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ACTE ALE SENATULUI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
S E N AT U L

DECIZIE
privind convocarea Senatului în sesiune ordinară
În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) și (3) din Constituția României,
republicată, și ale art. 83 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea
Senatului nr. 28/2005, republicat,
președintele Senatului d e c i d e:
Articol unic. — Se convoacă Senatul în a doua sesiune ordinară a anului 2022,
în ziua de joi, 1 septembrie 2022, ora 11.00.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
București, 24 august 2022.
Nr. 8.

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 188
din 31 martie 2022

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1342 alin. (2) lit. a) și b)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Ionița Cochințu

— președinte
— judecător
— 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 dispozițiilor art. 1342 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, excepție ridicată de Societatea Electro
Consult — S.R.L. din Oradea, prin administrator judiciar Crist
Vest Audit S.P.R.L. din Oradea, în Dosarul nr. 3.814/2/2012* al
Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția de contencios
administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții
Constituționale nr. 1.157D/2018.
2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de
înștiințare este legal îndeplinită.
3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că
autoarea excepției de neconstituționalitate a depus o cerere prin
care solicită soluționarea acesteia în lipsă.
4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca
inadmisibilă, întrucât prin critica formulată se solicită
completarea normelor legale, aspect ce excedează
competențelor instanței de contencios constituțional.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
5. Prin Încheierea din 11 iunie 2018, pronunțată în Dosarul
nr. 3.814/2/2012*, Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția
de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 1342 alin. (2) lit. a) și b) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepție ridicată de
Societatea Electro Consult — S.R.L. din Oradea, prin
administrator judiciar Crist Vest Audit S.P.R.L. din Oradea, într-o
cauză având ca obiect soluționarea recursurilor formulate în
contextul unor litigii întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 571/2003.
6. În motivarea excepției de neconstituționalitate se
susține, în esență, că prevederile art. 1342 alin. (2) lit. a) și b) din
Legea nr. 571/2003 sunt contrare art. 1 alin. (5), art. 44 alin. (1)
și art. 45 din Constituție, în măsura în care lit. a) reglementează
situația de excepție a exigibilității taxei pentru livrări de bunuri și
prestări de servicii de la data emiterii unei facturi, înainte de data
la care intervine faptul generator, fără a specifica dacă instituie
și obligația achitării/încasării efective a avansului, iar lit. b)
reglementează exigibilitatea taxei de la data încasării avansului,
pentru plățile efectuate în avans înainte de a interveni faptul
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generator. În acest context se arată că, pe parcursul procesual
al speței, atât în primul ciclu procesual, cât și în cel de-al doilea,
instanțele competente să soluționeze cauza au interpretat textul
criticat eludând normele metodologice de aplicare a acestui
articol, răstălmăcind textul legal și opinând că exigibilitatea taxei
pe valoarea adăugată intervine în momentul încasării efective a
avansului, și nu în momentul emiterii facturii de avans, art. 1342
alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 trebuind interpretat ca
referindu-se doar la facturile pentru prețul întreg, și nu la facturile
de avans. Instanța învestită cu rejudecarea fondului a reținut că
raționamentul autoarei excepției de neconstituționalitate este
eronat și că și-a întemeiat argumentele exclusiv pe interpretarea
logico-gramaticală a excepției de la lit. a), făcând abstracție de
excepția de la lit. b), acestea trebuind interpretate sistematic,
deși excepția de la lit. a), aplicabilă, de altfel, în cauza dedusă
judecății, este distinctă de cea de la lit. b) și nu prevede
obligativitatea încasării efective a avansului. Prin urmare, modul
de reglementare a celor două excepții și, în special, precizările
incomplete din cuprinsul textului de lege criticat generează
confuzie cu privire la aplicabilitatea uneia sau a alteia dintre
aceste excepții. Astfel, instanțele de judecată au reținut că lit. a)
nu se aplică decât facturilor pentru preț întreg, iar lit. b), pentru
facturile de avans, interpretări care substituie lacunele unor
reglementări legale și care sunt prejudiciabile pentru
contribuabili, generând obligații fiscale excesive și
blocând/limitând, totodată, accesul acestora la diversitatea
raporturilor comerciale cu partenerii contractuali. Lipsa de
claritate a textului de lege, precum și interpretările proprii ale
instanțelor judecătorești, în absența unor dispoziții legale clare
și previzibile, au determinat pronunțarea unor soluții în
defavoarea contribuabilului, în speță fiind stabilite obligații fiscale
suplimentare și într-un cuantum considerabil.
7. Așadar, lipsa unei mențiuni exprese în textul de lege sau
în legislația secundară cu privire la obligativitatea
încasării/achitării efective a avansului încalcă cerințele
accesibilității, preciziei și previzibilității, cerințe prevăzute în
materie fiscală și de art. 137 și 139 din Constituție, precum și
de art. 1 și următoarele din Codul fiscal, deoarece raportat la
modul de definire a termenilor utilizați se determină obligațiile
fiscale ale contribuabilului, cu efect direct asupra patrimoniului
și proprietății acestuia. Or, chiar dacă în aparență normele
metodologice (art. 16 din anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal) lămuresc
ipoteza textului de lege criticat și statuează că ipoteza cuprinsă
la lit. a) „include și situația în care sunt emise facturi pentru
avansuri înainte de încasarea acestora”, instanțele judecătorești
rețin ca o condiție obligatorie încasarea efectivă a avansului
