Suma datorată

2. Diferențe conform art. 94 alin. (2)

din Legea nr. 207/2015 privind Codul

de procedură fiscală, cu modificările

și completările ulterioare

a. constatate în

plus

b. constatate în

minus

2. ..................................
1. Suma datorată

2. Diferențe conform art. 94 alin. (2)

din Legea nr. 207/2015 privind

Codul de procedură fiscală, cu

modificările și completările

ulterioare

a. constatate în

plus

b. constatate în

minus

Suma datorată (rd. 1)........................ lei/Diferența constatată în plus (rd. 2a) în sumă de ................ lei se plătește în

contul .................., deschis la ......................., până la data de ...................... [până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în

care condițiile pentru aplicarea scutirii, prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, au încetat să se aplice].

Diferența constatată în minus (rd. 2b) în sumă de ........................ lei se scade din suma datorată (rd. 1), potrivit prevederilor

legale în vigoare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 269

alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de

zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii. Decizia produce efecte de la

data comunicării.

Date necesare efectuării plății

Beneficiar

Cod de identificare fiscală beneficiar

Contul de venituri bugetare corespunzător obligației de plată

Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare

Explicații

Suma
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Informații privind modalitățile de plată:

Achitarea sumelor datorate bugetului de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalități:

— în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului ................................;

— prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau în sistem

online prin intermediul Sistemului național electronic de plăți, disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro;

— prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română — S.A.;

— prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv

cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „internet banking”;

— prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor. Nomenclatorul conturilor de venituri

bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăsește pe site-ul Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

Conducătorul unității fiscale,

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

ANEXA Nr. 4

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Sigla DGRFP

Ministerul Finanțelor

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți

Nr. de înregistrare �����.

Data �����..

D E C I Z I E  D E  A N U L A R E

a deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat

în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă,

potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată 

Către: 

Denumirea ����������

— Comisia Europeană

— Agenție înființată în temeiul dreptului Uniunii Europene 

— Organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene 

Cod de identificare fiscală: ������

Adresa: ���������

Având în vedere dispozițiile art. 50 și/sau ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele constatări: ............................................................................., 

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

vă comunicăm că Decizia privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul

dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1)

lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată nr. ............../.................. a fost anulată.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 269

alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de

zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.

Conducătorul unității fiscale,
�......................�������
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ANEXA Nr. 5

Sigla DGRFP

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Ministerul Finanțelor

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți

Nr. de înregistrare �����.

Data ����..................�..

D E C I Z I E

pentru îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Deciziei nr. ........................./.................... privind stabilirea 

taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene,

aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

) 

din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată

Către: 

Denumirea ��������

— Comisia Europeană

— Agenție înființată în temeiul dreptului Uniunii Europene 

— Organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene

Codul de identificare fiscală: ������

Adresa: �������..

� Având în vedere dispozițiile art. 53 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și

completările ulterioare, precum și constatările efectuate de organul fiscal privind �����............................................................

� Având în vedere dispozițiile art. 53 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și

completările ulterioare, precum și Solicitarea dumneavoastră privind îndreptarea erorilor materiale, înregistrată la organul fiscal cu

nr. .............../.................,

vă comunicăm că:

� se îndreaptă erorile materiale din cuprinsul Deciziei nr. ................./....................... privind stabilirea taxei pe valoarea

adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană

sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru

care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată,

după cum urmează: ......................................................................................................................................................................... 

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

� se respinge Cererea privind îndreptarea erorilor materiale, înregistrată la organul fiscal cu nr. ................../........................,

având în vedere următoarele:

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

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

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 269

alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de

zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale,
�����������
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1. Denumirea: Referat privind stabilirea taxei pe valoarea

adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia

Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în

temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii

livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit

art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația

bunurilor/serviciilor a fost schimbată

1.1. Caracteristici de tipărire: — pe o singură față;

— se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și

completare.

1.2. Se utilizează pentru emiterea „Deciziei privind stabilirea

taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294

alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către

Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism

înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă

contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de

taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar

destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată”, sau a „Deciziei

de anulare a deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea

adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia

Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în

temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii

livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit

art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația

bunurilor/serviciilor a fost schimbată”.

1.3. Format: A4/t1.

1.4. Se întocmește într-un singur exemplar, de organul fiscal

competent.

1.5. Se arhivează: la dosarul fiscal al entității.

2. Denumirea: Decizie privind stabilirea taxei pe valoarea

adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia

Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în

temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii

livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit

art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar destinația

bunurilor/serviciilor a fost schimbată 

2.1. Caracteristici de tipărire: — pe o singură față;

— se poate utiliza și echipament

informatic pentru editare și

completare.

2.2. Se utilizează la: stabilirea taxei pe valoarea adăugată

datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea

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

ulterioare, de către Comisia Europeană sau de către o agenție

ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene,

aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat

scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal,

dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată.

