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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor
și procurorilor
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și
procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 331 se abrogă.
2. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 60. — (1) Transferul judecătorilor și procurorilor de la o
instanță la altă instanță sau de la un parchet la alt parchet ori la
o instituție publică se aprobă, la cererea celor în cauză, de
Secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii,
cu avizul consultativ motivat al președintelui instanței sau al
conducătorului parchetului de unde se transferă și unde se
transferă, însoțite de punctul de vedere al președinților curților
de apel sau al procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă
curțile de apel în circumscripția cărora se află instanța sau
parchetul de unde se transferă și unde se transferă. În cazul în
care transferul se solicită în circumscripția aceleiași curți de apel
sau a aceluiași parchet de pe lângă o instanță din circumscripția
aceleiași curți de apel este necesar punctul de vedere al
președintelui respectivei curți de apel sau al procurorului general
al parchetului de pe lângă respectiva curte de apel.
(2) Transferul nu se poate face la instanțe sau parchete de
nivel superior celor la care judecătorul sau procurorul are dreptul
să funcționeze, potrivit legii.
(3) Posturile vacante de conducere nu se pot ocupa prin
transfer.
(4) Procurorii nu pot fi transferați la Direcția Națională
Anticorupție sau la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism.”
3. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 61. — (1) Declanșarea procedurii de transfer prevăzute
la art. 60 se decide, de regulă, semestrial de președintele sau,
după caz, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii
și se face prin publicarea pe pagina de internet a Consiliului
Superior al Magistraturii a unui anunț în acest sens, însoțit de
lista posturilor vacante de la instanțe sau parchete, precum și a
posturilor care urmează a se vacanta.
(2) Prin posturi ce urmează a se vacanta se înțelege, pentru
posturile de judecător, acele posturi cu privire la care s-a decis,
anterior publicării listei menționate la alin. (1) sau cel târziu la
data publicării acesteia, promovarea la Înalta Curte de Casație
și Justiție, promovarea la instanțe superioare, transferul,
numirea judecătorilor în funcția de procuror, numirea în funcție
de conducere ori eliberarea din funcție.
(3) Prin posturi ce urmează a se vacanta se înțelege, pentru
posturile de procuror, acele posturi cu privire la care s-a decis,
anterior publicării listei menționate la alin. (1) sau cel târziu la
data publicării acesteia, promovarea la parchetele superioare,
numirea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, a Direcției de
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism, transferul, numirea procurorilor în funcția de judecător
ori eliberarea din funcție.
(4) Avizul consultativ motivat prevăzut la art. 60 alin. (1)
cuprinde mențiuni privind posturile vacante, posturile ocupate și