pentru a fi incidente dispozițiile art. 1342 alin. (2) lit. a) din Legea
nr. 571/2003 și nu țin seama că încasarea/achitarea efectivă a
avansului este o condiție a art. 1342 alin. (2) lit. b) din același
cod. Art. 1342 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 nu
menționează nimic despre obligativitatea încasării avansului și,
prin urmare, unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să
distingă, conform principiului ubi lex non distinguit, nec nos
distinguere debemus. Cu alte cuvinte, generalitatea formulării
unui text legal conduce la generalitatea aplicării lui, fără a se
introduce distincții pe care textul respectiv nu le conține. În final,
se apreciază că este fără putință de tăgadă că excepțiile
instituite prin art. 1342 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 571/2003
sunt distincte. În contextul criticilor de neconstituționalitate se
menționează jurisprudența Curții Constituționale și a Curții
Europene a Drepturilor Omului în materia normelor
constituționale invocate în susținerea acesteia.
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8. Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de
contencios administrativ și fiscal opinează că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată. De altfel, apreciază că
în privința pretinsei încălcări a dispozițiilor art. 1 alin. (5), ale
art. 44 alin. (1) și ale art. 45 din Constituție, motivele invocate în
susținerea excepției vizează de fapt aspecte de interpretare și
aplicare în concret a dispozițiilor art. 1342 alin. (2) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, chestiuni care urmează a fi
verificate, sub aspectul legalității, de instanța de contencios
administrativ prin raportare la ansamblul prevederilor legale care
au incidență în materie.
9. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
11. 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 prezenta excepție.
12. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 1342 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, care au următorul
cuprins: „(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1),
exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care
intervine faptul generator;
b) la data la care se încasează avansul, pentru plățile în
avans efectuate înainte de data la care intervine faptul
generator. Avansurile reprezintă plata parțială sau integrală a
contravalorii bunurilor și serviciilor, efectuată înainte de data
livrării ori prestării acestora;”.
13. Dispozițiile art. 1342 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 la
care fac referire prevederile criticate au următorul cuprins:
„(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul
generator.”
14. Dispozițiile Legii nr. 571/2003 au fost abrogate prin Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015. Însă, având
în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 766 din 15 iunie 2011,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din
3 august 2011, Curtea urmează a exercita controlul de
constituționalitate asupra prevederilor criticate astfel cum au fost
în vigoare și au produs efecte juridice în litigiul dedus judecății.
15. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale
sunt invocate prevederile constituționale cuprinse în art. 1
alin. (5) — Principiul legalității, art. 44 alin. (1) — Dreptul de
proprietate privată și art. 45 — Libertatea economică.
16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că dispozițiile criticate fac parte din titlul VI — Taxa pe
valoarea adăugată, capitolul VI — Faptul generator și
exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată”, în virtutea cărora
„faptul generator” desemnează împrejurarea prin care sunt
realizate condițiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei,
„exigibilitatea taxei” este data la care autoritatea fiscală devine
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îndreptățită, în baza legii, să solicite plata de către persoanele
obligate la plata taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi
amânată, iar „exigibilitatea plății taxei” reprezintă data la care o
persoană are obligația de a plăti taxa la bugetul statului, conform
prevederilor legale, dată care determină și momentul de la care
se datorează majorări de întârziere pentru neplata taxei (art. 134
din Legea nr. 571/2003). De asemenea, art. 1342 alin. (1) din
Legea nr. 571/2003 stabilește, ca regulă generală, că
exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri și prestări de servicii
intervine la data la care are loc faptul generator, iar, prin excepție
de la această regulă, exigibilitatea taxei intervine: la data emiterii
unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator; la
data la care se încasează avansul, pentru plățile în avans
efectuate înainte de data la care intervine faptul generator;
avansurile reprezintă plata parțială sau integrală a contravalorii
bunurilor și serviciilor, efectuată înainte de data livrării ori
prestării acestora [art. 1342 alin. (2) lit. a) și b) din Legea
nr. 571/2003]. Prin urmare, având în vedere conținutul normativ
al prevederilor legale antereferite, Curtea reține că acestea au
aplicabilitate în funcție de momentul în care intervine faptul
generator pentru livrări de bunuri și prestări de servicii, de data
și de ipotezele în care are loc exigibilitatea taxei pentru livrări
de bunuri și prestări de servicii, astfel cum sunt prevăzute de
lege.
17. În acest context, din analiza criticii formulate Curtea observă
că nemulțumirea autoarei excepției de neconstituționalitate
pornește de la modul de interpretare și aplicare a normelor criticate
de instanțele judecătorești, care nu ar fi ținut seama de normele
metodologice de aplicare a prevederilor art. 1342 alin. (2) lit. a) și b)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, iar pentru restabilirea
ordinii legale și pentru a se evita diferite interpretări pe care le poate
primi textul criticat, este necesară completarea acestuia cu anumite
precizări.
18. Față de această împrejurare, Curtea constată că o
asemenea solicitare ce privește o omisiune legislativă nu intră în
competența de soluționare a instanței de contencios