2.3. Format: A4/t1.

2.4. Se difuzează gratuit.

2.5. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal

competent.

2.6. Circulă: — 1 exemplar la organul fiscal competent;

— 1 exemplar la entitate.

2.7. Se arhivează la dosarul entității.

3. Denumirea: Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea

taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294

alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către

Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism

înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă

contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de

taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar

destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată.

3.1. Caracteristicile de tipărire: — pe o singură față;

— se poate utiliza și echipament

informatic pentru editare și

completare.

3.2. Se utilizează la anularea „Deciziei privind stabilirea taxei

pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294

alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către

Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism

înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă

contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de

taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar

destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată”.

3.3. Format: A4/t1.

3.4. Se difuzează gratuit.

3.5. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal

competent.

3.6. Circulă: — 1 exemplar la entitate;

— 1 exemplar la organul fiscal competent.

3.7. Se arhivează la dosarul entității.

4. Denumirea: Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale

din cuprinsul Deciziei nr. ���../�����.. privind stabilirea

taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294

alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către

Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism

înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă

contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de

taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul fiscal, dar

destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată 

4.1. Caracteristicile de tipărire: — pe o singură față;

— se poate utiliza și echipament

informatic pentru editare și

completare.

4.2. Se utilizează la îndreptarea erorilor din cuprinsul

„Deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorată

în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către

o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii

Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a

aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k

1

) din Codul

fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată” sau

la soluționarea solicitării entității privind îndreptarea erorilor

materiale.

4.3. Format: A4/t1.

4.4. Se difuzează gratuit.

4.5. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal

competent.

4.6. Circulă: — 1 exemplar la entitate;

— 1 exemplar la organul fiscal competent.

4.7. Se arhivează la dosarul entității.

ANEXA Nr. 6

C A R A C T E R I S T I C I  

de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor
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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

O R D I N

privind aprobarea Planului de management 

al sitului Natura 2000 ROSCI0312 

Castanii comestibili de la Buia

Având în vedere Referatul de aprobare nr. DGB/105.434 din 7.12.2022 al

Direcției generale biodiversitate,

ținând cont de Avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

nr. 3.803 din 14.04.2022, Decizia etapei de încadrare nr. 5.796 din 29.04.2021,

emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Alba în baza prevederilor Hotărârii

Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de

mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare, Avizul Ministerului

Culturii nr. 208/ANP/2022, Adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

nr. 133.524 din 26.10.2022, Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și

Administrației nr. 114.332 din 7.10.2022,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale 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 ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea

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

Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000

ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia, prevăzut în anexa*) care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

București, 28 decembrie 2022.

Nr. 3.307.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29  bis, care se poate

achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5,

București.
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

O R D I N

privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.286/2022 

pentru stabilirea componenței și atribuțiilor comisiilor de soluționare a contestațiilor 

procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională

Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 23.690/2022 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din

cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 157

2

alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și

sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare,

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

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului sănătății nr. 1.286/2022 pentru

stabilirea componenței și atribuțiilor comisiilor de soluționare a

contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală

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

nr. 487 din 17 mai 2022, se modifică după cum urmează:

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

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

1. președinte: directorul executiv al direcției de sănătate

publică județene sau a municipiului București;

2. 3 membri, după cum urmează:

a) consilier juridic din cadrul direcției de sănătate publică

județene și a municipiului București sau persoană cu studii

juridice, după caz;

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

sănătate publică județeană sau a municipiului București sau

conducătorul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc

din mediul de viață și de muncă, după caz;

c) medic primar/specialist de medicina muncii din cadrul

unităților sanitare din județul respectiv;

3. secretar — persoană desemnată de directorul executiv din

cadrul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului

București.

(2) Directorul executiv poate desemna prin decizie supleanți

pentru membrii Comisiei și pentru secretar.

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

cadrul direcției de sănătate publică județene și a municipiului

București nu există încadrat medic primar/specialist de medicina

muncii sau conducătorul Compartimentului de evaluare a

factorilor de risc din mediul de viață și de muncă este aceeași

persoană cu medicul primar/specialist de medicina muncii care

a efectuat cercetarea cazului, în componența Comisiei poate fi

desemnat orice medic primar/specialist din structura direcției de

sănătate publică sau a municipiului București.”

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

următorul cuprins:

„Art. 1. — Comisia de soluționare a contestațiilor

procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională

(Comisia) are următoarele atribuții:

a) analizează fiecare contestație în parte, urmărind aplicarea

corectă a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

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

cu modificările și completările ulterioare, privind cercetarea

cazului de boală profesională;

b) solicită medicului de medicina muncii din direcția de

sănătate publică județeană și a municipiului București care a

efectuat cercetarea reluarea procedurii de cercetare a cazului

de boală profesională;

c) soluționează, întocmește și eliberează decizia privind

contestația procesului-verbal de cercetare a cazului de boală

profesională, cu concluzia «admis/respins».”