încărcătura pe judecător sau pe procuror și pe schemă la
instanța sau la parchetul de la care, respectiv la care se solicită
transferul, precum și situația hotărârilor sau a lucrărilor restante
ale judecătorului sau ale procurorului care solicită transferul.
Avizul consultativ se solicită imediat după expirarea termenului
de depunere a cererilor de transfer și se comunică Consiliului
Superior al Magistraturii, în termen de 10 zile de la solicitare.
(5) Pentru fiecare solicitare de transfer, Consiliul Superior al
Magistraturii, prin compartimentul de specialitate, întocmește un
referat care cuprinde datele relevante privind cariera de
judecător sau de procuror a solicitantului, motivele pe care se
întemeiază cererea, situația posturilor ocupate, a posturilor
vacante, a celor care urmează a se vacanta și a posturilor
temporar vacante la instanța sau la parchetul de la care se
solicită transferul, precum și la instanța sau la parchetul la care
se solicită transferul, numărul cererilor de transfer formulate
anterior și motivele admiterii sau ale respingerii acestora,
precum și, dacă este cazul, mențiunea dacă pentru postul vizat
s-au formulat cereri de numire a procurorilor în funcția de
judecător sau a judecătorilor în funcția de procuror. Referatul va
cuprinde, obligatoriu, datele statistice din ultimele 12 luni privind
volumul de activitate și încărcătura efectivă pe judecător sau pe
procuror, inclusiv încărcătura pe schemă, la instanțele sau la
parchetele implicate în procedura de transfer, raportate la media
pe țară, precum și mențiuni privind incidența interdicțiilor
prevăzute la art. 33 alin. (14) și art. 471 ori, după caz, mențiuni
privind judecătorii sau procurorii delegați de la instanța sau de
la parchetul la care funcționează judecătorul sau procurorul care
solicită transferul, precum și de la instanța sau de la parchetul
la care se solicită transferul.”
4. După articolul 61 se introduc șase noi articole,
articolele 611—616, cu următorul cuprins:
„Art. 611. — (1) Cererile de transfer se depun la Consiliul
Superior al Magistraturii în termen de 15 zile de la data publicării
anunțului prevăzut la art. 61 alin. (1). Cererea de transfer va
conține informații privind specializarea judecătorului sau a
procurorului și, dacă este cazul, disponibilitatea asumată a
acestuia de a activa la instanța sau la parchetul la care solicită
transferul, în oricare dintre secțiile sau completurile sau
compartimentele la care cerințele acestei instanțe sau ale
acestui parchet o impun.
(2) După centralizare, pe pagina de internet a Consiliului
Superior al Magistraturii se publică o situație privind cererile de
transfer formulate și instanțele sau parchetele pentru care s-a
solicitat transferul.
(3) În termen de 5 zile de la data publicării informațiilor
prevăzute la alin. (2), judecătorii sau procurorii pot depune la
Consiliul Superior al Magistraturii cereri de transfer pentru
posturile care ar putea deveni vacante ca urmare a admiterii
unei cereri de transfer formulate în condițiile alin. (1). Dispozițiile
referitoare la conținutul cererii prevăzute la alin. (1) se aplică în
mod corespunzător.
(4) Toate cererile de transfer formulate în condițiile alin. (1)
pentru un anumit post vacant, depuse în termen la Consiliul
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Superior al Magistraturii, se analizează și se soluționează de
Secția pentru judecători, respectiv de Secția pentru procurori în
aceeași ședință, în baza criteriilor prevăzute la art. 612.
(5) Cererile de transfer formulate potrivit alin. (3) se
analizează și se soluționează de Secția pentru judecători,
respectiv de Secția pentru procurori în ședința următoare celei
prevăzute la alin. (4), în baza criteriilor prevăzute la art. 612.
(6) Dacă apreciază necesar, Secția pentru judecători,
respectiv Secția pentru procurori poate invita solicitantul să își
susțină cererea de transfer, personal sau prin videoconferință.
(7) Hotărârile prin care se dispune cu privire la cererile de
transfer pot fi atacate cu contestație de orice persoană
interesată în condițiile art. 29 alin. (7)—(9) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se
aplică în mod corespunzător.
(8) Termenele prevăzute de prezentul articol se calculează
potrivit dispozițiilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul
de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 612. — La soluționarea cererilor de transfer ale
judecătorilor la alte instanțe și ale procurorilor la alte parchete se
au în vedere următoarele criterii:
a) motivele cuprinse în avizele consultative motivate și
punctele de vedere prevăzute la art. 60 alin. (1);
b) volumul de activitate al instanței sau al parchetului de la
care se solicită transferul și la care se solicită transferul, numărul
posturilor vacante și al posturilor temporar vacante la instanțele
sau la parchetele implicate și dificultățile de ocupare a acestora;
c) specializarea judecătorului sau a procurorului,
specializările complementare, vechimea în cadrul secției sau al
completului corespunzător specializării;
d) vechimea la instanța sau la parchetul de la care se solicită
transferul;
e) vechimea efectivă în funcția de judecător sau, după caz,
de procuror;
f) vechimea în gradul aferent instanței sau parchetului la care
se solicită transferul;
g) disponibilitatea de a activa în secția sau în completul
corespunzător specializării postului vacant;
h) domiciliul sau, după caz, reședința solicitantului;
i) distanța dintre domiciliul sau, după caz, reședința și sediul
instanței sau al parchetului la care funcționează judecătorul sau
procurorul și posibilitățile reale de navetă, inclusiv timpul afectat
acesteia;
j) starea de sănătate și situația familială.
Art. 613. — (1) Transferul unui judecător sau procuror la o
altă instituție publică decât o instanță sau un parchet atrage
eliberarea din funcție în condițiile art. 65 alin. (1) lit. c).
(2) Cererea de transfer însoțită de acordul scris al instituției
la care se solicită transferul se depune la Consiliul Superior al
Magistraturii.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii, prin compartimentul de
specialitate, întocmește un referat cuprinzând datele relevante
privind cariera solicitantului și motivele pe care se întemeiază
cererea și îl prezintă Secției pentru judecători sau Secției pentru
procurori.
(4) Dacă apreciază necesar, Secția pentru judecători sau
Secția pentru procurori poate invita solicitantul să își susțină
cererea de transfer, personal sau prin videoconferință.
(5) Transferul produce efecte de la data publicării decretului
de eliberare din funcție a judecătorului sau a procurorului.
(6) În cazuri justificate, Secția pentru judecători sau, după
caz, Secția pentru procurori poate stabili un termen de cel mult
90 de zile până la transmiterea către Președintele României a
propunerii de eliberare din funcție prin transfer, perioadă în care
magistratul este obligat să își îndeplinească toate atribuțiile în
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vederea finalizării lucrărilor în curs. Dispozițiile art. 611 alin. (7)
și (8) rămân aplicabile.
Art. 614. — La cererea lor motivată, judecătorii pot fi numiți
în funcția de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, iar
procurorii pot fi numiți în funcția de judecător la judecătorii, prin
decret al Președintelui României, la propunerea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea condițiilor
prevăzute în prezenta lege. Propunerea de numire în funcția de
judecător se formulează de către Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, cu avizul consultativ al conducătorului parchetului
de la care provine și al președintelui instanței la care urmează
să activeze, iar propunerea de numire a judecătorilor în funcția
de procuror se formulează de către Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii, cu avizul consultativ al președintelui instanței în
care își desfășoară activitatea și al conducătorului parchetului
la care urmează să activeze.
Art. 615. — (1) Cererile de numire din funcția de judecător în
funcția de procuror și din funcția de procuror în funcția de
judecător se soluționează în sesiuni declanșate, de regulă,
semestrial de președintele Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Cererea de numire a judecătorilor în funcția de procuror
și a procurorilor în funcția de judecător se formulează în scris și
se depune la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de
15 zile de la data publicării pe pagina de internet a Consiliului a
anunțului și a listei de posturi rămase libere după organizarea
transferurilor în condițiile art. 61. Dispozițiile art. 611 alin. (8)
rămân aplicabile.
(3) Avizele consultative se solicită de Consiliul Superior al
Magistraturii imediat după expirarea termenului de depunere a
cererilor de transfer și se transmit acestuia în termen de 5 zile
de la solicitare.
(4) Pentru fiecare cerere de numire, Consiliul Superior al
Magistraturii, prin compartimentul de specialitate, întocmește un
referat care cuprinde: datele relevante privind cariera
judecătorului sau a procurorului, situația posturilor ocupate, a
posturilor vacante, a celor care urmează a se vacanta și a
posturilor temporar vacante la instanța sau la parchetul la care
funcționează judecătorul sau procurorul în cauză și la instanța
ori parchetul la care se solicită numirea, date privind procedurile
aflate în curs de derulare pentru numirea sau promovarea în
funcțiile de judecător ori de procuror, numărul cererilor de
transfer formulate pentru instanța sau parchetul la care se
propune ocuparea funcției în condițiile prezentului articol,
precum și volumul de activitate și încărcătura pe judecător ori
procuror, atât la instanța, cât și la parchetul implicate în
procedura de ocupare a funcției în condițiile prezentului articol.
În cuprinsul referatului vor fi inserate precizări vizând dificultățile
de ocupare a posturilor vacante la instanța sau la parchetul la
care funcționează judecătorul sau procurorul în cauză și la
parchetul ori instanța la care se solicită numirea și durata
vacanțelor posturilor la instanța ori parchetul în cauză.
Art. 616. — (1) Judecătorul sau procurorul care solicită
numirea în condițiile art. 615 susține un interviu în fața Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) În cadrul interviului, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii are în vedere următoarele:
a) motivația de a accede în profesia de judecător, respectiv
de procuror;
b) activitatea și experiența profesională anterioară care vor fi
prezentate de magistrat din perspectiva modului în care se vor
reflecta în activitatea specifică funcției pe care va fi numit;
c) existența aptitudinilor specifice profesiei de judecător,
respectiv de procuror;
d) elemente de etică specifice profesiei, urmărindu-se modul în
care candidatul se raportează la valori precum independența
justiției, imparțialitatea magistraților, integritatea, responsabilitatea.
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(3) La soluționarea cererilor, precum și în situația în care sunt
mai multe solicitări pentru un singur post, se au în vedere
următoarele criterii:
a) volumul de activitate al instanței sau parchetului de la care
provine solicitantul și la care se solicită numirea, numărul
posturilor vacante la instanțele sau parchetele implicate și
dificultățile de ocupare a acestora;
b) vechimea efectivă în funcția de judecător sau procuror;
c) vechimea la instanța sau parchetul de la care provine
solicitantul;
d) orice date relevante cuprinse în referatul compartimentului
de specialitate al Consiliului Superior al Magistraturii sau în
mapa profesională a magistratului.

