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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 409
din 10 iunie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (1)
și ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, precum și a celor cuprinse la nr. crt. 1, 2 și 5—12 din capitolul II
din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Simina Popescu-Marin

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a prevederilor art. 25, a celor din anexa nr. V, capitolul II „Salarii
de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul
instanțelor și parchetelor”, la Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale art. 38
alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, excepție ridicată de
Luciana Pascu și alții în Dosarul nr. 4.208/2/2018 al Curții de Apel
București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal —
Vechi și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale
nr. 2.170D/2019.
2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este
legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca
neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudența în materie a
Curții Constituționale și subliniază că este dreptul legiuitorului
să facă diferențieri în ceea ce privește salarizarea diferitelor
categorii de personal plătit din fonduri publice, fără a fi încălcate
dispozițiile art. 16 din Constituție. De asemenea, dispozițiile
art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 nu dispun cu
privire la reducerea salariilor, astfel încât criticile privind
încălcarea art. 53 din Constituție sunt nefondate.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
4. Prin Sentința civilă nr. 1.993 din 12 iunie 2019, pronunțată
în Dosarul nr. 4.208/2/2018, Curtea de Apel București —
Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal — Veche a
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art. 25, a celor din anexa
nr. V, capitolul II „Salarii de bază pentru personalul auxiliar
de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor” la
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice și ale art. 38 alin. (6) din
Legea-cadru nr. 153/2017. Excepția a fost ridicată de Luciana
Pascu și alții într-o cauză având ca obiect anularea unui act
administrativ — hotărâre a colegiului de conducere al unei
instanțe judecătorești privind salarizarea.
5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii
acesteia susțin, în esență, că prevederile art. 25 din
Legea-cadru nr. 153/2017 sunt neconstituționale, raportat la
dispozițiile constituționale cuprinse în art. 1 alin. (3) și (4) privind