constituțional, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, „se
pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la
care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa
prevederile supuse controlului”, Parlamentul fiind unica
autoritate legiuitoare, conform art. 61 alin. (1) din Constituție.
19. În ceea ce privește interpretarea și aplicarea legii, Curtea
Constituțională, în jurisprudența sa, a reținut că acestea acoperă
identificarea normei aplicabile, analiza conținutului său și o
necesară adaptare a acesteia la faptele juridice pe care le-a
stabilit, iar instanța de judecată este cea care poate dispune de
instrumentele necesare pentru a decide cu privire la aceste
aspecte (a se vedea Decizia nr. 838 din 27 mai 2009, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 3 iulie
2009). Or, în speța de față este vorba despre aplicarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal — în ceea ce privește faptul
generator și exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri și prestări
de servicii, raportat la momentul, data, ipotezele, regulile și
excepțiile prevăzute de lege în care acestea au loc și pot
interveni, iar, în virtutea rolului constituțional, instanțele
judecătorești sunt cele care au competența de a stabili anumite
chestiuni de fapt aplicabile speței în funcție de situația concretă
în care se află destinatarii normelor, de contextul legislativ
aplicabil, de probatoriul administrat și de principiile care stau la
baza materiei fiscale.
20. Prin urmare, nu intră sub incidența controlului de
constituționalitate exercitat de Curte aplicarea și interpretarea
legii, acestea fiind de resortul exclusiv al instanței de judecată
care judecă fondul cauzei, precum și, eventual, al instanțelor de
control judiciar, astfel cum rezultă din prevederile coroborate ale
art. 126 alin. (1) și (3) din Constituție, context în care Înalta Curte
de Casație și Justiție poate da o interpretare legii pentru a putea
fi aplicată unitar de către celelalte instanțe judecătorești, potrivit
competenței sale. În consecință, excepția de neconstituționalitate
urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

21. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1342 alin. (2) lit. a) și b) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepție ridicată de Societatea Electro Consult — S.R.L. din Oradea, prin administrator judiciar
Crist Vest Audit S.P.R.L. din Oradea, în Dosarul nr. 3.814/2/2012* al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția de contencios
administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal și se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 31 martie 2022.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

pentru prof. univ. dr. VALER DORNEANU,
în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă
coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea
și funcționarea Curții Constituționale, semnează
MARIAN ENACHE

Magistrat-asistent,
Ionița Cochințu
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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ
pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 8/2022
privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră
electronică și facilitarea schimbului transfrontalier
de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.3
din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
Articol unic. — Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 8/2022 privind
interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului
transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2022, aprobată prin
Legea nr. 203/2002, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță.