(4) Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
prin care se propune eliberarea din funcția de judecător și
numirea ca procuror sau, după caz, eliberarea din funcția de
procuror și numirea ca judecător se transmite Președintelui
României, în vederea emiterii decretului. Dispozițiile art. 613 alin. (6)
se aplică în mod corespunzător.”
Art. II. — Legea nr. 304/2004 privind statutul judecătorilor și
procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin
prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

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

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ION-MARCEL CIOLACU

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 27 decembrie 2021.
Nr. 313.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
și completarea Legii nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor și procurorilor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 27 decembrie 2021.
Nr. 1.340.
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DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind reluarea activității doamnei Elena Petrașcu
în funcția publică de inspector guvernamental
în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vedere cererea doamnei Elena Petrașcu privind încetarea motivului
de suspendare prin acordul părților, înregistrată la Secretariatul General
al Guvernului cu nr. 20/30.342/MN din 23 decembrie 2021,
în temeiul art. 29, art. 397, art. 512 alin. (6) și (7) și art. 515 alin. (5)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data de 3 ianuarie 2022, doamna Elena Petrașcu
își reia activitatea în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul
Secretariatului General al Guvernului.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
București, 28 decembrie 2021.
Nr. 590.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind aplicarea mobilității pentru doamna Elena Petrașcu
din funcția publică de inspector guvernamental
în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția
publică de secretar general al Ministerului Economiei
Având în vedere Adresa Ministerului Economiei nr. 437/FMS din
22 decembrie 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.740 din
23 decembrie 2021,
în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. c), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. h),
art. 503 alin. (1) și (2) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data de 3 ianuarie 2022 se aplică mobilitatea
pentru doamna Elena Petrașcu din funcția publică de inspector guvernamental
în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de secretar
general al Ministerului Economiei.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
București, 28 decembrie 2021.
Nr. 591.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ORDIN
pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea
procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale,
aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.197/2020
Pentru aplicarea prevederilor Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în
administrarea Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2005, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.
Art. I. — Instrucțiunile de aplicare a Regulamentului privind
organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în
administrarea Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin
Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.197/2020, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1125 și 1125 bis din
23 noiembrie 2020, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. La articolul 9 alineatul (3), litera b) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„b) armamentul de artilerie cu calibru mai mic de 100 mm,
tehnica de luptă, derivatele pe șasiul acestora, precum și piesele
de schimb specifice bunurilor în cauză. La licitație participă
numai operatorii economici din industria națională de apărare
specializați și autorizați care au în domeniul de activitate
fabricația, modernizarea, reparația și/sau comercializarea
bunurilor identice ori de același gen și/sau valorificarea
deșeurilor feroase/neferoase și care sunt autorizați ca
valorificatori de deșeuri în condițiile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările
și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și care se
obligă prin contractul de vânzare-cumpărare să le
dezmembreze la sediul unității militare gestionare/deținătoare.
La finalizarea dezmembrării bunurilor se încheie proces-verbal
de dezmembrare bunuri/predare-primire deșeuri rezultate,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, între unitatea militară
gestionară și cumpărător, în care se stipulează efectuarea
dezmembrării finale, în unitate, a tuturor bunurilor vândute care
sunt specificate în contractul de vânzare-cumpărare, precum și
predarea, respectiv primirea deșeurilor rezultate.”
2. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Licitația publică deschisă cu strigare se organizează
pentru bunurile care se valorifică, în stare nedezmembrată, la
prețuri de deșeuri, respectiv armamentele și echipamentele
subiecte ale Tratatului cu privire la forțele armate
convenționale în Europa T-CFE, ratificat prin Legea
nr. 18/1992, rămase nevalorificate după parcurgerea
procedurilor de valorificare la extern, demilitarizate faza I și
delotizate de echipamentele și piesele care conțin aliaje de
metale prețioase, precum și armamentul și tehnica de luptă,
demilitarizate, prevăzute la alin. (2) și (3), care au rămas
neadjudecate după selecția de oferte de preț sau negocierea
directă, inclusiv bunurile cu uzură morală și fizică avansată,

precum și bunurile secționate sau lestate, cât și trenajoarele
și carcasele blindate și turelele simulatoarelor de blindate,
folosite în procesul de instruire a militarilor. La licitație participă
operatorii economici din industria națională de apărare,
producători de astfel de bunuri, precum și operatorii economici
specializați și autorizați în comercializarea acestora ori care au
în
obiectul
de
activitate
valorificarea
deșeurilor
feroase/neferoase și care sunt autorizați ca valorificatori de
deșeuri în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021, precum și
care se obligă să le dezmembreze, cu excepția navelor, la
sediul unităților militare gestionare/deținătoare și să le supună,
după caz, prevederilor Tratatului cu privire la forțele armate
convenționale în Europa T-CFE, ratificat prin Legea
nr. 18/1992, conform clauzelor prevăzute în contractul de
vânzare-cumpărare. Dezmembrarea navelor se efectuează în
locuri autorizate care sunt agreate de Statul Major al Forțelor
Navale. La finalizarea dezmembrării bunurilor se încheie
proces-verbal de dezmembrare bunuri/predare-primire deșeuri
rezultate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, între
unitatea militară gestionară și cumpărător, în care se
stipulează efectuarea dezmembrării finale, în unitate sau în
locurile autorizate și agreate, a tuturor bunurilor vândute care
sunt specificate în contractul de vânzare-cumpărare, precum și
predarea-primirea deșeurilor rezultate. La această procedură
de valorificare se includ de către structura specializată și
bunurile comune cu alte sectoare de activitate, care au rămas
neadjudecate prin licitație și selecție de oferte de preț, pe baza
datelor din fișele tehnice/rapoartele de estimare, la prețurile
inițiale de vânzare aprobate de comandantul structurii
specializate. În cazul acestor bunuri, la licitație participă
persoane fizice/juridice române care preiau bunurile în cauză
fără obligativitatea dezmembrării lor la sediul unităților militare
gestionare/deținătoare.”
3. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Unitățile militare gestionare întocmesc și înaintează,
ierarhic, documentele specificate la alin. (1)—(3) în termen de
10 zile lucrătoare de la data primirii documentelor de aprobare
la valorificare a bunurilor materiale, a proceselor-verbale de
scoatere din funcțiune/declasare aprobate sau, după caz, de la
data aprobării proceselor-verbale de casare.”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1232/28.XII.2021
4. După articolul 25 se introduce un nou articol,
articolul 251, cu următorul cuprins:
„Art. 251. — (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data
desfășurării licitației, selecției de oferte de preț, negocierii
directe, Compania transmite structurii specializate situația
bunurilor adjudecate.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii situațiilor
cu bunurile adjudecate, structura specializată transmite
ordonatorilor secundari de credite, care au în evidență bunurile
respective/în subordine unitățile deținătoare de bunuri, precum
și structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării
naționale și Statului Major al Apărării situațiile cu bunurile
adjudecate și cu cele rămase nevalorificate după desfășurarea
selecției de oferte de preț/negocierii directe.
(3) Ordonatorii secundari de credite transmit unităților
subordonate situațiile cu bunurile adjudecate și cu cele rămase
nevalorificate din gestiunea acestora în termen de 5 zile
lucrătoare de la primirea situațiilor de la structura specializată.”
5. La articolul 43 alineatul (6), litera d) se abrogă.
6. La articolul 43, alineatul (7) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(7) Pentru deșeurile nominalizate la alin. (6) stabilirea
prețului inițial de vânzare se face de eșalonul superior printr-o
comisie formată din cel puțin 3 membri.”
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7. La articolul 43, după alineatul (7) se introduc trei noi
alineate, alineatele (8)—(10), cu următorul cuprins:
„(8) Unitățile militare valorifică deșeurile nominalizate la alin. (6)
în conformitate cu metodologia de valorificare prezentată în
anexele nr. 17 și 18 la prezentele instrucțiuni.
(9) Încasarea, administrarea, utilizarea și contabilizarea
sumelor obținute în urma valorificării deșeurilor de către unitățile
militare gestionare se realizează în conformitate cu prevederile
legale specifice.
(10) Deșeurile rămase nevalorificate se predau operatorilor
economici autorizați în condițiile respectării prevederilor legale
privind gestionarea deșeurilor sau se elimină în conformitate cu
prevederile legale, prin achiziționarea unui serviciu de eliminare.”
8. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 61. — Anexele nr. 1—18 fac parte integrantă din
prezentele instrucțiuni.”
9. După anexa nr. 16 se introduc două noi anexe, anexele
nr. 17 și 18, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la
prezentul ordin.
Art. II. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Vasile Dîncu
București, 20 decembrie 2021.
Nr. M.229.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 17 la Instrucțiuni)