statul de drept și principiul separației și echilibrului puterilor,
art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 124 privind înfăptuirea
justiției și art. 126 privind instanțele judecătorești, deoarece
prevăd plafonarea sporurilor, chiar dacă acestea au fost
recunoscute prin hotărâri judecătorești. De asemenea, se
constată crearea unei diferențe între instituțiile din sistemul
sanitar și de asistență socială și cele din sistemul de apărare,
ordine publică și securitate națională față de restul personalului
din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al
statului, fiind încălcat principiul nediscriminării sau al egalității.
6. De asemenea, se susține că prevederile art. 38 alin. (6) din
Legea-cadru nr. 153/2017 încalcă art. 53 din Constituție,
deoarece reglementează o limitare a drepturilor salariale, care
nu respectă condițiile prevăzute de dispozițiile din Constituție
privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.
7. Referitor la prevederile cuprinse în anexa nr. V, capitolul II,
pct. 1, 2, 5—12 din Legea-cadru nr. 153/2017, se susține că
acestea încalcă art. 16, art. 41 și art. 53 din Constituție. Astfel,
salariile și coeficienții reglementați prin prevederile de lege
criticate nu asigură salarii de bază egale pentru muncă cu
valoare egală. Cu titlu exemplificativ, analizându-se funcția de
expert criminalist gradul I, funcția de registrator de registrul
comerțului, consilier juridic specialist IA, inspector de probațiune,
gradul I, precum și funcția de grefier, grefier statistician, grefier
documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT,
specialist criminalist gradul II, se constată diferențe semnificative
între aceste categorii profesionale, atât în ceea ce privește
salariul de încadrare, cât și în ceea ce privește coeficienții, fără
a exista o justificare a acestora în raport cu activitatea
desfășurată sau cu valoarea muncii. Se poate constata că
personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și
parchetelor are cel mai mic salariu de bază și coeficient în raport
cu celelalte categorii profesionale din aceeași familie
ocupațională. De asemenea, în ceea ce privește personalul
auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor,
diferența salarială și de coeficient dintre prima funcție din tabel
(prim-grefier, grefier-șef secție, grefier-șef, grefier-șef cabinet,
director departament informatic) și funcțiile de execuție este mai
mare decât la alte categorii profesionale, raportul fiind de 1,9,
astfel că diferențele salariale sunt semnificative, funcția de
conducere încasând dublu față de funcțiile de execuție. Mai
mult, reducerea coeficienților prin raportare Ia Legea-cadru
nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice afectează dreptul dobândit în temeiul actului
normativ menționat. Chiar dacă drepturile salariale nu sunt
drepturi reale, cum este dreptul la proprietate, ci drepturi de
creanță, în privința apărării lor, în jurisprudența Curții Europene
a Drepturilor Omului, acestea sunt asimilate cu bunuri,
statuându-se că noțiunile de „bun” și „proprietate” au un sens care
„nu este limitat la dreptul de proprietate asupra bunurilor corporale,
ci cuprinde și alte drepturi și interese patrimoniale”. Mai mult,
potrivit art. 120 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară, specialiștii IT din cadrul instanțelor și parchetelor, din
cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii și
al instituțiilor aflate în coordonarea acestuia, al Ministerului Justiției
și al Inspecției Judiciare beneficiază de aceleași drepturi salariale
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ca specialiștii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție stabilite potrivit legislației privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice.
8. Se invocă și încălcarea art. 41 alin. (1) din Constituție,
sens în care autorii excepției fac referire la importanța socială a
muncii personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor
și parchetelor, astfel cum rezultă din art. 2, art. 59 și art. 77 din
Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor de pe
lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul
Institutului Național de Expertize Criminalistice. Se invocă
Decizia Curții Constituționale nr. 279 din 23 aprilie 2015 și se
susține, de asemenea, încălcarea art. 53 din Constituție,
deoarece dispozițiile legale criticate nu sunt nici proporționale,
nici rezonabile și nici nu vizează protejarea unor drepturi și
interese colective, superioare, astfel încât nu se justifică sub
aspectul condițiilor prevăzute de norma constituțională invocată.
9. Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios
administrativ și fiscal — Veche nu și-a exprimat opinia asupra
excepției de neconstituționalitate, rezumându-se la analiza
îndeplinirii condițiilor de admisibilitate a excepției.
10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două
Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului,
pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate,
raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
13. Obiectul excepției de neconstituționalitate, potrivit
dispozitivului actului de sesizare, îl constituie prevederile art. 25,
ale anexei nr. V capitolul II „Salarii de bază pentru personalul
auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor” la
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice și ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru
nr. 153/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 492 din 28 iunie 2017. Din analiza notelor scrise ale autorilor
excepției și a considerentelor actului de sesizare, Curtea constată
că, în realitate, criticile de neconstituționalitate vizează prevederile
art. 25 alin. (1) și ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017
și cele cuprinse la nr. crt. 1, 2 și 5—12 din capitolul II „Salarii de
bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul
instanțelor și parchetelor” din anexa nr. V „Familia ocupațională de
funcții bugetare «Justiție» și Curtea Constituțională” la
Legea-cadru nr. 153/2017, urmând a reține ca obiect al excepției
aceste prevederi de lege, care au următorul cuprins:
— Art. 25 alin. (1): „Suma sporurilor, compensațiilor,
adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele
pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru
fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma
salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție,
soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor
și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor
de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz.”;
— Art. 38 alin. (6): „În situația în care, începând cu 1 ianuarie
2018, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție,
indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite
potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai
mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă
cele stabilite pentru anul 2022.”
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14. Prevederile cuprinse la nr. crt. 1, 2 și 5—12 din capitolul II
din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și
completările ulterioare, instituie valoarea salariului de bază și
coeficientul, pentru funcții specifice personalului auxiliar din
cadrul instanțelor și parchetelor, la nivelul anului 2022.
15. În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate,
prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor din Constituție
cuprinse în art. 1 alin. (3) și (4) privind statul de drept și principiul
separației și echilibrului puterilor în stat, art. 16 privind egalitatea
în drepturi, art. 41 privind munca și protecția socială a muncii,
art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor
libertăți, art. 124 privind înfăptuirea justiției și art. 126 privind
instanțele judecătorești.
16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
reține că prevederile de lege criticate au mai format obiect al
controlului de constituționalitate, exercitat prin prisma unor critici
similare, iar prin mai multe decizii, spre exemplu, Decizia nr. 310
din 7 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 663 din 9 august 2019, Decizia nr. 700 din
31 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 58 din 29 ianuarie 2020, Decizia nr. 325 din 11 iunie
2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1.303 din 29 decembrie 2020, Decizia nr. 134 din 10 martie
2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567
din 30 iunie 2020, sau Decizia nr. 818 din 10 noiembrie 2020,
publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 135 din
10 februarie 2021, Curtea Constituțională a respins ca
neîntemeiate excepțiile de neconstituționalitate.
17. Astfel, referitor la critica de neconstituționalitate a
prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017,
Curtea a reținut că limitarea sporurilor, compensațiilor,
adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor și a altor
drepturi nu echivalează cu diminuarea salariului de bază. Statul
are deplina legitimitate constituțională de a acorda sporuri,
stimulente, premii, adaosuri la salariul de bază personalului plătit
din fonduri publice, în funcție de veniturile bugetare pe care le
realizează. Acestea nu sunt drepturi fundamentale, ci drepturi
salariale suplimentare. Legiuitorul este în drept, totodată, să
instituie anumite sporuri la indemnizațiile și salariile de bază,
premii periodice și alte stimulente, pe care le poate diferenția în
funcție de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate
modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau
chiar anula. Regula limitării sporurilor la un anumit cuantum
reprezintă opțiunea legiuitorului, exprimată în limitele prevăzute
de Constituție și destinată a fi aplicată întregului personal plătit
din fonduri publice, fără privilegii și fără discriminări pe
considerente arbitrare.
18. De asemenea, în viziunea legiuitorului, sporurile nu au
întotdeauna un cuantum fix, ci variabil, fiind stabilite de lege prin
raportare la o limită maximă. În acest sens, art. 24 din
Legea-cadru nr. 153/2017 stabilește că „limita maximă a
sporurilor, compensațiilor, indemnizațiilor, adaosurilor,
majorărilor, primelor, premiilor și a altor elemente ale venitului
salarial specific fiecărui domeniu de activitate este prevăzută în
prezenta lege și în anexele nr. I—VIII”. Ca atare, Curtea a
constatat că stabilirea cuantumului concret al sporurilor și al
venitului lunar se realizează de către fiecare ordonator de
credite, în limitele stabilite de lege, astfel încât să se încadreze
în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.
19. Referitor la critica de neconstituționalitate a prevederilor
art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, Curtea a reținut că
stabilirea unei limite a cuantumului salariului de bază, soldelor
de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare care
sunt mai mari decât cele stabilite, potrivit acestei legi, la nivelul
prevăzut de lege pentru anul 2022 are un caracter tehnic, fără
a dispune cu privire la reducerea salariilor de bază ale
personalului plătit din fonduri publice. Integrate regulilor privind
aplicarea etapizată a legii, prevederile legale criticate vizează
reglarea în timp a disfuncționalităților existente în domeniul
salarizării personalului plătit din fonduri publice, prin limitarea
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creșterilor salariale la un nivel stabilit prin lege. O asemenea restrângerea exercițiului unor drepturi fundamentale. Constituția
soluție legislativă este circumscrisă scopului urmărit de legiuitor, prevede în art. 41 alin. (2), printre drepturile salariaților la
astfel cum acesta este enunțat în expunerea de motive la protecția socială a muncii, „instituirea unui salariu minim brut pe
Legea-cadru nr. 153/2017, și anume acela de „eliminare a țară”, fără să dispună cu privire la cuantumul acestuia. De
disfuncționalităților salariale existente în sistemul public de asemenea, acest text constituțional nu se opune competenței
salarizare”, și vizează, în ansamblu, toate categoriile de personal legiuitorului de a reforma sistemul de salarizare, de a reașeza
plătit din fonduri publice. Curtea a statuat că prevederile legale coeficienții sau salariile de bază ale personalului plătit din fonduri
criticate, prin conținutul lor normativ, nu pun în discuție o publice, inclusiv ale personalului auxiliar din instanțe și parchete.
23. Curtea a subliniat, de asemenea, că modalitatea de
restrângere a exercițiului dreptului fundamental la salariu, în
sensul art. 53 din Constituție, ci vizează o redimensionare a aplicare în concret a Legii-cadru nr. 153/2017 excedează
politicii salariale în cazul personalului plătit din fonduri publice, controlului de constituționalitate exercitat de Curtea
Constituțională, aceasta revenind autorităților publice
aspect care se înscrie în marja de apreciere a legiuitorului.
20. Referitor la critica prevederilor cuprinse la nr. crt. 1, 2, responsabile, iar în caz de litigiu, instanțelor judecătorești.
24. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să
5—12 din capitolul II din anexa nr. V la Legea-cadru
nr. 153/2017, Curtea a reținut că stabilirea prin dispozițiile de determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale,
lege criticate a anumitor valori ale salariului de bază și a atât soluția, cât și considerentele cuprinse în deciziile
coeficienților pentru funcțiile specifice personalului auxiliar din menționate își păstrează în mod corespunzător valabilitatea și în
cadrul instanțelor și parchetelor reprezintă opțiunea legiuitorului, cauza de față.
25. Distinct, referitor la critica vizând instituirea unei pretinse
manifestată în marja sa de apreciere, permisă de dispozițiile
art. 16 din Constituție privind egalitatea în drepturi. În acest sens discriminări, având în vedere excepțiile de la regula plafonării
este și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, sporurilor, stabilite de lege în cazul unor categorii de personal
potrivit căreia statele se bucură de o largă marjă de apreciere plătit din fonduri publice (spre exemplu, personalul din domeniul
pentru a determina oportunitatea și intensitatea politicilor lor în sanitar), Curtea reiterează că este dreptul exclusiv al
domeniul sumelor care urmează a fi plătite angajaților lor din legiuitorului ca, în considerarea unor situații juridice diferite, să
bugetul de stat, și anume Hotărârea din 8 noiembrie 2005, instituie reguli distincte referitoare la stabilirea drepturilor
pronunțată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23, salariale. Principiul egalității în drepturi și al nediscriminării se
Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunțată în Cauza aplică doar situațiilor egale ori analoage, iar tratamentul juridic
Wieczorek împotriva Poloniei, paragraful 59, și Hotărârea din diferențiat, instituit în considerarea unor situații obiectiv diferite,
2 februarie 2010, pronunțată în Cauza Aizpurua Ortiz împotriva nu reprezintă nici privilegii și nici discriminări.
26. De asemenea, referitor la susținerile autorilor excepției,
Spaniei, paragraful 57.
21. Referitor la critica de neconstituționalitate vizând potrivit cărora prevederile legale criticate prevăd plafonarea
instituirea unei discriminări între personalul auxiliar din instanțe sporurilor, chiar dacă acestea au fost recunoscute prin hotărâri
și parchete și alte categorii de personal plătit din fonduri publice, judecătorești, Curtea observă că dispozițiile art. 25 alin. (1) din
Curtea a reținut că este dreptul exclusiv al legiuitorului să facă Legea-cadru nr. 153/2017 nu conțin norme care să se refere la
diferențierea corespunzătoare la stabilirea drepturilor salariale. excluderea drepturilor salariale suplimentare stabilite sau
Atribuțiile, competențele, sarcinile specifice, responsabilitățile și recunoscute prin hotărâri judecătorești și nici nu neagă existența
importanța activității desfășurate pot fi diferite chiar și pentru acestora. Legea-cadru nr. 153/2017 stabilește expres, prin art. 1
personalul care este încadrat pe funcții similare, la diferite alin. (3), că, „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi,
autorități sau instituții publice. Art. 16 din Constituție vizează drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și
egalitatea în drepturi între cetățeni în ceea ce privește rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege”. În
recunoașterea în favoarea acestora a unor drepturi și libertăți aceste condiții, Curtea constată că, prin adoptarea unui nou
fundamentale, nu și identitatea de tratament juridic asupra sistem de salarizare pentru personalul bugetar, legiuitorul a
aplicării unor măsuri, indiferent de natura lor. În felul acesta se acționat în domeniul propriu de competență, fără a interfera, sub
justifică nu numai admisibilitatea unui regim juridic diferit față de niciun aspect, cu activitatea de înfăptuire a justiției. În
consecință, prevederile art. 1 alin. (3) și (4) privind statul de drept
anumite categorii de persoane, dar și necesitatea lui.
22. În ceea ce privește invocarea încălcării dispozițiilor art. 41 și principiul separației și echilibrului puterilor, ale art. 16 privind
și ale art. 53 din Constituție, Curtea a precizat că stabilirea egalitatea în drepturi, ale art. 124 privind înfăptuirea justiției și
principiilor și a condițiilor concrete de acordare a drepturilor ale art. 126 privind instanțele judecătorești nu sunt sub niciun
salariale personalului plătit din fonduri publice nu înseamnă aspect încălcate.
27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Luciana Pascu și alții în Dosarul nr. 4.208/2/2018
al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal — Vechi și constată că prevederile art. 25 alin. (1) și
ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și cele cuprinse
la nr. crt. 1, 2 și 5—12 din capitolul II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal — Vechi și se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 10 iunie 2021.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Simina Popescu-Marin
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite
din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Satu Mare, Cluj, Maramureș, Brașov,
Giurgiu, Olt, Argeș, Constanța, Sibiu, Vrancea, Bihor și municipiul București, din domeniul public
în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere
din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativteritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, și având în vedere prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003
privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă actualizarea valorii de inventar a
imobilului 1071, aflat în domeniul public al statului și în
administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de
identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării
acestuia în condițiile legii.
Art. 2. — Se aprobă modificarea valorii de inventar a
imobilului 1044, aflat în domeniul public al statului și în
administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de
identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a recepționării
și punerii în funcțiune a unui obiectiv de investiție imobiliară.
Art. 3. — Se aprobă trecerea din domeniul public în
domeniul privat al statului a unor părți de imobile aflate în
administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din
construcții și amenajări la terenuri, având datele de