Prezenta ordonanță transpune art. 3 din Directiva (UE) 2022/362
a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2022 de modificare
a Directivelor 1999/62/CE, 1999/37/CE și (UE) 2019/520, în ceea ce privește
taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 69/1 din 4 martie 2022.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul transporturilor și infrastructurii,
Sorin Mihai Grindeanu
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
București, 24 august 2022.
Nr. 24.
ANEXĂ
(Anexă la Ordonanța Guvernului nr. 8/2022)

Structura și setul de date privind vehiculele și deținătorii acestora, necesare căutărilor automate,
și elementele de date furnizate ca rezultat al căutărilor automate
A. Elemente de date necesare pentru efectuarea căutării automate
Rubrica

Date privind vehiculul
Statul membru de înmatriculare
Numărul de înmatriculare
Date referitoare la neplata unui tarif rutier
Statul membru pe teritoriul căruia a survenit neplata unui tarif rutier
Data de referință a evenimentului
Ora de referință a evenimentului

O/F(1)

O
O
O
O
O
O
O

Comentarii

[A(2)]

B. Elemente de date furnizate ca rezultat al căutării automate
B.1. Date privind vehiculele
Rubrica

Număr de înmatriculare
Număr șasiu/Numărul de identificare al vehiculului (VIN)
Statul membru de înmatriculare
Marca
Modelul vehiculului

O/F(1)

Comentarii

O
O
O
O
O

[D.1(2)]
[D.3(2)]
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Rubrica

Cod categorie UE
Clasa de emisii Euro
Clasa de emisii de CO2
Data reclasificării
CO2 în g/tkm
Masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului încărcat

O/F(1)

Comentarii

O
O
F
F
F
O

[J]
Aplicabil numai pentru vehicule grele
Aplicabil numai pentru vehicule grele
Aplicabil numai pentru vehicule grele

B.2. Date privind proprietarii/utilizatorii vehiculelor
Rubrica

O/F(1)

Date privind proprietarul vehiculului

O

Numele de familie al titularului certificatului de înmatriculare/
Denumirea societății

O

Prenume

O

Adresă

O

Sexul
Data nașterii

F
O

Comentarii

[C.2(2)]
Datele se referă la titularul certificatului
de înmatriculare
(C.2.1)
Se folosesc câmpuri separate pentru
nume, infixe, titluri etc.
Se comunică în format imprimabil.
(C.2.2)
Se folosesc câmpuri separate pentru
prenume și inițiale. Se comunică
în format imprimabil.
(C.2.3)
Se folosesc câmpuri separate pentru
stradă, număr și anexe, cod poștal, locul
de reședință, statul de reședință etc. și se
comunică adresa în format imprimabil.
Masculin, feminin
Persoană fizică, asociație, întreprindere,
societate etc.

Entitate juridică
Locul nașterii

F

Număr de identificare

F

Date privind utilizatorul vehiculului

O

Numele de familie al utilizatorului (denumirea societății)
Prenume
Adresă
Sexul
Data nașterii

O
O
O
F
O

Entitate juridică

O

Locul nașterii

F

Număr de identificare

F

Un element de identificare care identifică
în mod unic persoana sau societatea
respectivă
(C.3)
Datele se referă la utilizatorul vehiculului.
(C.3.1)
(C.3.2)
(C.3.3)

Persoană fizică, asociație, întreprindere,
societate etc.

Un element de identificare care identifică
în mod unic persoana sau societatea
respectivă
În cazul vehiculelor casate, al vehiculelor
sau al plăcuțelor de înmatriculare furate
sau al certificatelor a căror valabilitate a
fost depășită, nu se furnizează informații
referitoare la proprietar/utilizator. În
schimb, se transmite mesajul „Informații
necomunicate”.

Abrevieri:
(1) O = obligatoriu, în cazul în care informația este disponibilă în registrul național aparținând statului membru al Uniunii
Europene, altul decât România; F = facultativ.
(2) Cod corespunzător, potrivit abrevierilor prevăzute în Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind
documentele de înmatriculare pentru vehicule.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 837/25.VIII.2022

7

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ
privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998
pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România
prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea
pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană,
precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele
adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V poz. 2 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
Art. I. — Ordonanța Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea
unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de
România prin aderarea la Convenția internațională
EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea
navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută
aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România
din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în
domeniul serviciilor de navigație aeriană, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie
2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatele (2)—(5) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„(2) Bazele de cost anuale prevăzute la alin. (1) se întocmesc
de către ROMATSA separat pentru serviciile de navigație
aeriană de rută și pentru serviciile de navigație aeriană terminală
prestate pe aeroporturile cărora li se aplică regulamentele
europene în vigoare privind schema de performanță și tarifare în
contextul Cerului Unic European.
(3) ROMATSA elaborează bazele de cost prevăzute la alin. (2)
cu respectarea prevederilor regulamentelor europene în vigoare
privind schema de performanță și tarifare în contextul Cerului
Unic European, asigură consultarea beneficiarilor serviciilor de
navigație aeriană și înaintarea bazelor de cost către Autoritatea
Aeronautică Civilă Română în vederea evaluării și avizării, în
calitatea de autoritate națională de supervizare a performanței
serviciilor de navigație aeriană, și a transmiterii acestora către
EUROCONTROL și Comisia Europeană.
(4) Din veniturile facturate și colectate direct sau prin
intermediul EUROCONTROL pentru furnizarea serviciilor de
navigație aeriană pentru rută și terminal reglementat, ROMATSA
acoperă costurile aferente prestării serviciilor de navigație
aeriană, precum și celelalte costuri determinate incluse în
bazele de cost aprobate, inclusiv contribuția României la
EUROCONTROL.
(5) Prin derogare de la prevederile legale privind
fundamentarea și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli la
nivelul regiilor autonome, bugetul de venituri și cheltuieli al
ROMATSA cuprinde bazele de cost transmise la