METODOLOGIA

de valorificare a deșeurilor de către unitățile militare
Reguli pentru organizarea și desfășurarea procedurii de
valorificare a deșeurilor de către unitățile militare gestionare
1. Unitățile militare gestionare organizează și desfășoară
proceduri de valorificare prin selecție de oferte de preț/negociere
directă a deșeurilor prevăzute la art. 43 alin. (6) din instrucțiuni.
2. Prețul inițial de vânzare se stabilește de comisia de
evaluare constituită potrivit prevederilor art. 43 alin. (7) din
instrucțiuni, pe baza propunerilor înscrise în procesul-verbal de
testare a pieței ce cuprinde prețurile tranzacționate sau
comercializate de operatori economici autorizați în valorificarea
deșeurilor, de pe plan local/zonal. Procesul-verbal de testare a
pieței se întocmește de unitatea militară gestionară.
3. Pentru organizarea și desfășurarea procedurii de
valorificare a deșeurilor la nivelul unităților militare gestionare
se numește prin ordin de zi pe unitate o comisie, formată din cel
puțin 3 membri, care desfășoară următoarele activități:
a) solicită oferte de preț de la minimum 2 operatori economici
autorizați, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.
Solicitarea ofertelor de preț se realizează prin transmiterea de
cereri de oferte de preț către operatorii economici autorizați.
Cererile de oferte de preț se întocmesc pe baza prețurilor inițiale
de vânzare aprobate în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (7)
din instrucțiuni. Ofertele de preț se depun până la termenele
precizate în cererea de ofertă de preț;
b) analizează ofertele primite și stabilește operatorul economic
care a oferit prețul cel mai mare. În situația în care prețul cel mai

mare a fost oferit de 2 sau mai mulți operatori economici, comisia
va negocia cu aceștia. Dacă prețul cel mai mare oferit este mai
mic decât prețul inițial de vânzare, solicită eșalonului care a stabilit
prețul inițial de vânzare aprobarea desfășurării negocierii cu
operatorul care a oferit prețul cel mai mare;
c) întocmește și semnează procesul-verbal în care se
menționează datele cuprinse în oferte și rezultatul evaluării
acestora. Pe baza rezultatelor din procesul-verbal comisia
întocmește și prezintă comandantului unității, spre aprobare, un
raport cu concluziile și propunerile comisiei;
d) în cazul în care nu sunt primite oferte de la operatorii
economici autorizați sau au fost primite numai oferte în care
operatorii economici solicită achitarea unor tarife pentru
preluarea acestora, comisia întreprinde demersuri pentru
identificarea operatorilor economici autorizați care preiau
deșeurile cu titlu gratuit și propun comandantului unității
operatorul economic care să preia deșeurile care fac obiectul
procedurii;
e) deșeurile de lemn pot fi predate contra cost și către
persoane fizice, care declară pe propria răspundere că deșeurile
achiziționate vor fi folosite pentru încălzire;
f) deșeurile nemetalice rămase nevalorificate se predau*)
operatorilor economici autorizați în condițiile respectării
prevederilor legale privind gestionarea deșeurilor sau se elimină
în conformitate cu prevederile legale, prin achiziționarea unui
serviciu de eliminare a acestora.

*) Predarea deșeurilor către operatori economici autorizați se realizează prin aplicarea prevederilor ale cel puțin următoarelor acte normative care
reglementează gestionarea deșeurilor:
— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
— Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase,
cu completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.
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4. Deșeurile se predau pe bază de contract de vânzarecumpărare, în care sunt înscrise: denumirea acestora, unitatea
de măsură, cantitatea, prețul unitar, valoarea totală (în cazul în
care se predau contra cost), termenul de plată, termenul de
ridicare a deșeurilor. Contractul se întocmește de unitatea
militară care are în evidență deșeurile, prin compartimentele de
specialitate, și se semnează din partea unității militare de către
comandantul/șeful acesteia, care are calitatea de ordonator de
credite.
5. Pentru predarea deșeurilor, în baza contractului de
vânzare-cumpărare se desfășoară următoarele activități:
a) cumpărătorul achită în contul ordonatorului terțiar, pe baza
facturii/facturilor emise de acesta, contravaloarea contractului
de vânzare-cumpărare;
b) ordonatorul terțiar transmite unității militare deținătoare,
când este cazul, o adresă în care se precizează că unitatea
predă cumpărătorului deșeurile menționate în contractul de
vânzare-cumpărare nr. ... din ...., factura nr. ... din ...., precum și
numărul și data documentului prin care s-a achitat
contravaloarea contractului. La adresă se anexează câte o
copie de pe factura și documentul de plată;

c) cumpărătorul, după plata integrală a deșeurilor, se prezintă
cu documentul de plată la unitatea militară pentru preluarea
deșeurilor;
d) la sosirea în unitatea gestionară/deținătoare cumpărătorul
prezintă actul de identitate menționat în contract — în cazul
persoanelor fizice — sau actul de identitate și împuternicirea
societății în cazul persoanelor juridice;
e) când se prezintă în unitatea deținătoare cumpărătorul
prezintă și următoarele documente: exemplarul propriu din
contractul de vânzare-cumpărare, în original, semnat cu
ordonatorul terțiar; copie xerox a contractului de vânzarecumpărare care rămâne la unitate, factura în original emisă de
ordonatorul terțiar;
f) unitatea gestionară/deținătoare predă cumpărătorului
deșeurile pe baza dispozițiilor de livrare și încheie proces-verbal
de predare-primire;
g) unitățile militare gestionare, pe baza contractului de
vânzare-cumpărare, facturii, documentului de plată și a
procesului-verbal de predare-primire, operează scăderea
deșeurilor din gestiune.