identificare prevăzute în anexa nr. 3, în vederea scoaterii din
funcțiune și casării acestora.
Art. 4. — Se aprobă modificarea adreselor poștale ale unor
imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea
Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare
prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a înscrierii acestora în
cartea funciară.
Art. 5. — Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod
corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și,
împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea anexei
nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. — Anexele nr. 1, 2, 3 și 4*) fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Nicolae-Ionel Ciucă
Ministrul finanțelor, interimar,
Florin-Vasile Cîțu

București, 11 august 2021.
Nr. 850

*) Anexele nr. 1, 2 și 4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
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ANEXA Nr. 3

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

ale unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în domeniul public
al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, care trec în domeniul privat al statului
în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
Nr.
crt.

Nr.
M.F.

Codul
de
clasificare

Denumirea imobilului
din domeniul public
al statului

Adresa poștală
a bunului imobil

Elemente-cadru de descriere tehnică ale construcțiilor și amenajărilor
la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului și valoarea contabilă
totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastral

Persoana juridică —
administrator
al imobilului/CUI

1

106772
— parțial

8.19.01

Imobil 1136
parțial

Județul Satu Mare;
orașul Tășnad

Construcții:
Pavilionul Y:
— suprafață construită = 91,00 mp;
— valoarea contabilă = 23.255,96 lei;
Pavilionul Y1:
— suprafață construită = 155,00 mp;
— valoarea contabilă = 39.611,78 lei;
Total valoare contabilă: imobil 1136 — parțial = 62.867,74 lei
CF nr. 101221 Tășnad, nr. cadastral 101221
CF nr. 101218 Tășnad, nr. cadastral 101218
CF nr. 101245 Tășnad, nr. cadastral 101245

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229

2

106702
— parțial

8.19.01

Imobil 1071
parțial

Județul Cluj;
comuna Jucu;
satul Juc-Herghelie

Construcții:
Pavilionul P1:
— suprafață construită = 79,00 mp;
— valoarea contabilă = 6.247,76 lei;
Pavilionul P2:
— suprafață construită = 79,00 mp;
— valoarea contabilă = 6.247,76 lei;
Pavilionul P3:
— suprafață construită = 43,00 mp;
— valoarea contabilă = 22.249,76 lei;
Pavilionul P4:
— suprafață construită = 39,00 mp;
— valoarea contabilă = 5.056,77 lei;
Total valoare contabilă: imobil 1071 — parțial = 39.802,05 lei
CF nr. 51478 Jucu, nr. cadastral 51478
CF nr. 51354 Jucu, nr. cadastral 51354

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229

3

106652
— parțial

8.19.01

Imobil 1787
parțial

Județul Maramureș;
orașul Borșa

Construcții:
Pavilionul A:
— suprafață construită = 426,00 mp;
— valoarea contabilă = 75,10 lei;
Pavilionul I:
— suprafață construită = 558,00 mp;
— valoarea contabilă = 56,60 lei;
Pavilionul J:
— suprafață construită = 607,00 mp;
— valoarea contabilă = 36,10 lei;
Pavilionul X1:
— suprafață construită = 508,00 mp;
— valoarea contabilă = 31,40 lei;
Pavilionul X2:
— suprafață construită = 508,00 mp;
— valoarea contabilă = 31,40 lei;
Pavilionul X3:
— suprafață construită = 272,00 mp;
— valoarea contabilă = 154.714,00 lei;
Total valoare contabilă: imobil 1787 — parțial = 154.944,60 lei
CF nr. 60089 Borșa, nr. cadastral 60089
CF nr. 53398 Borșa, nr. cadastral 53398
CF nr. 52841 Borșa, nr. cadastral 52841
CF nr. 52842 Borșa, nr. cadastral 52842
CF nr. 52847 Borșa, nr. cadastral 52847
CF nr. 52848 Borșa, nr. cadastral 52848
CF nr. 52927 Borșa, nr. cadastral 52927

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
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Nr.
crt.

Nr.
M.F.

Codul
de
clasificare

Denumirea imobilului
din domeniul public
al statului

4

104058
— parțial

8.19.01

Imobil 2487
parțial

5

103642
— parțial

8.19.01

Imobil 1279
parțial

6

103848
— parțial

8.19.01

7

103766
— parțial

8

Adresa poștală
a bunului imobil

Elemente-cadru de descriere tehnică ale construcțiilor și amenajărilor
la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului și valoarea contabilă
totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastral

Județul Brașov;
municipiul Săcele;
DN 1A
Toponimia Brădet—
Șanțuri

7
Persoana juridică —
administrator
al imobilului/CUI

1. Construcții:
Pavilionul H2:
— suprafață construită = 12,00 mp;
— valoarea contabilă = 8.080,18 lei;
Pavilionul I:
— suprafață construită = 5,29 mp;
— valoarea contabilă = 523,00 lei;
2. Amenajări:
Platou beton asfaltat:
— suprafață construită = 830,00 mp.;
— valoarea contabilă = 1.847,40 lei;
Total valoare contabilă: imobil 2487 — parțial = 10.450,58 lei
CF nr. 113019 Săcele, nr. cadastral 113019
Județul Giurgiu; comuna Construcții:
Bolintin-Deal;
Pavilionul H:
satul Ciorogârla
— suprafață construită = 160,00 mp;
— valoarea contabilă = 14.018,43 lei;
Total valoare contabilă: imobil 1279 — parțial = 14.018,43 lei
CF nr. 32227 Bolintin-Deal, nr. cadastral 32227

