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Marian Enache — președinte

Mihaela Ciochină — judecător

Cristian Deliorga — judecător

Dimitrie-Bogdan Licu — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Bianca Drăghici — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Loredana Brezeanu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, excepție

ridicată de Vass Elod în Dosarul nr. 283/96/2018 al Tribunalului

Harghita — Secția civilă și care formează obiectul Dosarului

Curții Constituționale nr. 334D/2019. 

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de înștiințare

este legal îndeplinită.

3. Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele

nr. 335D/2019, nr. 336D/2019 și nr. 337D/2019, având ca obiect

excepția de neconstituționalitate a acelorași prevederi de lege,

ridicată de Mihok Eniko, de Szabo Gyula și de Andras Attila în

dosarele nr. 284/96/2018, nr. 288/96/2018 și nr. 292/96/2018 ale

Tribunalului Harghita — Secția civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de înștiințare

este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere obiectul identic al excepțiilor de

neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 334D/2019,

nr. 335D/2019, nr. 336D/2019 și nr. 337D/2019, pune în discuție,

din oficiu, conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului

Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul

art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și

funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea dosarelor

nr. 335D/2019, nr. 336D/2019 și nr. 337D/2019 la Dosarul

nr. 334D/2019, care a fost primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de

neconstituționalitate, arătând că instanța de contencios

constituțional a răspuns unor critici similare prin Decizia nr. 797

din 7 decembrie 2021 și nu există motive pentru reconsiderarea

acestei jurisprudențe.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

7. Prin încheierile din 31 ianuarie 2019, pronunțate în

dosarele nr. 283/96/2018, nr. 284/96/2018, nr. 288/96/2018 și

nr. 292/96/2018, Tribunalul Harghita — Secția civilă a sesizat

Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate

a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea-cadru

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din

fonduri publice. Excepția a fost ridicată de Vass Elod, de Mihok

Eniko, de Szabo Gyula și de Andras Attila în cauze având ca

obiect anularea unor dispoziții de salarizare.

8. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii

acesteia susțin, în esență, că dispozițiile art. 38 alin. (3) lit. b)

din Legea-cadru nr. 153/2017, prin raportarea limitării majorărilor

salariale la nivelul salariului de bază din 2022, restrâng exercițiul

dreptului la muncă și al dreptului corelativ la salariu, fără a exista

vreuna dintre cauzele care justifică restrângerea exercițiului unor

drepturi fundamentale, potrivit art. 53 din Constituție.

9. Tribunalul Harghita — Secția civilă apreciază că

dispozițiile art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 nu

contravin prevederilor constituționale invocate. În acest sens

arată, în esență, că legiuitorul are libertatea să stabilească

drepturile salariale în sectorul public, precum și drepturile de

asigurări sociale cuvenite, condițiile și criteriile de acordare a

acestora, modul de calcul și cuantumul lor valoric, în raport cu

posibilitățile create prin resursele financiare disponibile, și să le

modifice în concordanță cu schimbările ce se produc în

resursele economico-financiare, această prerogativă a

legiuitorului neputând fi considerată o încălcare a principiului

constituțional al dreptului la muncă.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului

Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra

excepției de neconstituționalitate.

11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale

criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, reține următoarele:

12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

13. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie

dispozițiile art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din

28 iunie 2017, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 4 din

Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit

din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 276 din 28 martie 2018, cu următorul cuprins:

„(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele
creșteri salariale: (...) b) prin excepție de la lit. a), începând cu
1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă
funcțiile de medici, de asistenți medicali și ambulanțieri/șoferi
autosanitară prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la
nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru
anul 2022;”.

14. Curtea observă că prevederile de lege criticate fac

trimitere la dispozițiile art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru

nr. 153/2017, potrivit cărora: „Începând cu data de 1 ianuarie
2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de
funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum
și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor,
primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de



salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut,
indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de
care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se
majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie
2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care
personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași
condiții;”.

15. În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate,

prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale

cuprinse și în art. 41 privind dreptul la muncă și protecția socială

a muncii și în art. 53 privind restrângerea exercițiului unor

drepturi sau al unor libertăți.