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 18 la Instrucțiuni)

(Model)
CERERE DE OFERTĂ DE PREȚ

Unitatea Militară ................., cu sediul în localitatea ................, județul ................, telefon ..............., fax ...........,
e-mail ................, efectuează în condițiile Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în
administrarea Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2005, cu modificările și completările
ulterioare, selecție de oferte de preț/negociere directă pentru valorificarea următoarelor bunuri în condițiile specificate mai jos, astfel:
1. Obiectul selecției ofertei de preț:
Denumirea deșeurilor

Unitatea de măsură

Cantitate

Preț inițial de vânzare
(lei)

Observații

2. Persoană de legătură ., tel./fax 
3. Oferta de preț se transmite/depune în plic sigilat pe/la adresa unității ........... sau se transmite în format electronic pe
adresa oficială de e-mail a unității ..................., cel mai târziu până la data de ........, ora ...........
4. Fiecare ofertant are voie să facă o singură ofertă de preț pe care nu are dreptul să o mai schimbe.
5. La deschiderea ofertelor au dreptul să participe și ofertanții.
6. Comisia de selecție de oferte de preț evaluează ofertele având în vedere cel mai bun preț, desemnează ofertantul
câștigător și întocmește un proces-verbal în care se menționează datele cuprinse în oferte și rezultatul evaluării.
7. Operatorul economic desemnat câștigător preia deșeurile după achitarea contravalorii acestora, pe baza contractului
de vânzare-cumpărare și a facturii fiscale emise de unitate.
8. Deșeurile adjudecate se achită și se preiau de ofertantul declarat câștigător în termenul prevăzut în contractul de
vânzare-cumpărare.
9. Transportul și încărcarea se execută prin grija cumpărătorului.
10. Unitatea are obligația de a-i informa despre rezultatul selecției de oferte de preț pe toți operatorii economici care
depun/transmit oferte în termenul legal.
Comandantul Unității Militare ..................,
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea încheierii de convenții cu instituțiile bancare și nebancare privind finanțarea
unei scheme de ajutor de stat reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor și a procentului
pe care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură îl va înscrie în adeverința eliberată
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nr. 43.325 din 17.12.2021,
în baza prevederilor:
— art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea
și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările
și completările ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu
modificările și completările ulterioare;
— Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 703/2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia
convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării
de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în
baza adeverinței eliberate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările ulterioare;
— art. 27 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107
și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
— Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2.008 al Comisiei din 8 decembrie 2020 de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 702/2014, (UE) nr. 717/2014 și (UE) nr. 1.388/2014 în ceea ce privește perioada lor de aplicare și alte
ajustări relevante,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
(APIA) încheie convenții cu instituțiile bancare și nebancare
privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea
activităților curente de către solicitanții unei scheme de ajutor de
stat reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul
creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare, în
baza cererilor inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în
sectorul creșterii animalelor pentru anul 2022, cereri depuse în
perioada 1—15 decembrie 2021.
Art. 2. — Valoarea înscrisă de APIA în adeverința eliberată va
fi de 70% din valoarea cererii inițiale anuale depuse de solicitanți
în perioada 1—15 decembrie 2021.

Art. 3. — (1) Solicitanții care au depus cereri în condițiile
prevăzute la art. 1 pot solicita eliberarea adeverințelor de către APIA
până la depunerea primei cereri de plată lunare/trimestriale.
(2) APIA nu va elibera adeverințe pentru solicitanții schemei
de ajutor de stat reglementate de Hotărârea Guvernului
nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările
ulterioare, care sunt înscriși cu debite în Registrul debitorilor
europeni și/sau Registrul debitorilor naționali, și care nu au fost
recuperate de APIA până la solicitarea adeverinței.
Art. 4. — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Adrian-Ionuț Chesnoiu

București, 23 decembrie 2021.
Nr. 355.
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MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR
EUROPENE

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
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ORDIN
pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea
start-up-urilor și spin-off-urilor inovatoare” în cadrul acțiunii 1.2.1 „Stimularea cererii
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual
sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse
în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere”, axa prioritară nr. 1
„Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice
și dezvoltării afacerilor” din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014—2020
Având în vedere:
— prevederile Programului operațional Competitivitate 2014—2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare
C (2014)10.233, cu modificările ulterioare;
— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și
pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu
modificările și completările ulterioare;
— Avizul Consiliului Concurenței nr. 8.593 din 6.10.2021,
ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului
Investițiilor și Proiectelor Europene cu nr. 126.189 din 23.12.2021,
în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor
Europene, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare,
ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar, emit prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Schema de ajutor de minimis „Ajutor
de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor și spin-off-urilor
inovatoare” în cadrul acțiunii 1.2.1 „Stimularea cererii
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de
întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și
universități, în scopul inovării de procese și de produse în
sectoarele economice care prezintă potențial de creștere”, axa
prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare
(CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării

afacerilor” din cadrul Programului operațional Competitivitate
2014—2020, denumită în continuare schemă, al cărei conținut
este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. — Schema este finanțată din fonduri externe
nerambursabile asigurate din Programul operațional
Competitivitate, în condițiile legii.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
Csilla Hegedüs,
secretar de stat

Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar,
Virgil-Daniel Popescu

ANEXĂ

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

pentru sprijinirea start-up-urilor și spin-off-urilor inovatoare
de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de
CAPITOLUL I
creștere”, tipul de proiect „Proiecte pentru întreprinderi
Dispoziții generale
inovatoare de tip start-up-uri și spin-off-uri”.
Art. 1. — (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor
(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme
de minimis, denumită „Ajutor de minimis pentru sprijinirea se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul
start-up-urilor și spin-off-urilor inovatoare”, aferentă Programului de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al
operațional Competitivitate, axa prioritară nr. 1 „Cercetare, Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107
dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
economice și dezvoltării afacerilor”, acțiunea 1.2.1 „Stimularea ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, cu modificările și
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu completările ulterioare (denumit, în continuare, Regulamentul
institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și (UE) nr. 1.407/2013).
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(3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate
cele 8 regiuni de dezvoltare.
(4) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența
obligației de notificare către Comisia Europeană în conformitate
cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
(5) Autoritatea care administrează schema este Ministerul
Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin Direcția generală organism
intermediar pentru cercetare.
(6) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Investițiilor
și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management al
Programului operațional Competitivitate.
CAPITOLUL II
Obiectivul și scopul schemei
Art. 2. — Această schemă are ca obiectiv sprijinirea creării
spin-off-urilor inovatoare și dezvoltării start-up-urilor inovatoare
pe baza transferului rezultatelor cercetării-dezvoltării obținute în
universități sau institute, în vederea realizării de produse și
servicii noi sau semnificativ îmbunătățite. Întreprinderile asistate
vor fi atent selecționate, pe baza unei analize riguroase a
planurilor lor de afaceri. Solicitanții trebuie să demonstreze că au
dreptul să utilizeze un rezultat obținut din activitatea de
cercetare.
CAPITOLUL III
Baza legală
Art. 3. — Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
— Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările și
completările ulterioare;
— Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 10.233 din
19.12.2014 de aprobare a unor elemente din Programul
operațional Competitivitate pentru sprijinul din partea Fondului
european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor
la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România, cu
modificările și completările ulterioare.
CAPITOLUL IV
Domeniul de aplicare
Art. 4. — Prezenta schemă se adresează:
a) spin-off-urilor, așa cum sunt definite la art. 6 lit. d) din
prezenta schemă;
b) întreprinderilor start-up, așa cum sunt definite la art. 6
lit. e) din prezenta schemă.
Art. 5. — (1) În cadrul acestei scheme se acordă sprijin
financiar întreprinderilor care activează în toate sectoarele, iar
prevederile prezentei scheme de ajutor nu se aplică:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară
activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum
sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună
a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară
activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară
activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor
agricole, în următoarele cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza
prețului sau a cantității unor astfel de produse
achiziționate de la producători primari sau introduse
pe piață de întreprinderile respective;
(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de
transferarea lor parțială sau integrală către
producătorii primari;
d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări
terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct
legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și
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funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli
curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a
produselor naționale față de produsele importate.
(2) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea
atât în sectoarele menționate la alin. (1) lit. a)—e), cât și în unul
sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în
domeniul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013,
prezenta schemă se aplică acestor alte sectoare sau domenii
de activitate, cu condiția asigurării prin mijloace adecvate,
respectiv prin separarea activităților sau prin asigurarea unei
distincții între costuri, că activitățile din sectoarele excluse nu
beneficiază de ajutoare de minimis.
CAPITOLUL V
Definiții
Art. 6. — În sensul prezentei scheme următorii termeni se
definesc astfel:
a) produse agricole — produsele enumerate în anexa I la
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) prelucrarea produselor agricole — orice operațiune
efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat
un produs care este tot un produs agricol, cu excepția
activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare
în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau
vegetală pentru prima vânzare;
c) comercializarea produselor agricole — deținerea sau
expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii
în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere
pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător
primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte
activități de pregătire a produsului pentru această primă
vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar
către consumatori finali este considerată comercializare în cazul
în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei
activități;
d) spin-off — întreprinderi care urmează să se înființeze pe
baza unui rezultat obținut dintr-un proiect de cercetare al unei
organizații publice de cercetare;
e) întreprinderi start-up — în contextul prezentei scheme,
desemnează întreprinderile înființate de maximum 3 ani, care
implementează un rezultat de cercetare;
f) întreprindere unică — toate întreprinderile care întrețin, cu
una sau mai multe întreprinderi, cel puțin una dintre relațiile
următoarele:
(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale
acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca
majoritatea membrilor organelor de administrare, de
conducere sau de supraveghere ale unei alte
întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență
dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui
contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în
temeiul unei prevederi din contractul de societate sau
din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei
alte întreprinderi și care controlează singură, în baza
unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei
întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale
acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;
g) rata de actualizare — este rata de referință stabilită de
către Comisia Europeană pentru România, în concordanță cu
Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a
ratelor de referință și de scont (2008/C 14/02), și publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe site-ul Comisiei
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Europene (https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/
legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/
reference-and-discount_ro);
h) data acordării ajutorului de minimis — data la care este
semnat contractul de finanțare, respectiv data la care dreptul
legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului;
i) organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor — o
entitate (cum ar fi universitățile sau institutele de cercetare,
agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare,
entitățile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre
cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept
public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv
principal este de a efectua în mod independent cercetare
fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală
sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de
activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe;
j) cererea de proiecte — invitație publică adresată de către
furnizor/administrator către întreprinderile înființate sau care
urmează să se înființeze, în vederea elaborării cererilor de
finanțare/propunerilor de proiecte.
CAPITOLUL VI
Condiții de eligibilitate pentru activități și beneficiari
Art. 7. — Activitățile eligibile în cadrul prezentei scheme de
ajutor de minimis sunt:
a) dezvoltarea unui spin-off (înființarea și înregistrarea
spin-off-urilor);
b) activități de cercetare-dezvoltare;
c) achiziția de servicii de cercetare-dezvoltare, servicii de
consultanță pentru inovare și servicii-suport pentru inovare;
d) achiziția de active necorporale, utilaje, instalații și
echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor
cercetării în ciclul productiv;
e) activități necesare pentru dezvoltarea produsului (bun sau
serviciu), a procesului de producție a acestuia.
Art. 8. — Beneficiarii trebuie să respecte următoarele criterii
de eligibilitate:
a) sunt spin-off-uri sau start-up-uri, așa cum sunt definite la
art. 6 lit. d) și e) din prezenta schemă;
b) sunt înregistrați și desfășoară activități în România;
c) nu se află în niciuna din următoarele situații:
(i) în stare de faliment ori lichidare, să aibă afacerile
administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale
comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui
aranjament cu creditorii sau să fie într-o situație
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
(ii) nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor,
taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat
(buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
(iii) să fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui
ajutor de stat sau ajutor de minimis și decizia să nu fi
fost deja executată și creanța să nu fi fost integral
recuperată;
(iv) reprezentantul legal a fost condamnat în ultimii 3 ani,
prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale
sau pentru comiterea unei greșeli în materie
profesională;
(v) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile
cerute mai sus;
d) nu sunt rezidenți în scopuri fiscale sau sunt încorporați în
temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a
jurisdicțiilor necooperante;
e) nu sunt controlați, direct sau indirect, de către acționarii
din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor
necooperante, până la nivelul beneficiarului real, astfel cum este