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229

Imobil 1253
parțial

Județul Olt;
municipiul Caracal;
strada Carpați nr: 137

1. Construcții:
Pavilionul I:
— suprafață construită = 437,00 mp;
— valoarea contabilă = 130.480,91 lei;
2. Amenajări:
Pod cale aeriană:
— suprafață construită = 30,00 mp;
— valoarea contabilă = 0,78 lei;
Total valoare contabilă: imobil 1253 — parțial = 130.481,69 lei
CF nr. 50510 Caracal, nr. cadastral 50510
CF nr. 51765 Caracal, nr. cadastral 51765

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229

8.19.01

Imobil 316
parțial

Județul Argeș;
municipiul Pitești;
strada Aleea Poarta
Eroilor

Construcții:
Pavilionul C:
— suprafață construită = 227,00 mp;
— valoarea contabilă = 5.776,10 lei;
Total valoare contabilă: imobil 316 — parțial = 5.776,10 lei
CF nr. 87574 Pitești, nr. cadastral 87574

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229

107104
— parțial

8.19.01

Imobil 1275
parțial

Județul Constanța;
municipiul Mangalia;
bd. 1 Decembrie 1918
nr: 13

Construcții:
Pavilionul BM1:
— suprafață construită = 288,00 mp;
— valoarea contabilă = 42,853 lei;
Pavilionul BM2:
— suprafață construită = 288,00 mp;
— valoarea contabilă = 42,853 lei;
Total valoare contabilă: imobil 1275 — parțial = 85.706 lei
CF nr. 111521 Mangalia, nr. cadastral 111521

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229

9

103576
— parțial

8.19.01

Imobil 982
parțial

Municipiul București;
sectorul 6;
bd. Iuliu Maniu nr. 9

Construcții:
Pavilionul B:
— suprafață construită = 404,31 mp;
— valoarea contabilă = 8.078,90 lei;
Total valoare contabilă: imobil 982 — parțial = 8.078,90 lei
CF nr. 220808 București, sectorul 6, nr. cadastral 220808

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229

10

104082
— parțial

8.19.01

Imobil 1044
parțial

Județul Sibiu;
municipiul Sibiu

Construcții:
Pavilionul N:
— suprafață construită = 117,42 mp;
— valoarea contabilă = 2,3419 lei;
Pavilionul V:
— suprafață construită = 39,77 mp;
— valoarea contabilă = 8.322,9325 lei;
Total valoare contabilă: imobil 1044 — parțial = 8.325,2744 lei
CF nr. 113736 Sibiu, nr. cadastral 113736

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
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Elemente-cadru de descriere tehnică ale construcțiilor și amenajărilor
la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului și valoarea contabilă
totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastral

Codul
de
clasificare

Denumirea imobilului
din domeniul public
al statului

106988
— parțial

8.19.01

Imobil 1715
parțial

Județul Vrancea;
municipiul Focșani;
strada Cezar Boliac
nr: 3—5

Construcții:
Pavilionul C3/construcția C5:
— suprafață construită = 43,00 mp;
— valoarea contabilă = 61.827,81 lei
Total valoare contabilă: imobil 1715 — parțial = 61.827,81 lei
CF nr. 58779 Focșani, nr. cadastral 58779

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229

12

106768
— parțial

8.19.01

Imobil 1155
parțial

Județul Bihor;
comuna Budureasa

Construcții:
Pavilionul F:
— suprafață construită = 30,00 mp;
— valoarea contabilă = 68,48 lei
Total valoare contabilă: imobil 1155 — parțial = 68,48 lei
CF nr. 50019 Budureasa, nr. cadastral 50019
CF nr. 50699 Budureasa, nr. cadastral 50699

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229

13

103755
— parțial

8.19.01

Imobil 2662
parțial

Județul Giurgiu;
comuna Mihai Bravu

1. Construcții:
Pavilionul A1:
— suprafață construită = 74,00 mp;
— valoarea contabilă = 223.551,58 lei;
Pavilionul E:
— suprafață construită = 174,00 mp;
— valoarea contabilă = 354.322,56 lei;
Pavilionul L:
— suprafață construită = 697,00 mp.;
— valoarea contabilă = 67.863,64 lei;
Pavilionul M:
— suprafață construită = 12,00 mp;
— valoarea contabilă = 49.598,01 lei;
Pavilionul J:
— suprafață construită = 375,00 mp;
— valoarea contabilă = 7.972,80 lei;
Pavilionul P:
— suprafață construită = 31,00 mp;
— valoarea contabilă = 26.324,30 lei;
Pavilionul S:
— suprafață construită = 170,00 mp;
— valoarea contabilă = 20.380,08 lei;
Pavilionul Y:
— suprafață construită = 91,00 mp;
— valoarea contabilă = 194.663,23 lei;
Pavilionul Y1:
— suprafață construită = 240,00 mp;
— valoarea contabilă = 17.140,48 lei;
Pavilionul Y2:
— suprafață construită = 243,00 mp;
— valoarea contabilă = 16,00 lei;
Pavilionul 1:
— suprafață construită = 475,00 mp;
— valoarea contabilă = 38.617.162,01 lei;
2. Amenajări:
Împrejmuire beton:
— lungime = 314,00 m;
— valoarea contabilă = 4.342,88 lei;
Împrejmuire sârmă ghimpată:
— lungime = 416,00 m;
— valoarea contabilă = 88,70 lei;
Împrejmuire metalică:
— lungime = 170,00 m;
— valoarea contabilă = 24,36 lei;
Rețea alimentare apă:
— lungime = 740,00 m;
— valoarea contabilă = 31.782,48 lei;
Rețea canalizare:
— lungime = 1.021,00 m;
— valoarea contabilă = 86.117,99 lei;
Rețea electrică aeriană:
— lungime = 1.185,00 m;
— valoarea contabilă = 8.627,01 lei;
Platouri betonate:
— suprafață construită = 1.589,00 mp;
— valoarea contabilă = 47.342,16 lei;

Apărării
Naționale
4183229

Nr.
crt.

Nr.
M.F.

11

Adresa poștală
a bunului imobil

Persoana juridică —
administrator
al imobilului/CUI
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Nr.
crt.

Nr.
M.F.

Codul
de
clasificare

Denumirea imobilului
din domeniul public
al statului

Adresa poștală
a bunului imobil

Elemente-cadru de descriere tehnică ale construcțiilor și amenajărilor
la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului și valoarea contabilă
totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastral

9
Persoana juridică —
administrator
al imobilului/CUI

Platforme betonate:
— suprafață construită = 281,00 mp;
— valoarea contabilă = 8.284,80 lei;
Drumuri betonate:
— suprafață construită = 2.603,00 mp;
— valoarea contabilă = 16.410,40 lei;
Rețea electrică subterană:
— lungime = 267,00 m;
— valoarea contabilă = 1.766,10 lei;
Total valoare contabilă: imobil 2662 — parțial = 39.783.781,57 lei
CF nr. 30145 Mihai Bravu, nr. cadastral 30145
14