16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

constată că dispozițiile de lege criticate au mai constituit obiect

al controlului de constituționalitate în raport cu critici similare

celor invocate în prezenta cauză, prin Decizia nr. 661 din

29 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 59 din 19 ianuarie 2021, și Decizia nr. 797 din

7 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 257 din 16 martie 2022, Curtea respingând excepția

de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

17. Astfel, prin Decizia nr. 661 din 29 septembrie 2020,

paragraful 17, Curtea, analizând prevederile legale criticate în

ansamblul actului normativ din care fac parte, a reținut că

Legea-cadru nr. 153/2017 are ca obiect de reglementare

stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din

sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului,

începând cu data de 1 iulie 2017, data intrării în vigoare a legii.

De la această dată, drepturile salariale ale personalului plătit din

bugetul general consolidat al statului sunt și rămân, în mod

exclusiv, cele prevăzute în lege, astfel cum prevede art. 1

alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017.

18. Cu privire la critica de neconstituționalitate raportată la

dispozițiile constituționale ale art. 41 și 53, prin Decizia nr. 661

din 29 septembrie 2020, paragrafele 23 și 24, și Decizia nr. 797

din 7 decembrie 2021, paragraful 12, Curtea a reținut că

normele legale criticate, prin conținutul lor normativ, nu pun în

discuție o restrângere a exercițiului dreptului fundamental la

salariu, ci vizează o redimensionare a politicii salariale în cazul

personalului plătit din fonduri publice, cu referire la o anumită

categorie profesională, aspect care se înscrie în marja de

apreciere a legiuitorului. Prin urmare, stabilirea prin lege a regulii

majorării salariilor de bază ale personalului care ocupă funcțiile

de medici, de asistenți medicali și ambulanțieri/șoferi

autosanitară până la nivelul salariului de bază stabilit potrivit

acestei legi pentru anul 2022 nu încalcă dispozițiile art. 41 și 53

din Constituție.

19. Totodată, Curtea a reiterat că, pe fondul prevederilor

legale anterioare privind salarizarea bugetarilor, reglementarea

salarizării personalului plătit din fonduri publice prin Legea-cadru

nr. 153/2017 apare ca un proces complex care, în mod necesar,

presupune în timp o serie de corecții și corelări cu ansamblul

actelor normative care fac parte din fondul activ al legislației,

aspecte de competența autorității legiuitoare. Astfel, în aplicarea

dispozițiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017,

legiuitorul a intervenit prin Legea nr. 79/2018 privind aprobarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru

modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie

2018, stabilind prin art. II că: „Începând cu luna aprilie 2018, în
aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele
aduse prin prezenta lege, salariul de bază va fi recalculat, după
caz, prin raportarea salariului de bază astfel cum a fost stabilit
în urma aplicării prevederilor art. 38 alin. (3) la salariile de bază
stabilite în anexele la lege.” În același sens, potrivit art. II din

Legea nr. 287/2018 pentru modificarea și completarea

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit

din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 1029 din 4 decembrie 2018, „Începând cu luna
decembrie 2018, în aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, salariul de bază va fi
recalculat, după caz, prin raportarea salariului de bază astfel
cum a fost stabilit în urma aplicării prevederilor art. 38 alin. (3)
la salariile de bază stabilite în anexele la lege”. De asemenea,

prin articolul unic pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

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

nr. 433 din 22 mai 2018, s-a stabilit că „Începând cu luna mai
2018, în situația în care veniturile salariale nete acordate potrivit
prevederilor prezentei legi sunt mai mici decât cele aferente lunii
februarie 2018, se acordă o sumă compensatorie cu caracter
tranzitoriu care să acopere diferența, în măsura în care
persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Suma
compensatorie este cuprinsă în salariul lunar și nu se ia în calcul
la determinarea limitei prevăzute la art. 25. Suma compensatorie
se determină lunar pe perioada în care se îndeplinesc condițiile
pentru acordarea acesteia”.

20. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a

schimba jurisprudența Curții Constituționale, atât soluția, cât și

considerentele cuprinse în deciziile menționate își păstrează

valabilitatea și în cauza de față.
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21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al

art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Vass Elod, Mihok Eniko, Szabo Gyula și Andras

Attila în dosarele nr. 283/96/2018, nr. 284/96/2018, nr. 288/96/2018 și nr. 292/96/2018 ale Tribunalului Harghita — Secția civilă și

constată că dispozițiile art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Harghita — Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 5 iulie 2022.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

MARIAN ENACHE

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici



H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenție psihologică 

și psihoterapeutică și modalitățile de înscriere în Programul național de suport pentru copii,

în contextul pandemiei de COVID-19 — „Din grijă pentru copii”

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 —

„Din grijă pentru copii”,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — În scopul asigurării accesului copiilor la serviciile

de intervenție psihologică și psihoterapeutică din cadrul

Programului național de suport pentru copii, în contextul

pandemiei de COVID-19 — „Din grijă pentru copii”, denumit în

continuare Programul, se aprobă metodologia de decontare a

serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică și

modalitățile de înscriere în Program.