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

următorul cuprins:

„Art. 8. — Decizia prin care se soluționează contestația se

întocmește în 3 exemplare, semnate olograf sau electronic de

toți membrii prezenți ai Comisiei, și se păstrează după cum

urmează: un exemplar se transmite contestatarului prin poștă

cu confirmare de primire, un exemplar se atașează la dosarul de

cercetare, iar un exemplar rămâne în arhiva instituției.”

4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care

face parte integrantă din prezentul ordin.

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

al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Adriana Pistol,

secretar de stat

București, 28 decembrie 2022.

Nr. 3.951.
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ANEXĂ
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.286/2022)

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

Comisia de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională

Către

— Contestatar ..........................................................

D E C I Z I E

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

atribuțiilor comisiilor de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, cu modificările

ulterioare, și al art. 157

2

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

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

prin prezenta, Comisia de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională,

denumită în continuare Comisia, reprezentată prin:

— președinte: — .........................................................., director executiv al direcției de sănătate publică județene sau a

municipiului București;

— membri:      — .........................................................., consilier juridic din cadrul direcției de sănătate publică județene și

a municipiului București sau persoană cu studii juridice, după caz;

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

sănătate publică județeană sau a municipiului București sau

conducătorul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din

mediul de viață și de muncă, după caz;

— .........................................................., medic primar/specialist de medicina muncii din cadrul unităților

sanitare din județ;

— secretar:     — .........................................................., persoană desemnată de directorul executiv din cadrul direcției de

sănătate publică județene sau a municipiului București,

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

împotriva Procesului-verbal nr. ...........din data ......................., întocmit de către direcția de sănătate publică județeană sau a

municipiului București ........................................................................................, care infirmă/confirmă ..................................................

caracterul profesional al bolii semnalate prin fișa de semnalare BP1 nr. ...... din data ..........................., și, în temeiul art. 157

2

din

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

Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, a constatat următoarele:

1. TERMEN DE DEPUNERE A CONTESTAȚIEI

În temeiul art. 157

1

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

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

contestația a fost înregistrată la Comisie în termen de .......... zile de la data de la care a luat cunoștință de conținutul

procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională.

2. DOSARUL DE CERCETARE

În temeiul art. 159 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006,

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

dosarul de cercetare care a stat la baza emiterii procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională nr. .......

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

îndeplinește/nu îndeplinește ............................................ prevederile art. 159 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor

Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările

ulterioare, respectiv:

Dosarul de cercetare

Observații 

(document prezent/lipsă/incomplet)

a) opisul documentelor din dosar;

b) fișa de semnalare BP1;

c) documente care certifică ruta profesională, precum: copie de pe carnetul de muncă,

extrase din Registrul general de evidență a salariaților, adeverințe;

d) documente care atestă expunerea profesională, precum: copie de pe fișa de identificare

a factorilor de risc profesional, adeverințe și, după caz, nivelul măsurat al noxelor sau noxa

identificată;
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Dosarul de cercetare

Observații 

(document prezent/lipsă/incomplet)

e) istoricul stării de sănătate la locul de muncă, cum ar fi: documentul eliberat de medicul

de medicina muncii care asigură asistența de medicina muncii la unitatea respectivă,

după caz;

f) document medical care precizează diagnosticul prezumtiv de boală profesională,

respectiv: biletul de ieșire emis de clinica/secția de medicina muncii din structura spitalelor

sau referat medical în cazul în care bolnavul nu a fost internat;

g) documente care să ateste statusul socioprofesional, de exemplu: pensionar de

invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai multe

contracte de muncă;

h) procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională
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Comisia a constatat că dosarul de cercetare este/nu este ............................ întocmit conform procedurilor legale în vigoare.

3. CONTESTAȚIE

În temeiul art. 157

1

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

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

Comisia ia act de:

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

Observații

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observații:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCLUZII:

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

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

și reluarea procedurii de semnalare și cercetare a cazului de boală profesională.

Prezenta decizie se va transmite către: angajator, lucrător, asigurator, medicul în specialitatea medicina muncii din direcția

de sănătate publică județeană sau a municipiului București care a făcut cercetarea, după caz.

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

Prezenta decizie se transmite contestatarului.

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

Reprezentată prin

Director executiv,
...............................................

(semnătura și stampila unității)

Membrii Comisiei:

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

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

— .........................................
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Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.

Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/

A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C

— Prețuri pentru anul 2023 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 2.760 760 275

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 3.280 300

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 4.920 440

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 940 100

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 3.760 340

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 3.500 320

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 1.200 110

N O T Ă :

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C

— Prețuri pentru anul 2023 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

* Tarifele anuale se aplică pentru comenzile online efectuate până la 31 ianuarie 2023.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual*

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 65 160 400 960 2.110 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 115 290 730 1.750 3.850 1.150 2.880 7.200 17.280 38.020

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual*

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 75 190 480 1.150 2.530 750 1.880 4.700 11.280 24.820

ExpertMO 140 350 880 2.110 4.640 1.400 3.500 8.750 21.000 46.200

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an