106679
— parțial

8.19.01

Imobil 3072
parțial

Județul Cluj;
municipiul Cluj-Napoca;
strada Moș Ion Roată
nr: 18

1. Construcții:
Pavilionul L1:
— suprafață construită = 80,00 mp;
— valoarea contabilă = 34.233,84 lei;
Pavilionul L2:
— suprafață construită = 16,00 mp;
— valoarea contabilă = 5.950.947,97 lei;
Pavilionul L3:
— suprafață construită = 7,20 mp;
— valoarea contabilă = 2.823,17 lei;
Pavilionul L4:
— suprafață construită = 56,00 mp;
— valoarea contabilă = 1.795.251,04 lei;
Pavilionul L5:
— suprafață construită = 208,00 mp;
— valoarea contabilă = 12.526.660,64 lei;
Pavilionul L6B:
— suprafață construită = 13,25 mp;
— valoarea contabilă = 5.777,98 lei;
Pavilionul L6C:
— suprafață construită = 13,25 mp;
— valoarea contabilă = 5.777,98 lei;
Pavilionul L15:
— suprafață construită = 80,00 mp;
— valoarea contabilă = 34.233,84 lei;
Pavilionul L17:
— suprafață construită = 231,24 mp;
— valoarea contabilă = 98.475,12 lei;
Pavilionul L18:
— suprafață construită = 240,00 mp;
— valoarea contabilă = 24,20 lei;
Pavilionul L20:
— suprafață construită = 73,60 mp;
— valoarea contabilă = 30.015,88 lei;
Pavilionul L21:
— suprafață construită = 208,00 mp;
— valoarea contabilă = 85.180,20 lei;
Pavilionul L25:
— suprafață construită = 299,06 mp;
— valoarea contabilă = 129.262,04 lei;
Pavilionul L33:
— cantitate = 1 buc.;
— valoarea contabilă = 2.839,34 lei;
Pavilionul L33”:
— cantitate = 1 buc.;
— valoarea contabilă = 2.839,34 lei.
2. Amenajări:
Drumuri și alei interioare betonate:
— suprafață construită = 416,00 mp;
— valoarea contabilă = 13.952,81 lei;
Rețea alimentare apă:
— lungime = 118,00 m;
— valoarea contabilă = 2.823,17 lei;
Rețea canalizare:
— lungime = 70,00 m;
— valoarea contabilă = 6.049,65 lei;

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
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Nr.
M.F.

Codul
de
clasificare

Denumirea imobilului
din domeniul public
al statului

Adresa poștală
a bunului imobil

Elemente-cadru de descriere tehnică ale construcțiilor și amenajărilor
la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului și valoarea contabilă
totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastral

Persoana juridică —
administrator
al imobilului/CUI

Rețea electrică aeriană:
— lungime = 40,00 m;
— valoarea contabilă = 674,06 lei;
Rețea electrică subterană:
— lungime = 120,00 m;
— valoarea contabilă = 1,00 lei;
Total valoare contabilă: imobil 3072 — parțial = 20.727.843,27 lei
CF nr. 340348 Cluj-Napoca, nr. cadastral 340348
CF nr. 340349 Cluj-Napoca, nr. cadastral 340349
15

106669
— parțial

8.19.01

Imobil 1191
parțial

Județul Cluj;
municipiul Cluj-Napoca;
strada Piața Ștefan cel
Mare; nr: 1—3

TOTAL GENERAL:

Construcții:
Pavilionul H1/construcția C13:
— suprafață construită = 86,00 mp;
— valoarea contabilă = 6,00 lei;
Pavilionul H2:
— suprafață construită = 96,00 mp;
— valoarea contabilă = 3,00 lei;
Total valoare contabilă: imobil 1191 — parțial = 9,00 lei
CF nr. 318330 Cluj-Napoca, nr. cadastral 318330
CF nr. 330528 Cluj-Napoca, nr. cadastral 330528

Ministerul
Apărării
Naționale
4183229

61.008.361,2004 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea
și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind
organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie
„Prof. dr. G. K. Constantinescu”, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2015, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:
1. La articolul 3, după litera h) se introduce o nouă literă,
litera h1), cu următorul cuprins:
„h1) stabilește, prin decizie a directorului general,
reprezentanții Agenției din componența Comisiei Naționale de
Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă, actualizează
criteriile de bonitare și clasare specifice fiecărei rase, în
colaborare cu societățile de ameliorare recunoscute și
organismele internaționale de profil;”.
2. La articolul 3, literele i) și j) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„i) asigură actualizarea, dezvoltarea și funcționarea băncii
naționale de gene animale pentru menținerea biodiversității

genetice prin programele de conservare și ex situ în cadrul
Băncii naționale de gene animale, iar la specia cabaline, prin
Centrul național de recoltare, examinare, prelucrare, stocare,
însămânțare artificială și biotehnologii de reproducție;
j) elaborează, redactează și tipărește cu personal propriu sau
prin colaborare Stud Book-ul pentru rasele de cabaline din
România, publicații tehnice de specialitate și alte tipărituri și
publicații în domeniul de activitate al Agenției, în conformitate
cu legislația în vigoare și cu fondurile bugetare alocate;”.
3. La articolul 5, după litera a) se introduc două noi litere,
literele a1) și a2), cu următorul cuprins:
„a1) stabilește și aprobă, la propunerea scrisă a proprietarilor
de cai, forma pentru însemnele dangalelor și denumirile de
crescătorie la rasele pentru care Agenția derulează un program
de ameliorare;
a2) acceptă sau modifică numele cabalinelor în conformitate
cu programele de ameliorare;”.
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4. La articolul 5, literele c), d) și f) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„c) autorizează prestatorii de servicii în domeniul
biotehnologiilor de reproducție la animale;
d) autorizează punctele de montă publică, pe specii,
hergheliile și depozitele de armăsari, verifică existența
reproducătorilor pentru montă naturală și îi autorizează din punct
de vedere zootehnic;
....................................................
f) autorizează stupinele de elită și stupinele de multiplicare,
acordă codurile de identificare pentru stupine, acreditează
organizații/asociații care întocmesc programe proprii de
ameliorare în conformitate cu Programul Național Apicol,
înființează și mențin evidențe zootehnice și genealogice la
specia albine din rasa Apis Mellifera Carpatica;”.
5. La articolul 5, litera i2) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„i2) codifică, aprobă și autorizează reproducătorii masculi
utilizați la însămânțări artificiale;”.
6. La articolul 5, după litera i2) se introduce o nouă literă,
litera i3), cu următorul cuprins:
„i3) participă la recoltarea de probe biologice pentru analiză
și testare ADN a cabalinelor de rasă pură și transmiterea
acestora către laboratoarele acreditate de Societatea
internațională de genetică animală — ISAG;”.
7. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 51. — Procedurile privind recunoașterile, autorizările și
aprobările prevăzute la art. 5 lit. a)—f) și i) se elaborează de
Agenție și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale.”
8. La articolul 6, litera a) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„a) realizarea obiectivelor programelor de ameliorare
aprobate desfășurate de societăți de ameliorare și/sau
exploatații de ameliorare recunoscute și ale programelor de
ameliorare la specia albine desfășurate de către organizații/
asociații acreditate de către Agenție;”.
9. La articolul 7 alineatul (1), după litera b) se introduce
o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
„b1) teste de paternitate la taurine, ovine și caprine;”.
10. La articolul 7, după alineatul (14) se introduc trei noi
alineate, alineatele (15)—(17), cu următorul cuprins:
„(15) Până în data de 31 decembrie 2021, prin excepție de la
prevederile alin. (1) lit. b), testele de genotipizare a scrapiei se
efectuează de către Agenție gratuit, prin laboratorul propriu,

pentru masculii din speciile ovine/caprine care intră la
reproducție în anul 2021 în cadrul programelor de ameliorare
aprobate.
(16) Până în data de 31 decembrie 2021, prin excepție de la
prevederile alin. (1) lit. b1), testarea paternității prin analiza ADN
se efectuează de către Agenție gratuit, prin laboratorul propriu,
pentru masculii din speciile ovine/caprine care intră la
reproducție în anul 2021 în cadrul programelor de ameliorare
aprobate.
(17) Resursele financiare necesare efectuării testelor
prevăzute la alin. (15) și (16) se asigură de la bugetul de stat, în
limita sumelor aprobate Agenției cu această destinație pentru
anul 2021.”
11. La articolul 8, după litera d) se introduc două noi
litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:
„e) închiriază bunuri imobile, proprietate publică a statului,
aflate în administrarea sa, închirierea fiind aprobată prin
hotărâre a Guvernului, conform legislației în vigoare;
f) pune la dispoziție aplicația web aferentă Sistemului
informatic de identificare și înregistrare a ecvideelor pentru a fi
accesată de către societățile de ameliorare recunoscute de
Agenție.”
12. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(5) Agenția colaborează cu unități din domeniul cercetării
științifice, institutele de învățământ superior de profil, instituții de
profil interne și internaționale, autorități de Stud Book, societăți
de ameliorare, exploatații de ameliorare, centre de colectare
autorizate și alte autorități competente, în scopul dezvoltării, pe
baza protocoalelor de colaborare, a noi programe de promovare
în domeniul zootehnic, inclusiv a programului de producere a
embrionilor în România.”
13. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Numărul posturilor cu atribuții de inspecție în domeniul
zootehniei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale.”
Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind
organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie
„Prof. dr. G. K. Constantinescu”, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2015, cu modificările
și completările ulterioare, precum și cu modificările și
completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Nechita-Adrian Oros
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
București, 25 august 2021 .
Nr. 914.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Nr. 438 din 30 martie 2021