definit în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849 a Parlamentului
European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau
finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de
abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și
a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
f) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile
permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a
jurisdicțiilor necooperante;
g) nu împart dreptul de proprietate cu întreprinderile din
jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor
necooperante.
Art. 9. — Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis
este de maximum 24.
CAPITOLUL VII
Condiții de acordare a ajutorului de minimis
Art. 10. — Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se
acordă beneficiarilor sub formă de granturi directe, în limita
sumei reprezentate de plafonul de minimis, astfel:
a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei
întreprinderi unice [așa cum este definită la art. 6 lit. f) din
prezenta schemă] nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro,
pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă
ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare;
b) pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri
în contul terților sau contra cost, valoarea totală a ajutoarelor
de minimis acordate unei întreprinderi unice [așa cum este
definită la art. 6 lit. f) din prezenta schemă] nu poate depăși
echivalentul în lei a 100.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali
consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse
naționale sau comunitare. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi
utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul
rutier.
Art. 11. — Ajutorul de minimis va reprezenta maximum 90%
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului. Restul
de minimum 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi
susținute din fondurile proprii ale beneficiarului.
Art. 12. — (1) Ajutorul se acordă sub formă de granturi
nerambursabile, în numerar. Ajutoarele de minimis se consideră
acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de
aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației
naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele
de minimis se plătesc întreprinderii respective. Plafoanele
ajutorului de minimis sunt exprimate în valori brute, respectiv
înainte de orice deducere de impozite și taxe.
(2) Ajutoarele pot fi plătite în una sau mai multe tranșe.
Tranșele se actualizează la valoarea de la momentul acordării
ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este
rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
Art. 13. — (1) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor
de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de
trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării
financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei
scheme, depășește plafoanele de minimis menționate la art. 10,
întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile
schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu
depășește aceste plafoane.
(2) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se
stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei
întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește
plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele
de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care
fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de
fuziune sau achiziție rămân legal acordate.
(3) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau
mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate
înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de
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acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia
activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis.
În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele
de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a
capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea
produce efecte.
CAPITOLUL VIII
Cheltuieli eligibile
Art. 14. — Cheltuielile eligibile în cadrul schemei sunt:
1. cheltuieli de personal (salariale și de deplasare) pentru
cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului în măsura în
care aceștia sunt angajați în proiect;
2. cheltuieli pentru achiziția de servicii de cercetaredezvoltare-inovare:
— servicii de cercetare-dezvoltare;
— servicii de consultanță în domeniul inovării (asistență
tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, consultanță în
materie de achiziție, protejare și comercializare a drepturilor de
proprietate intelectuală, consultanță referitoare la utilizarea
standardelor);
— servicii-suport pentru inovare (cercetare de piață, servicii
în materie de încercări și testări în laboratoarele de specialitate,
servicii referitoare la certificarea, testarea și marcarea calității
produselor obținute în proiect);
3. cheltuieli pentru achiziția de utilaje, instalații și
echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor
cercetării în ciclul productiv;
4. cheltuieli pentru achiziția, validarea și protejarea activelor
necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării
în ciclul productiv;
5. cheltuieli pentru achiziția de materii prime, materiale,
consumabile și alte produse similare, necesare proiectului;
6. cheltuieli pentru informare și publicitate pentru proiect;
7. cheltuieli pentru crearea și înregistrarea unei societăți
comerciale (numai pentru spin-off);
8. cheltuieli generale de administrație (de regie) implicate
direct de activitățile proiectului (de exemplu, cheltuieli pentru
servicii de comunicații și plata utilităților, cheltuieli salariale
pentru personalul administrativ, cheltuieli pentru închiriere de
spații necesare desfășurării activităților proiectului).
CAPITOLUL IX
Durata schemei
Art. 15. — Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei
în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie
2023, în limita bugetului alocat. Plățile se efectuează până la
data de 31 decembrie 2023.
CAPITOLUL X
Bugetul schemei
Art. 16. — (1) Sursa de finanțare pentru prezenta schemă o
reprezintă fondurile alocate Programului operațional
Competitivitate, axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității
economice și dezvoltării afacerilor”, acțiunea 1.2.1 „Stimularea
cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu
institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și
de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de
creștere”, pentru tipul de proiect „proiecte pentru întreprinderi
inovatoare de tip start-up-uri și spin-off-uri”.
(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi
acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de
aplicare a acesteia, este de 4.800.000 euro (raportat la cheltuielile
eligibile totale din sursele Fondului european de dezvoltare

regională și bugetului de stat), echivalent în lei, calculat la cursul
InforEuro valabil în luna acordării ajutorului/semnării contractului
de finanțare), defalcată după cum urmează:
Valori estimate — ajutoare de minimis

An

2021

2022

2023

Mil. euro

2,43

1,88

0,49

CAPITOLUL XI
Modalitatea de implementare a schemei
Art. 17. — (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se
aplică întreprinderilor cu care Ministerul Cercetării, Inovării și
Digitalizării, prin Direcția generală organism intermediar pentru
cercetare, a încheiat un contract de finanțare în cadrul
Programului operațional Competitivitate, axa prioritară 1
„Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor”, acțiunea 1.2.1
„Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte
de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat
cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese
și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial
de creștere”, pentru tipul de proiect „proiecte pentru întreprinderi
inovatoare de tip start-up-uri și spin-off-uri”.
(2) Întreprinderea solicitantă va da o declarație pe propria
răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat
pe parcursul precedenților doi ani fiscali, precum și în anul fiscal
în curs. Ajutoarele se calculează la nivel de întreprindere unică.
(3) Întreprinderea solicitantă va da o declarație pe propria
răspundere că nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice
pentru aceleași costuri eligibile.
(4) Reprezentantul unui potențial spin-off poate depune
aplicația înainte de înființarea firmei, însă, dacă aplicația este
selectată, trebuie să prezinte la contractare actele privind
înființarea și înregistrarea spin-off-ului pentru a putea încheia
contractul cu administratorul schemei de ajutor de minimis.
Spin-off-urile înființate după selectarea aplicației în vederea
finanțării vor prezenta la contractare declarația prevăzută la
alin. (3).
(5) Administratorul schemei de minimis verifică validitatea
datelor transmise de către aplicanți și concordanța acestora cu
declarațiile depuse, precum și îndeplinirea tuturor condițiilor
impuse prin efectul prezentei scheme (domeniul de aplicare,
eligibilitatea activităților, cheltuielilor, beneficiarilor și a proiectelor).
(6) Administratorul schemei de minimis va acorda ajutorul
de minimis după ce va verifica, inclusiv pe baza declarației pe
propria răspundere a întreprinderii solicitante, că prin acordarea
finanțării nerambursabile în cadrul prezentei scheme nu se
depășește plafonul de minimis. În cazul în care semnarea
contractului are loc la distanță în timp față de momentul verificării
dosarelor aplicanților, înainte de încheierea contractului,
administratorul va verifica încă o dată respectarea criteriilor din
schemă.
Art. 18. — Criteriile de eligibilitate ale propunerilor de proiecte
sunt următoarele:
— scopul și obiectivele propunerii să fie în conformitate cu
obiectivele specifice ale axei prioritare, precum și cu unul sau
mai multe dintre obiectivele acțiunii, așa cum sunt descrise în
cererea de proiecte;
— proiectul să fie derulat în România;
— dimensiunea grantului solicitat să se încadreze în limitele
menționate în cererea de proiecte;
— să conțină una sau mai multe activități eligibile definite
pentru proiect în cererea de proiecte;
— durata să se încadreze în limitele menționate în cererea
de proiecte;
— întreprinderea să facă dovada deținerii unui rezultat
obținut din activitatea de cercetare sau unei idei brevetate/în
curs de brevetare pe care să o lanseze pe piață;
— activitățile nu sunt și nu au mai fost finanțate din alte surse
publice.
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CAPITOLUL XII
Efecte și beneficii