EUROCONTROL și Comisia Europeană, potrivit dispozițiilor
alin. (3), consolidate cu bugetul de venituri și cheltuieli aferent
serviciilor de navigație aeriană furnizate de ROMATSA pe
aeroporturile care nu intră sub incidența regulamentelor
europene în vigoare privind schema de performanță și tarifare în
contextul Cerului Unic European, precum și cu bugetul de
venituri și cheltuieli aferent altor activități prestate de ROMATSA
în conformitate cu obiectul de activitate, și se aprobă prin ordin
comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al
ministrului finanțelor, la propunerea consiliului de administrație
al ROMATSA.”
2. La articolul 4, alineatele (7)—(9) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„(7) În situația în care, la momentul elaborării bugetului de
venituri și cheltuieli, ipotezele din planul de performanță care
generează ajustări nu sunt confirmate, veniturile care se includ
în buget se actualizează pe baza mecanismelor prevăzute de
regulamentele europene în vigoare privind schema de
performanță și tarifare în contextul Cerului Unic European.
(8) În situația în care la momentul elaborării bugetului de
venituri și cheltuieli se constată că unele costuri neprevăzute și
neincluse în planul de performanță aprobat, dar care au fost
cuprinse ulterior în planul de afaceri revizuit al ROMATSA,
aprobat de consiliul de administrație, nu pot fi acoperite prin
veniturile incluse în bazele de cost transmise anterior la
EUROCONTROL și Comisia Europeană, ROMATSA va iniția
procedurile de revizuire a planului de performanță, conform
prevederilor din regulamentele europene în vigoare privind
schema de performanță și tarifare în contextul Cerului Unic
European. Totodată va întocmi și supune aprobării un buget de
venituri și cheltuieli care să prevadă veniturile corespunzătoare
prognozelor și ipotezelor actualizate în conformitate cu
prevederile alin. (7) în vederea acoperirii costurilor suplimentare.
(9) În situațiile prevăzute la alin. (7) și (8), dacă nu se
realizează ipotezele și prognozele de trafic din planul de
performanță sau dacă impactul costurilor suplimentare nu se
poate acoperi prin venituri, până la reintrarea în echilibru
financiar, ROMATSA va putea supune aprobării un buget de
venituri și cheltuieli cu pierderi.”
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3. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 10. — (1) Ajustările calculate la finele fiecărui an, potrivit
mecanismelor de ajustare prevăzute de regulamentele
europene în vigoare privind schema de performanță și tarifare în
contextul Cerului Unic European, se recunosc în conformitate
cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele
Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Conform prevederilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanța
Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la
societățile naționale, companiile naționale și societățile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la
regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare,
ROMATSA va repartiza din diferența dintre venituri și cheltuieli
aferentă fiecărui an (surplus), în rezerve, o sumă până la nivelul
veniturilor rezultate din aplicarea mecanismelor de ajustare
prevăzute de regulamentele europene în vigoare privind
schema de performanță și tarifare în contextul Cerului Unic
European, precum și al veniturilor din cedarea activelor, pentru
utilizarea acestora exclusiv pentru acoperirea obligațiilor regiei
conform acestor reglementări.
(3) Deficitul rezultat ca urmare a infirmării prognozelor și
ipotezelor stabilite prin planul de performanță și bazele de cost
și care nu poate fi acoperit din ajustările de tarif potrivit
mecanismelor de împărțire a riscurilor prevăzute de
reglementările europene în vigoare privind schema de
performanță și tarifare în contextul Cerului Unic European se
suportă din rezervele constituite de ROMATSA.
(4) Prin derogare de la prevederile art. II și III ale Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1
alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind
repartizarea profitului la societățile naționale, companiile
naționale și societățile comerciale cu capital integral sau

majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru
modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 178/2017,
ROMATSA va utiliza sumele repartizate în anii anteriori la alte
rezerve, precum și rezultatul reportat existent în sold la data de
31 decembrie a fiecărui an exclusiv pentru acoperirea deficitului.”
4. După articolul 13 se introduce un nou articol, art. 14,
cu următorul cuprins:
„Art. 14. — În situația în care o cotă-parte din sumele
colectate de EUROCONTROL de la utilizatorii spațiului aerian și
destinate ROMATSA sunt reținute de EUROCONTROL și
distribuite în alt scop, conform deciziei Comisiei Permanente
EUROCONTROL, iar contravaloarea respectivei cote-părți nu
poate fi recuperată de ROMATSA prin aplicarea mecanismelor
de ajustare prevăzute de regulamentele europene în vigoare
privind schema de performanță și tarifare în contextul Cerului
Unic European, sumele reținute se rambursează integral către
ROMATSA de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, capitolul 84.01 — Transporturi,
titlul 59 — Alte cheltuieli, în limita sumelor alocate cu această
destinație prin legea anuală a bugetului.”
Art. II. — Ordonanța Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea
unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de
România prin aderarea la Convenția internațională
EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea
navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută
aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România
din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în
domeniul serviciilor de navigație aeriană, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2001, cu
modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările
aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege,
dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul transporturilor și infrastructurii,
Sorin Mihai Grindeanu
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu

București, 24 august 2022.
Nr. 25.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021
pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile
acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale,
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021
pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru
care reglementează condițiile acordării asistenței medicale,
a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din
28 iunie 2021, cu modificările și completările ulterioare, după
articolul 96 se introduce un nou articol, art. 961, cu următorul
cuprins:
„Art. 961. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 94 lit. b)
și j) și art. 96 alin. (1) lit. b), pentru persoanele care se află în
executarea măsurilor prevăzute la art. 109 și 110 din Legea
nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, casele de
asigurări de sănătate decontează serviciile medicale contractate
cu furnizorii de servicii medicale spitalicești, la nivelul realizat.
(2) În situația în care serviciile medicale acordate
persoanelor care se află în executarea măsurilor prevăzute la
art. 109 și 110 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și
completările ulterioare, depășesc nivelul contractat de furnizorii
de servicii medicale spitalicești cu casele de asigurări de
sănătate, se vor încheia acte adiționale de suplimentare a
sumelor contractate, în primele 10 zile ale lunii următoare celei
pentru care se face plata, în limita sumelor alocate cu această
destinație în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale

de sănătate, după încheierea lunii în care serviciile au fost
acordate.
(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2), Casa Națională de
Asigurări de Sănătate, ținând cont de solicitările fundamentate
ale caselor de asigurări de sănătate, poate suplimenta creditele
de angajament alocate inițial.
(4) Decontarea lunară pentru unitățile sanitare cu paturi
a serviciilor medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă
acordate persoanelor care se află în executarea măsurilor
prevăzute la art. 109 și 110 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările și completările ulterioare, se efectuează potrivit
prevederilor alin. (1)—(3), fără a mai fi necesară o regularizare
trimestrială.”
Art. II. — Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile
pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare
continuă în unitățile sanitare, începând cu data aplicării
dispozițiilor art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 87/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea
rezidențiatului, precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătății,
a căror raportare în vederea decontării se face începând cu luna
iulie 2022, în condițiile prevăzute în normele metodologice
de aplicare a contractului-cadru.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Alexandru Rafila
p. Președintele Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate,
Călin Gheorghe Fechete
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu

București, 24 august 2022.
Nr. 1.057.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 837/25.VIII.2022

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL
ANTREPRENORIATULUI
ȘI TURISMULUI
Nr. 1.239
din 19 iulie 2022

MINISTERUL
FINANȚELOR
Nr. 1.857
din 12 august 2022

MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII
SOCIALE
Nr. 1.181
din 27 iulie 2022

ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2022 pentru Societatea MAMAIA — S.A., aflată
sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului
nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari
sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin
Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului
nr. 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și
Turismului, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu
modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii
și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare,
ministrul antreprenoriatului și turismului, ministrul
și ministrul muncii și solidarității sociale emit următorul ordin:

finanțelor

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru
Societatea MAMAIA — S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul
antreprenoriatului
și turismului,
Lucian-Ioan Rus,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu

p. Ministrul muncii
și solidarității sociale,
Mădălin-Cristian
Vasilcoiu,
secretar de stat
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ANEXĂ*)

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: MAMAIA — S.A.
Sediul/Adresa: Mamaia, vila nr. 26, județul Constanța
Cod unic de înregistrare: 1890659
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I

pe anul 2022
– mii lei –

INDICATORI

1

0
I
1

2
II
1

3
1
2
3
4

4
545,84
180,84

5

365,00

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

543,67

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)
din care:

7

543,67

8

154,23

9

47,90

C. cheltuieli cu personalul,
(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

486,54

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)
C1 ch. cu salariile

11

247,05

12

234,74

C2 bonusuri
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

13

12,31

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor
de personal
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor
C4 organe de conducere si control, comisii si comitete
C5

IV

Cheltuieli cu contribu܊iile datorate de angajator

D. alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
2
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

14
15

16
17

10,43
-145,00

19

0,00

20

2,17

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂ܉I

24

V
1
2
3

4

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE
MAI SUS
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE
RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24Rd.25), din care:
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilităĠi fiscale prevăzute de
lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenĠi

229,06

18

1

5

Propuneri
an curent
2022

2
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)
Venituri totale din exploatare, din care:
a) subvenĠii, cf. prevederilor legale în vigoare
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
Venituri financiare

A. cheltuieli cu bunuri si servicii
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

III

Nr.
rd.

25

26

2,17

27
28
29

2,17

Constituirea surselor proprii de finanĠare pentru
proiectele cofinanĠate din împrumuturi externe, precum úi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital, plaĠii dobânzilor, comisioanelor úi altor costuri
aferente acestor împrumuturi
30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.
27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

31

32

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

0,00

12
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INDICATORI

0

1

2
Participarea salariaĠilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
7
bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exerciĠiul financiar de referinĠă
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în
cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite
8
actionarilor, în cazul societăĠilor/ companiilor naĠionale úi
societăĠilor cu capital integral sau majoritar de stat, din
care:
- dividende cuvenite bugetului de stat
a)

9
VI

VIII
1

IX

Propuneri
an curent
2022

3

4

33

34
35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acĠionari

37

Profitul nerepartizat pe destinaĠiile prevăzute la Rd.33 Rd.34 se repartizează la alte rezerve úi constituie sursă
proprie de finanĠare

38

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din
care
a) cheltuieli materiale
b) cheltuieli cu salariile

VII

Nr.
rd.

40
41
42

c) cheltuieli privind prestarile de servicii
d) cheltuieli cu reclama si publicitate

43

e) alte cheltuieli
SURSE DE FINANğARE A INVESTIğIILOR, din care:

45

44

46

AlocaĠii de la buget

47

alocaĠii bugetare aferente plăĠii angajamentelor din
anii anteriori
CHELTUIELI PENTRU INVESTIğII

48
49

1

DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului

50

5,00

2

Nr.mediu de salariaĠi total

51

5,00

52

4.117,50

53

4.117,50

54

36,17

55

36,17

X

3
4
5
6

7

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială
Câútigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,
recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat
Productivitatea muncii în unităĠi valorice pe total
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)
Productivitatea muncii în unităĠi valorice pe total
personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de
stat
Productivitatea muncii în unităĠi fizice pe total personal
mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56
57

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57=
(Rd.6/Rd.1)x1000)
PlăĠi restante

58

0,00

10

CreanĠe restante

59

2.823,00

8

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

996,02
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MINISTERUL
ANTREPRENORIATULUI
ȘI TURISMULUI
Nr. 1.257
din 21 iulie 2022

MINISTERUL
FINANȚELOR
Nr. 1.854
din 11 august 2022

MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII
SOCIALE
Nr. 1.188
din 28 iulie 2022

ORDIN
privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea
CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC — S.A.,
aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului
și Turismului
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului
nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari
sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin
Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului
nr. 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și
Turismului, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu
modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și
Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare,
ministrul antreprenoriatului și turismului, ministrul finanțelor și
ministrul muncii și solidarității sociale emit următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru
Societatea CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC — S.A., prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul

Ministrul finanțelor,

p. Ministrul muncii

antreprenoriatului

Adrian Câciu

și solidarității sociale,

și turismului,

Mădălin-Cristian

Lucian-Ioan Rus,

Vasilcoiu,

secretar de stat

secretar de stat

13
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ANEXĂ*)

MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Operatorul economic: CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC
Sediul/Adresa: Bd. Poligrafiei nr. 3—5, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: 24979799
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I

pe anul 2022

INDICATORI

Nr.
rd.