MINISTERUL EDUCAȚIEI
Nr. 4.629 din 13 august 2021

ORDIN
privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ
preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării
de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos
Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate
publică nr. VVV 3.806 din 29.03.2021,
având în vedere:
— prevederile art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
— cap. I și III ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe
exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările
și completările ulterioare;
— prevederile art. 83 alin. (2) și art. 205 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
ministrul sănătății și ministrul educației emit următorul ordin:
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — (1) Statul garantează drepturile preșcolarilor,
elevilor și studenților la sănătate, educație, mediu sănătos,
protecția și îngrijirile necesare în vederea dezvoltării optime și
atingerii celei mai bune stări de sănătate, respectând drepturile
și obligațiile părinților sau ale reprezentanților legali cărora
acesta le-a fost încredințat.
(2) Statul asigură în unitățile de învățământ tuturor
preșcolarilor, elevilor și studenților accesul la asistență medicală
primară gratuită, cu accent pe acțiunile medicale preventive.
Art. 2. — (1) Asistența medicală și asistența medicală
stomatologică destinată preșcolarilor, elevilor și studenților se
asigură în cabinetele medicale și în cabinetele medicale
stomatologice din unitățile de învățământ preuniversitar și
instituțiile de învățământ superior.
(2) În unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de
învățământ superior autorizate/acreditate, asistența medicală
prevăzută la alin. (1) este asigurată de medici de medicină
generală/medicină de familie, medici stomatologi și asistenți
medicali, care își exercită profesia în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
(3) În mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale și
cabinete medicale stomatologice în unitățile de învățământ
preuniversitar, asistența medicală prevăzută la alin. (1) se
realizează prin medicii de medicină de familie/generală și medicii
stomatologi din localitățile respective sau din localități apropiate,
în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului
de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către
autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea
nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de
învățământ superior particulare autorizate/acreditate respectă
prevederile prezentului ordin și asigură inclusiv încadrarea
personalului medical și dotarea cabinetelor medicale, conform
baremelor prevăzute în prezentul ordin.
(5) În vederea protecției datelor cu caracter personal,
cabinetele medicale și stomatologice din unitățile de învățământ
preuniversitar și instituțiile de învățământ superior vor fi
prevăzute cu echipament IT, mobilier și spațiu de arhivă a
documentelor, dotate cu elemente de securitate.