Art. 2. — (1) Înscrierea în Program a copiilor, respectiv

facilitarea accesului acestora la serviciile de evaluare și

intervenție psihologică și psihoterapeutică, denumite în

continuare servicii de intervenție, se realizează astfel:

a) cadrele didactice din învățământul preuniversitar, asistenții

sociali, asistenții medicali comunitari, mediatorii școlari, experții

locali pentru persoanele aparținând minorităților rome, având în

vedere situația copilului, comportamentul psihoemoțional al

copilului sau la sesizarea părintelui cu privire la existența unor

probleme psihoemoționale și/sau comportamentale, orientează

părintele/reprezentantul legal al copilului către specialiștii

desemnați să emită recomandări de evaluare psihologică în

vederea înscrierii în Program, potrivit modelului prevăzut în

anexa nr. 1;

b) medicii de familie, medicii de medicină școlară, medicii de

psihiatrie pediatrică și consilierii școlari emit, în baza unei

consultații/anamneze specifice, o recomandare de evaluare

psihologică în vederea înscrierii în Program, potrivit modelului

prevăzut în anexa nr. 1;

c) după emiterea recomandării prevăzute la lit. b)

părintele/reprezentantul legal al copilului selectează un psiholog

membru al Colegiului Psihologilor din România, înscris în

Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de

intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul

Programului național de suport pentru copii, în contextul

pandemiei de COVID-19 — „Din grijă pentru copii”;

d) psihologul prevăzut la lit. c) evaluează situația copilului pe

baza recomandării prevăzute la lit. b) și completează raportul

de evaluare psihologică, al cărui model este prevăzut în anexa

nr. 2;

e) în cazul în care raportul de evaluare psihologică prevăzut

la lit. d) recomandă efectuarea de servicii de intervenție, copilul

este înscris în Program.

(2) Recomandarea de evaluare psihologică prevăzută la alin. (1)

lit. b) conține următoarele date și informații:

a) numele, prenumele și codul numeric personal ale copilului;

b) vârsta copilului;

c) domiciliul copilului;

d) date de identificare a părintelui: nume, prenume, domiciliu,

număr de telefon;

e) observații sumare privind motivele recomandării;

f) data, semnătura și parafa emitentului sau ștampila și

semnătura directorului unității de învățământ la care sunt

arondați consilierii școlari, după caz.

(3) Recomandarea de evaluare psihologică prevăzută la

alin. (1) lit. b), precum și raportul de evaluare psihologică

prevăzut la alin. (1) lit. d) se întocmesc în două exemplare, din

care unul pentru părinte/reprezentantul legal, și rămân valabile

și în situația în care copilul împreună cu părinții/reprezentanții

legali își schimbă domiciliul sau reședința sau se schimbă

psihologul care furnizează serviciile de intervenție.

Art. 3. — (1) Pentru decontarea serviciilor de intervenție,

psihologii prevăzuți la art. 11 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 105/2021 privind implementarea Programului

național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de

COVID-19 — „Din grijă pentru copii” depun la agenția pentru

plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului

București în a cărei rază teritorială își au domiciliul fiscal,

denumită în continuare agenția teritorială, următoarele

documente:

a) raportul de evaluare psihologică prevăzut la art. 2 alin. (1)

lit. d);

b) cerere de decontare, al cărei model este prevăzut în

anexa nr. 3;

c) actul de identitate al psihologului;

d) extrasul de cont al formei de exercitare a profesiei;

e) atestatul de liberă practică al psihologului;

f) declarație pe propria răspundere, conform modelului

prevăzut în anexa nr. 4;

g) lista beneficiarilor serviciilor de intervenție, conform

modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun în format

electronic pe platforma electronică ori se transmit la adresa de

e-mail comunicată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție

Socială.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun lunar, în

condițiile alin. (2), până la data de 5 a lunii, pentru luna

precedentă pentru care se solicită decontarea. În situația în care

data de 5 a lunii este zi nelucrătoare, termenul se extinde până

la următoarea zi lucrătoare.

(4) Colegiul Psihologilor din România trimite lunar, în format

electronic, până la data de 5 a lunii, pentru luna precedentă,

Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de

intervenție pentru copiii din cadrul Programului, actualizat, către

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pentru a

certifica faptul că psihologii înscriși în Program se regăsesc în

registru.