Propuneri
an curent
2022

2

3

4

1

0

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

4.878,7

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.871,4

3
4

0,0
0,0

2

a) subvenĠii, cf. prevederilor legale în vigoare
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
Venituri financiare

5

7,3

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

4.873,4

I

II

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=
Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

1

A. cheltuieli cu bunuri si servicii
B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul,
C. (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:
C0

Cheltuieli de natură
salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

IV

8

1.524,5

9

314,6

10

2.687,2

2.134,2
11
12

1.940,9

C2 bonusuri

13

193,3

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0,0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente
disponibilizarilor de personal

15

0,0
496,9

16
17

56,1

18

347,1

Cheltuieli financiare

19

0,0

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1Rd.6)

20

5,3
0,0

D. Alte cheltuieli de exploatare

III

4.873,4

C1 ch. cu salariile

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a
C4 altor organe de conducere si control, comisii si
comitete
Cheltuieli cu contribu܊iile datorate de angajator
C5

2

7

1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂ܉I

24

1

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE
5
DE MAI SUS
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE
RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23Rd.24-Rd.25), din care:
Rezerve legale

27

0,3

2

Alte rezerve reprezentând facilităĠi fiscale prevăzute
de lege

28

0,0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenĠi

29

0,0

4

Constituirea surselor proprii de finanĠare pentru
proiectele cofinanĠate din împrumuturi externe,
precum úi pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plaĠii dobânzilor,
comisioanelor úi altor costuri aferente acestor
împrumuturi
1

30

0,0

V

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

25
26

5,3
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INDICATORI

Nr.
rd.

Propuneri
an curent
2022

2

3

4

1

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0,0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd.
31)>= 0)

32

5,0

33

0,0

34

5,0

Participarea salariaĠilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exerciĠiul financiar de referinĠă

7

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
cuvenite actionarilor, în cazul societăĠilor/
companiilor naĠionale úi societăĠilor cu capital
integral sau majoritar de stat, din care:

8

9
VI

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

5,0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0,0

c)

- dividende cuvenite altor acĠionari

37

0,0

Profitul nerepartizat pe destinaĠiile prevăzute la
Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve úi
constituie sursă proprie de finanĠare

38

0,0

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

514,0

40

514,0

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
din care:
a) cheltuieli materiale
b) cheltuieli cu salariile

VII

c) cheltuieli privind prestările de servicii
d) cheltuieli cu reclamă ܈i publicitate
e) alte cheltuieli

41

0,6

42

454,4

43

1,0

44
45

58,0

SURSE DE FINANğARE A INVESTIğIILOR, din care:

46

7,5

47

0,0

48

0,0

IX

AlocaĠii de la buget
alocaĠii bugetare aferente plăĠii angajamentelor
din anii anteriori
CHELTUIELI PENTRU INVESTIğII

49

7,5

X

DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului

50

48,0

2

Nr.mediu de salariaĠi total

51

36,0

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *

52

4.940,3

Câútigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,
recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **

53

4.940,3

Productivitatea muncii în unităĠi valorice pe total
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

135,3

55

135,3

VIII
1

1

4

5

6

Productivitatea muncii în unităĠi valorice pe total
personal mediu recalculată cf. Legii anuale a
bugetului de stat

7

Productivitatea muncii în unităĠi fizice pe total
personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

X

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57=
(Rd.6/Rd.1)x1000)

57

998,9

9

PlăĠi restante

58

0,0

CreanĠe restante

59

0,0

10

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2
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ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE
DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică
cu țările perimetrice, practicat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica” — S.A.
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019
privind piața internă de energie electrică, ale Regulamentului (UE) nr. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010 privind stabilirea
orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport și abordarea comună de reglementare
în domeniul stabilirii taxelor de transport, ale art. 75 alin. (1) lit. a) și art. 79 alin. (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale
nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 49 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport
al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019,
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Procedura operațională „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării
rețelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport și sistem” aprobată prin Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2010, cu modificările ulterioare, și ale art. 2 din
Contractul-cadru pentru utilizarea Sistemului electroenergetic național pentru schimburile de energie electrică programate cu țările
perimetrice, între Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. și beneficiar, aprobat prin Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2016,
în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) și art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind
organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă tariful reglementat pentru schimburile
de energie electrică cu țările perimetrice de 1,2 euro/MWh,
exclusiv TVA, aplicat de către Compania Națională de Transport
al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A.
Art. 2. — Tariful prevăzut la art. 1 se aplică tuturor tranzacțiilor
de import, export și tranzit de energie electrică, programate
cu sistemele electroenergetice ale țărilor perimetrice.
Art. 3. — Compania Națională de Transport al Energiei
Electrice „Transelectrica” — S.A. duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
urmăresc respectarea acestora.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin
se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2021 privind
aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie
electrică cu țările perimetrice, practicat de Compania Națională
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din
16 aprilie 2021.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 septembrie
2022.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță
București, 24 august 2022.
Nr. 108.
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