Art. 3. — Evaluarea stării de sănătate, realizată prin serviciile
de asistență medicală și stomatologică școlară, are următoarele
componente:
a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos prin
identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea
colectivității, asigurarea circuitelor funcționale (spațiu și
instrumente), verificarea respectării reglementărilor de sănătate
publică;
b) servicii profilactice de menținere a stării de sănătate
individuale și colective:
(i) efectuarea triajului epidemiologic zilnic în unitățile de
învățământ preșcolar, înainte de intrarea în
colectivitate;
(ii) efectuarea triajului epidemiologic în unitățile de
învățământ preuniversitar, după vacanțele școlare și
ori de câte ori este nevoie;
(iii) efectuarea imunizărilor în situații epidemiologice
speciale, stabilite prin ordin al ministrului sănătății, cu
respectarea legii drepturilor pacienților;
(iv) inițierea măsurilor de control și combatere a bolilor
transmisibile, după caz;
c) servicii de supraveghere și evaluare a stării de sănătate,
inclusiv sănătate orală, depistarea precoce a afecțiunilor
aparatului dento-maxilar, depistarea precoce a afecțiunilor
cronice sau cronicizabile, monitorizarea pacienților cu afecțiuni
cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;
d) acțiuni medicale curative gratuite: servicii medicale de
asigurare a stării de sănătate, inclusiv a sănătății orale,
acordarea de consultații medicale și stomatologice, eliberarea
de bilete de trimitere către medici de alte specialități, eliberarea
de rețete gratuite și acordarea de prim ajutor în caz de urgență;
e) activități de educație pentru sănătate, inclusiv sănătatea
reproductivă, sănătatea orală, și de promovare a unui stil de
viață sănătos;
f) consilierea în vederea aplicării precoce a tratamentelor
curative și de recuperare medicală.
Art. 4. — (1) Categoriile de personal implicate în asigurarea
asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor și studenților sunt
următoarele:
a) personalul medical din unitatea de învățământ
preuniversitar sau instituția de învățământ superior;
b) asistentul social responsabil de unitatea de învățământ;
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c) personalul cu atribuții specifice din cadrul direcțiilor de
sănătate publică județene și al municipiului București;
d) personalul din administrația publică locală cu competențe
partajate în învățământul preuniversitar și universitar, de stat;
e) directorul unității de învățământ preuniversitar/conducerea
instituției de învățământ superior;
f) personalul didactic, personalul didactic auxiliar și
nedidactic din unitatea de învățământ;
g) personalul din inspectoratele școlare județene/al
municipiului București.
(2) Pentru asigurarea în condiții optime a activității de
medicină școlară, autoritățile administrației publice locale
numesc medici coordonatori, din rândul medicilor încadrați în
cabinetele medicale și stomatologice din unitățile de învățământ
preuniversitar și instituțiile de învățământ superior.
a) Medicul coordonator va fi desemnat de către autoritățile
administrației publice locale în baza următoarelor criterii:
— gradul profesional; se va desemna medicul cu cel mai
mare grad profesional din cadrul medicilor încadrați în
cabinetele medicale școlare din aria administrativ-teritorială;
— titlul didactic, după caz;
— competențe, instruiri și specializări în asistența medicală
școlară/asistența medicală stomatologică școlară.
b) La propunerea medicilor coordonatori vor fi desemnați
asistenți medicali coordonatori pentru fiecare tip de cabinet.
(3) Coordonarea activității medicale și stomatologice din
unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ
superior se va realiza după cum urmează:
a) Se vor numi medici coordonatori diferiți pentru:
— cabinetele medicale școlare;
— cabinetele medicale studențești,
— cabinetele de stomatologie școlară;
— cabinetele de stomatologie studențești.
b) Medicii coordonatori, în funcție de specialitate,
coordonează medicii și asistenții medicali din cabinetele
medicale respective, colaborând în vederea realizării obiectivelor
și indicatorilor, conform atribuțiilor prevăzute în prezentul ordin.
c) Medicul coordonator școlar/universitar pentru asistența de
medicină generală asigură coordonarea activității de asistență
medicală din cabinetele școlare/universitare de medicină
generală, medicul coordonator școlar/universitar pentru
asistența stomatologică asigură coordonarea activității de
asistență medicală școlară/universitară stomatologică, iar
asistentul medical școlar/universitar coordonator de medicină
generală/stomatologie colaborează și sprijină medicul
coordonator, în desfășurarea activității acestuia.
d) Personalul medical care exercită funcțiile de medic
coordonator/asistent medical coordonator, pe perioada cât
exercită această funcție, beneficiază de majorarea salariului de
bază conform legii.
(4) Atribuțiile categoriilor de personal medical implicat în
asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor și
studenților, menționate la alin. (1) lit. a), sunt prevăzute, pe
categorii, în anexele nr. 1—6 și 8.
(5) Atribuțiile categoriilor de personal medical menționate la
alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 7.
(6) Personalul prevăzut la alin. (1) și (2) are obligația
profesională și deontologică de păstrare a confidențialității
activităților prestate și a secretului de serviciu.
Art. 5. — Baremul de dotare a cabinetelor medicale și de
medicină dentară din unitățile de învățământ de stat și particulare
autorizate/acreditate este prevăzut în anexele nr. 9—12.
CAPITOLUL II
Organizarea evaluării și supravegherii stării de sănătate
a preșcolarilor, elevilor și studenților din unitățile școlare
de stat și particulare autorizate/acreditate,
de către personalul medical
Art. 6. — (1) Supravegherea și evaluarea stării de sănătate
a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar
și studenților din instituțiile de învățământ superior de stat și
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particulare autorizate/acreditate au ca scop menținerea și/sau
îmbunătățirea stării de sănătate, prin evaluarea sănătății
colectivităților, prevenirea îmbolnăvirilor și depistarea precoce a
unor afecțiuni sau deficiențe și a factorilor de risc pentru
sănătate, prin inițierea rapidă a acțiunilor necesare ori a
măsurilor adecvate de educație pentru sănătate.
(2) Medicii din cadrul cabinetelor medicale și stomatologice
din unitățile de învățământ preuniversitar vor prezenta în
consiliile profesorale ale unităților de învățământ arondate o
analiză anuală a stării de sănătate a populației școlare, conform
modelului din anexa nr. 13.
(3) Supravegherea și evaluarea stării de sănătate a
preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și
studenților din instituțiile de învățământ superior de stat și
particulare autorizate/acreditate se realizează cu respectarea
programelor naționale de sănătate.
(4) Supravegherea și evaluarea stării de sănătate a
preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar
de stat și particulare autorizate/acreditate, precum și
administrarea oricărui tratament medical curativ sau profilactic
se realizează cu înștiințarea și acordul părinților.
(5) Datele de contact ale părinților sau reprezentaților legali
ai elevilor, cu acordul acestora, vor fi transmise de către
conducerea unității de învățământ și personalului medical din
cabinetele școlare, cu respectarea prevederilor Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) (GDPR).
Art. 7. — Medicii din cabinetele medicale școlare vor elibera
bilete de trimitere pentru preșcolarii, elevii și studenții depistați
cu anumite afecțiuni medicale către cabinetele medicale de
specialitate, în funcție de patologia depistată, în vederea
confirmării sau stabilirii diagnosticului definitiv, iar în baza
scrisorii medicale emise de medicul specialist vor fi luați în
evidență specială și supraveghere medicală la nivelul
cabinetului medical școlar.
Art. 8. — Etapele examinărilor medicale periodice și de bilanț
ale stării de sănătate sunt următoarele:
a) examinările medicale periodice și de bilanț ale stării de
sănătate efectuate anual pentru toți preșcolarii din colectivități;
b) examinările medicale periodice ale stării de sănătate
efectuate anual pentru toți elevii;
c) examinările medicale de bilanț ale stării de sănătate efectuate
pentru toți elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a, din
ultimul an al școlilor profesionale și anul II de facultate;
d) examinare periodică în cadrul dispensarizării afecțiunilor
orodentare;
e) examinări medicale în situații de risc epidemiologic.
Art. 9. — Programarea evaluării medicale a stării de sănătate
a preșcolarilor, elevilor și studenților se face de către
medicul/asistentul medical împreună cu conducerea unității de
învățământ preuniversitar/instituției de învățământ superior care
va asigura și mobilizarea preșcolarilor, elevilor și studenților la
datele stabilite de comun acord.
CAPITOLUL III
Modul de efectuare a examinărilor medicale
de bilanț ale stării de sănătate
Art. 10. — Personalul care asigură examinarea este format
din:
a) medicul și asistentul din cabinetul medical din
colectivitățile de preșcolari și din unitățile școlare/instituțiile de
învățământ superior;
b) medicul stomatolog și asistentul medical din cabinetele
stomatologice;
c) profesorul pentru învățământ preșcolar/educatorul/
psihologul/logopedul din cadrul grădinițelor în care se
efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice și a limbajului,
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în vederea stabilirii conduitei medicale, care va informa medicul
școlar asupra rezultatelor evaluării.
Art. 11. — (1) Examinările medicale de bilanț ale stării de
sănătate se realizează după cum urmează:
a) efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice
referitoare la pubertate, boli care au apărut în intervalul dintre
ultima examinare medicală de bilanț și data examinării,
deficiențe senzoriale, de limbaj, date sociofamiliale, factori de
risc, alergii și intoleranțe;
b) efectuarea unui examen clinic pe aparate și sisteme,
avându-se în vedere în cadrul acestuia și examenul
endocrinologic;
c) efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie,
somatometrie, fiziometrie);
d) depistarea tulburărilor de vedere;
e) depistarea tulburărilor de auz;
f) depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihică la
preșcolari.
(2) Înregistrarea datelor obținute în urma examinărilor
medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate se face în
fișa de examinare medicală de bilanț al stării de sănătate a
copilului/elevului/studentului (conform anexei nr. 14) și va fi
comunicată părinților/reprezentanților legali direct sau prin
mijloace de comunicare la distanță.
(3) În examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a
elevilor se vor utiliza ca reper indicii de înălțime și greutate
conform referințelor naționale, prezentați în anexa nr. 14.1.
(4) Lunar, asistenții medicali din unitățile de învățământ
preuniversitar și instituțiile de învățământ superior vor completa
centralizatorul lunar al activității medicale pentru acțiunile
desfășurate în cabinetele din grădinițe, școli, licee și cabinete
studențești, după caz, conform anexelor nr. 15.1—15.4, care vor
fi predate, conform specialității, medicului școlar coordonator.
Art. 12. — (1) Documentele medicale necesare înscrierii sau
transferului în unitățile de învățământ sunt prezentate în anexele
nr. 16, 16.1—16.3.
(2) Normarea personalului medical din unitățile de
învățământ este prevăzută în anexa nr. 17.
CAPITOLUL IV
Rolul unităților de învățământ preuniversitar
și instituțiilor de învățământ superior și al autorităților
publice locale în asigurarea și menținerea stării
de sănătate a preșcolarilor, elevilor și studenților
Art. 13. — (1) Înființarea cabinetelor medicale și
stomatologice în cadrul unităților de învățământ se face la
solicitarea conducerii acestora adresată autorității administrației
publice locale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului
de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către
autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea
nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Unitățile de învățământ, cu sprijinul autorităților
administrației publice locale, asigură condițiile igienico-sanitare
privind organizarea și desfășurarea în bune condiții a procesului
instructiv-educativ în conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului sănătății nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor
de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea,
odihna și recreerea copiilor și tinerilor, respectă în totalitate
prevederile prezentului ordin privind acordarea asistenței
medicale în unitățile de învățământ și creează cadrul
corespunzător de aplicare și respectare a acestei legislații de
către toate categoriile de personal din unitate.
(3) Nerespectarea normelor de igienă și a prevederilor
prezentului ordin în unitățile de învățământ preuniversitar și
instituțiile de învățământ superior se constată conform
competențelor și se sancționează contravențional, conform
legislației în vigoare, de către personalul împuternicit de
conducerea Ministerului Sănătății.
(4) Conducea unităților de învățământ preșcolar, în colaborare
cu personalul de specialitate din direcțiile de sănătate publică,