(5) Depășirea termenului prevăzut la alin. (3) conduce la

respingerea solicitării de decontare.



Art. 4. — (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data

depunerii documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1), Agenția

Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile

teritoriale, decontează sumele aferente serviciilor de intervenție

prestate, prin virament în conturile bancare ale entităților în care

își desfășoară activitatea solicitanții.

(2) Decontarea sumelor aferente serviciilor de intervenție

efectuate se face în baza deciziei directorului executiv al

agenției teritoriale. Modelul deciziei de aprobare a decontării sau

de respingere a acesteia se stabilește prin decizie a directorului

general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială,

în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în

vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. — (1) Decontarea serviciilor de intervenție se asigură

în următoarele condiții:

a) costul unei ședințe pentru serviciile de intervenție este de

120 de lei;

b) durata unei ședințe pentru serviciile de intervenție este de

50 de minute;

c) numărul maxim al ședințelor pentru serviciile de intervenție

este de 10 ședințe;

d) perioada maximă de derulare a ședințelor pentru serviciile

de intervenție este de 120 de zile.

(2) Decontarea serviciilor de intervenție se efectuează pentru

fiecare ședință, indiferent de numărul de ședințe aplicate unui

copil, dar nu mai mult de numărul ședințelor prevăzute la alin. (1)

lit. c).

(3) În situații excepționale, motivate de starea de sănătate a

copilului, dovedite prin acte medicale, perioada maximă

prevăzută la alin. (1) lit. d) se poate prelungi cu încă 120 de zile.

(4) În vederea decontării serviciilor de intervenție, agențiile

teritoriale verifică următoarele:

a) existența documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1);

b) concordanța dintre sumele solicitate în cererea de

decontare și cele rezultate din însumarea celor înscrise în lista

prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. g);

c) concordanța dintre datele cu caracter personal ale

copilului/copiilor din raportul/rapoartele de evaluare prevăzut(e)

la art. 2 alin. (1) lit. d) și datele din lista prevăzută la art. 3 alin. (1)

lit. g);

d) concordanța dintre atestatul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. e)

și Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de

intervenție, transmis potrivit art. 3 alin. (4).

(5) În situația în care, în urma verificărilor prevăzute la

alin. (4), agenția teritorială constată că nu sunt depuse toate

documentele sau că se înregistrează neconcordanțe în privința

sumelor ori a informațiilor conținute de documentele depuse, va

notifica electronic, în termen de maximum 10 zile lucrătoare,

psihologul/psihologii în vederea remedierii deficiențelor

constatate în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la

comunicarea notificării. Depășirea termenului de 10 zile

lucrătoare pentru remedierea deficiențelor constatate conduce

la respingerea decontării.

(6) În situația în care, ulterior decontării sumelor pentru

serviciile de intervenție, se constată că acestea au fost achitate

în mod necuvenit, sumele vor fi recuperate de la psihologii

prevăzuți la art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 105/2021, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind

recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială,

precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu

modificările și completările ulterioare, în baza deciziei

directorului executiv al agenției teritoriale. Modelul deciziei de

recuperare se stabilește prin decizie a directorului general al

Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen

de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a

prezentei hotărâri.

Art. 6. — (1) În situația în care părintele/reprezentantul legal

decide schimbarea psihologului care furnizează serviciile de

intervenție, părintele/reprezentantul legal are obligația de a

prezenta acestuia recomandarea de evaluare psihologică în

copie și raportul de evaluare psihologică potrivit art. 2 alin. (3).

(2) În situația prevăzută la alin. (1), decontarea serviciilor de

intervenție se efectuează pentru diferența dintre numărul de

ședințe efectuate și numărul maxim de ședințe prevăzut la art. 5

alin. (1) lit. c), cu respectarea prevederilor art. 3.

Art. 7. — Datele cu caracter personal sunt prelucrate în

cadrul Programului în conformitate cu dispozițiile

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ale

Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu

modificările ulterioare, precum și ale altor prevederi legale

naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter

personal.

Art. 8. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.
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PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,

Gabriela Firea

Ministrul educației,

Ligia Deca

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 16 noiembrie 2022.

Nr. 1.389.
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ANEXA Nr. 1

R E C O M A N D A R E  D E  E V A L U A R E  P S I H O L O G I C Ă

Subsemnatul(a), ............................................, având calitatea

1

de ..................................................,

la

2

......................... din localitatea ....................., str. ......................... nr. .........., județul/sectorul ...................,

orașul/municipiul ..............................., telefon ............................, e-mail ............................., menționez că

s-a prezentat la mine copilul:

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

2. Codul numeric personal .........................................

3. Vârsta .............

4. Domiciliul ................................................................

5. Observații sumare privind motivele recomandării:

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

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

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

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

6. Date de identificare a părintelui/reprezentantului legal �����������.

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

b. Codul numeric personal ..........................................................

c. Adresa completă .....................................................................