Art. 19. — Prin aplicarea prezentei scheme se vor obține
următoarele efecte și beneficii:
— va crește numărul întreprinderilor care pot prelua rezultate
ale cercetării și transforma aceste rezultate în produse oferite
pe piață;
— va crește numărul întreprinderilor care își desfășoară
activitatea în domenii de înaltă tehnologie;
— va crește numărul locurilor de muncă pentru cercetători;
— va crește calitatea produselor și a indicelui de productivitate.
CAPITOLUL XIII
Reguli privind raportarea și monitorizarea
ajutorului de minimis
Art. 20. — (1) Administratorul prezentei scheme de minimis
va informa în scris beneficiarii schemei cu privire la cuantumul
ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul
de minimis al acestuia1.
(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe
site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
(www.poc.research.ro) și pe site-ul Ministerului Investițiilor și
Proiectelor Europene (www.mfe.gov.ro).
Art. 21. — Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis
acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu
legislația europeană și cu prevederile Regulamentului privind
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare
prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.
Art. 22. — Furnizorul de ajutor de minimis și beneficiarii
păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza
prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima
alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această
evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a
demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația
europeană și națională în domeniul ajutorului de stat.
Art. 23. — (1) Furnizorul are obligația de a supraveghea
permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și
de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării
condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația
națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
(2) Furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau
recuperarea ajutoarelor de minimis acordate. Aceste decizii au
caracter de titlu executoriu.
(3) Stoparea și recuperarea ajutoarelor acordate se
realizează de către furnizorul schemei de ajutor de minimis,
conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului
de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii
concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,
Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 386/2020
pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind procedura de
calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis
care trebuie rambursat sau recuperat și normelor metodologice
emise de furnizorul ajutorului de minimis.
(4) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și
dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la
data recuperării acestuia.
(5) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin
Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de
stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015,
respectiv rata publicată de Comisia Europeană în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene și, cu titlu de informare, pe pagina de
1 Așa

cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

internet a Direcției generale concurență a Comisiei Europene, în
vigoare la data la care ajutorul care trebuie rambursat sau
recuperat a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima
dată, la care se adaugă 100 de puncte de bază.
(6) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la
care ajutorul de stat utilizat abuziv a fost pus la dispoziția
beneficiarului — data efectuării plății avansului și/sau
prefinanțărilor. Rata dobânzii se aplică de-a lungul întregii
perioade până la data recuperării sau rambursării integrale. În
cazul în care trec mai mult de 12 luni de la data la care ajutorul
în cauză a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată
și până la data recuperării sau rambursării acestuia, rata
dobânzii se recalculează la intervale de 12 luni, având ca bază
rata în vigoare în momentul recalculării.
(7) Rata dobânzii prevăzute la alin. (6) se aplică pe o bază
compusă până la data recuperării sau rambursării ajutorului.
Dobânzile acumulate pe parcursul anului precedent produc
dobânzi în fiecare an următor.
(8) Această dobândă va fi calculată începând cu data
efectuării plății avansului sau prefinanțărilor, după caz, până la
data recuperării integrale a fracției de sumă/sumei totale utilizate
abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul
anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil
principiul capitalizării.
(9) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului
Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul
privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate
datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor
de minimis la nivel național.
(10) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la
datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate
să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă
verificări la fața locului.
(11) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind
valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori
estimative.
(12) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări,
recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la
31 martie a anului următor anului de raportare.
(13) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului
Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data
adoptării acesteia.
Art. 24. — Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite
Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în
20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate
informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare
pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor
de minimis.
Art. 25. — Administratorul prezentei scheme are obligația de
a pune la dispoziția furnizorului de ajutor de minimis toate datele
și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de
raportare și monitorizare care cad în sarcina furnizorului conform
art. 21—24.
Art. 26. — (1) Furnizorul ajutorului de minimis are obligația,
conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul
ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui
Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul
ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și
informațiile referitoare la prezenta procedură de minimis într-un
termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în
vigoare a acesteia.
(2) Contractul de finanțare, plățile, obligațiile de recuperare a
ajutorului și rambursarea efectivă a respectivelor obligații,
aferente acestei proceduri, se vor încărca în RegAS în termen de
maximum 7 (șapte) zile lucrătoare de la data semnării
contractului respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de
recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligații.
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
privind modificarea pct. III din anexa
la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.376/2016
pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate
Văzând Referatul de aprobare nr. AR 2.813/2021 al Direcției generale
asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din
cadrul Ministerului Sănătății,
având în vedere prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.303 al
Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
și Fondul pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune și Fondul pentru pescuit și afaceri maritime și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,
ținând cont de prevederile art. 5, 6, 13, 24, art. 92 alin. (1) lit. l), art. 169
și 170 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor 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. — În anexa „Planurile regionale privind serviciile de sănătate” la
Ordinul ministrului sănătății nr. 1.376/2016, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 988 și 988 bis din 8 decembrie 2016, cu modificările
ulterioare, punctul III „Plan regional privind serviciile de sănătate Regiunea
Sud-Vest” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa*) care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătății,
Alexandru Rafila

București, 27 decembrie 2021.
Nr. 2.899.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1232 bis, care se poate
achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
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RECTIFICĂRI
În Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2021 privind
aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică
reactivă, pentru Societatea Distribuție Energie Electrică România — S.A., publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1148 din 2 decembrie 2021, se face următoarea rectificare:
— la titlu și în cuprins, în loc de: „Societatea Distribuție Energie Electrică România — S.A.” se va citi: „Societatea
Distribuție Energie Electrică Romania S.A.”.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1232/28.XII.2021 conține 16 pagini.

Prețul: 3,20 lei

&JUYEJT|331728]
ISSN 1453—4495