va stabili circuitele funcționale corespunzătoare în vederea
prezentării preșcolarilor cu părinții la triajul epidemiologic zilnic,
înainte de intrarea în colectivitate, iar unitățile de învățământ
preuniversitar vor asigura condițiile necesare personalului
medical în vederea efectuării triajului epidemiologic după
vacanțe și ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin mobilizarea
elevilor/studenților și cadrelor didactice.
Art. 14. — În unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile
de învățământ superior se pot organiza activități educative
extracurriculare și extrașcolare pentru promovarea unui stil de
viață sănătos, în parteneriat cu cabinetul medical și de medicină
dentară școlar/universitar și autoritatea publică locală.
Art. 15. — Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile
de învățământ superior vor prezenta în oferta educațională
activități formale/nonformale de educație pentru sănătate.
Art. 16. — (1) Unitățile de învățământ preuniversitar și
instituțiile de învățământ superior pot încheia parteneriate cu
instituții guvernamentale și neguvernamentale în vederea
promovării stilului de viață sănătos în rândul preșcolarilor,
elevilor și studenților, informând atât personalul medical care
deservește unitatea de învățământ asupra agendei acestor
activități, cât și părinții.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) sunt excluse
parteneriatele cu operatorii economici care produc sau
comercializează produse din tutun, produse conexe sau băuturi
alcoolice sau cu organizații nonguvernamentale care au primit
sponsorizări sau alte beneficii materiale de la agenții economici
menționați.
Art. 17. — (1) Unitățile de învățământ preuniversitar
colaborează cu autoritățile publice locale, precum și cu părinții
sau reprezentanții legali ai preșcolarilor și elevilor pentru
promovarea principiilor de viață sănătoasă.
(2) Instituțiile de învățământ superior colaborează cu
autoritățile publice locale și organizațiile studențești pentru
promovarea principiilor de viață sănătoasă.
Art. 18. — (1) Unitățile de învățământ preșcolar și
preuniversitar informează, în scris, părinții sau reprezentanții legali
ai preșcolarilor/elevilor că semnarea contractului educațional
include și responsabilitatea acestora față de sănătatea propriilor
copii și în afara școlii.
(2) Unitățile de învățământ preuniversitar anexează la
contractul educațional, în două exemplare, fișa de prezentare a
activităților cabinetului medical din cadrul grădinițelor/școlilor
conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 și fișa de prezentare
a activităților cabinetului stomatologic conform modelului
prevăzut în anexa nr. 19 (după caz); un exemplar revine
cabinetului medical/stomatologic, după semnarea și completarea
de către părintele sau reprezentantul legal, iar celălalt exemplar
va fi înmânat părintelui sau reprezentantului legal.
(3) Instituțiile de învățământ superior anexează la contractul
de studii universitare și la regulamentul de ordine interioară și
fișa de prezentare a activităților cabinetului medical și
stomatologic studențesc conform anexei nr. 20.
(4) În timpul programului educativ preșcolarii și elevii se află
în supravegherea unităților de învățământ, iar conducerea
acestora, în colaborare cu comitetul de părinți de la nivelul
unității de învățământ, stabilește în regulamentul de ordine
interioară următoarele:
a) procedura privind informarea părinților/reprezentanților
legali ai preșcolarilor și elevilor minori privind depistarea
problemelor de sănătate ale acestora;
b) procedura privind preluarea din cadrul unității de
învățământ de către părinți/aparținători a preșcolarilor și elevilor
cu probleme de sănătate sau depistați cu probleme medicale
acute/urgente în perioada cursurilor școlare;
c) personalul medical din cabinetele medicale va fi informat
asupra procedurilor menționate la lit. a) și b) stabilite la nivelul
unității de învățământ.
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CAPITOLUL V
Dispoziții finale
Art. 19. — (1) Copiii cetățenilor rezidenți pe teritoriul
României, înscriși în unități de învățământ preuniversitar și
instituțiile de învățământ superior de stat și particulare
autorizate/acreditate, beneficiază de asistență medicală gratuită,
în condițiile legii și a prezentului ordin.
(2) Studenții cetățeni străini rezidenți pe teritoriul României
beneficiază de asistență medicală și de medicină dentară
gratuite în cabinetele medicale din instituțiile de învățământ
superior în condițiile legii și a acordului bilateral de securitate
socială cu prevederi pentru asigurarea de boală—maternitate.
Art. 20. — Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile după
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 21. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă:
a) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011 pentru

aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a
preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și
particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței
medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din
12 ianuarie 2012, cu modificările și completările ulterioare;
b) Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind
asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din
5 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
c) prevederile art. 9, art. 14 lit. a) și b), art. 20 lit. a) din cap. III
din Metodologia organizării și desfășurării activităților de
educație fizică și sport în învățământul preuniversitar, aprobată
prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr. 3.462/2012, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2012.
Art. 22. — Anexele nr. 1—20*) fac parte integrantă din
prezentul ordin.

Ministrul sănătății,
Ioana Mihăilă

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

*) Anexele nr. 1—20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.

GUVERNUL ROMÂNIEI
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

ORDIN
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Constanța Nord — Medgidia Sud”
Luând în considerare:
— Referatul nr. 466/CG din 4.08.2021 de aprobare a Ordinului SGG privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Constanța Nord — Medgidia Sud”;
— Decizia nr. 818 din 24.05.2021 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica —
S.A. de aprobare a devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției „LEA 400 kV d.c. (1 c.e.)
Constanța Nord — Medgidia Sud”;
— Decizia nr. 2.287 din 9.12.2020 a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a Planului
de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2020—2029 în care este prevăzut și proiectul „LEA 400 kV d.c.
(1 c.e.) Constanța Nord — Medgidia Sud”;
— documentația înaintată de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. prin Adresa
nr. 28.668/2021, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/17.728/THG/2021,
în temeiul art. 39 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, art. 42 alin (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice și
a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 137/2020
privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările ulterioare,
secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Constanța Nord —
Medgidia Sud”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se comunică Companiei Naționale
de Transport al Energiei Electrice Transelectrica — S.A. de către
Direcția generală politici publice, strategii și control intern

managerial din cadrul Secretariatului General al Guvernului, în
vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia.
Art. 3. — Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și
corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii
prezentului ordin revine Companiei Naționale de Transport al
Energiei Electrice Transelectrica — S.A.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun
București, 25 august 2021.
Nr. 1.198.
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ANEXĂ

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Constanța Nord — Medgidia Sud”
Titular: statul român, prin Secretariatul General al Guvernului
Beneficiar: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A.
Amplasament: unitățile administrativ-teritoriale de pe teritoriul județului Constanța: municipiile Constanța și Medgidia,
orașul Murfatlar, comunele Bărăganu, Ciocârlia, Cumpăna și Valu lui Traian
Indicatorii tehnico-economici
— Valoarea investiției (fără TVA)
(în prețuri valabile la data de 17.02.2021, 1 euro = 4,8746 lei), 110.811.016/22.732.330 lei/euro
din care
C + M (fără TVA)
— Eșalonarea investiției (fără TVA)
Anul I
Anul II
— Durata de realizare
— Capacități

61.811.872/12.680.399 lei/euro
77.567.711/15.912.631 lei/euro
33.243.305/6.819.699 lei/euro
18 luni
1385 MVA

— LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Constanța Nord — Medgidia Sud va fi alcătuită din două tronsoane distincte:
— un tronson de linie electrică subterană în cablu-simplu circuit 400 kV, între stația 400 kV Medgidia Sud și capetele terminale
amplasate pe suporții metalici de sub cadrul de trecere LEA-LES situat lângă stâlpul terminal nr. 110, având o lungime de cca 2 km;
— un tronson de linie electrică aeriană 400 kV dublu circuit, la care se echipează un singur circuit, între stâlpul terminal
nr. 1 din fața stației Constanța Nord și stâlpul terminal cu numărul 110 din apropierea stației Medgidia Sud, având o lungime de
aproximativ 35,35 km.
— Lungime LEA 400 kV
35,35 km
— Lungime LES 400 kV
2 km
— Număr stâlpi LEA 400 kV
110
Tensiune LEA
400 kV
Finanțarea investiției:
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din surse proprii ale Companiei Naționale de Transport al Energiei
Electrice Transelectrica — S.A., precum și alte surse legal constituite și în completare de la bugetul de stat, prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului, suma de 79.411 lei, sumă aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care
constituie coridorul de expropriere a obiectivului de investiții, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
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