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

d. Număr de telefon ....................................................................

e. E-mail

3

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

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

Numele și prenumele (în clar)

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

(medic)

Semnătura și parafa

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

(medic)

sau:

Semnătura și ștampila

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

(director unitate învățământ)

Numele, prenumele și semnătura 

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

(consilier școlar)

1

Medic de familie, medic de medicină școlară, medic psihiatru, consilier școlar (se selectează o categorie).

2

Cabinet medical individual, unitate medicală, spital, ambulatoriu, unitate de învățământ (denumirea/numărul).

3

Dacă există.



Denumirea formei de exercitare a profesiei: .........................................................

Codul formei de exercitare a profesiei (cod RUP Partea a II-a): ...........................

CIF-ul formei de exercitare a profesiei: .....................................

R A P O R T  D E  E V A L U A R E  P S I H O L O G I C Ă

(specialitățile psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, 

psihopedagogie specială, psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie)

I. Data evaluării psihologice:

II. Informații despre client (copil și părinți/tutori legali):
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ANEXA Nr. 2

Numele și prenumele 

copilului

CNP

Numele și prenumele

reprezentantului legal

CNP

III. Motivul evaluării este:

— Includerea în Programul național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 —

„Din grijă pentru copii”

IV. Concluzii:

Numele și prenumele 

copilului

CNP

Recomandări   

(tipul de intervenție

recomandată)

Observații

V. Recomandări (tipul de intervenție recomandată):

— consiliere psihologică din domeniul psihologiei educaționale, consiliere școlară și vocațională;

— consiliere psihologică din domeniul psihopedagogiei speciale;

— consiliere psihologică din domeniul psihologiei clinice;

— consiliere psihologică;

— psihoterapie.

Psiholog cu drept de liberă practică

(semnătura și parafa)



ANEXA Nr. 3
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Către

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ................../Municipiului București

C E R E R E  D E  D E C O N T A R E

Subsemnatul(a), ......................................................, în calitate de psiholog cu drept de liberă practică,

cod personal (R.U.P.) ................................................., fiind titular/angajat în forma de exercitare a profesiei

1

(cabinet individual de psihologie/cabinete asociate de psihologie/societate civilă profesională de

psihologie) ......................................................................................, având codul de înregistrare a formei

de exercitare a profesiei .................................................................... (R.U.P. — Partea a II-a) sau angajat

în ..........................................., C.I.F. ................................, cu sediul în localitatea .....................................,

str. ............................................. nr. .........., județul/sectorul ....................................................., orașul/

municipiul .........................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........... nr. ......., CNP ....................,

telefon ............, e-mail ......................, vă solicit decontarea serviciilor de intervenție în sumă de ..................,

în contul

2

al cărui titular sunt ................, deschis la.......................... .

Atașez:

— raport de evaluare psihologică;

— copie de pe actul de identitate al psihologului;

— copie de pe extrasul de cont al formei de exercitare a profesiei;

— copie de pe atestatul de liberă practică al psihologului;

— declarație pe propria răspundere;

— lista beneficiarilor serviciilor de intervenție.

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

Numele și prenumele psihologului (în clar)

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

Semnătura și parafa psihologului

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

Semnătura titularului/administratorului formei 

de exercitare a profesiei și stampila acesteia

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

1

Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor art. 13 și 14 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei

de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările

ulterioare.

2

Contul bancar aferent formei de exercitare a profesiei.

ANEXA Nr. 4

Către

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ................../Municipiului București

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

Subsemnatul(a), ...................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ......................,

str. ..................... nr. ....., județul ................. sectorul/municipiul .................................., identificat(ă) cu CI/BI

seria ...... nr. .........., CNP ......................, telefon .........................., e-mail ..........................................,

Autorizație de liberă practică nr. ........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul

în declarații, declar pe propria răspundere că informațiile cuprinse în acest document sunt corecte

și conforme cu realitatea, că sunt psiholog cu drept de liberă practică, înregistrat în Registrul psihologilor

acreditați să furnizeze serviciile de evaluare psihologică, intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru

copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 —

„Din grijă pentru copii”, și că în perioada supusă raportării am furnizat servicii de intervenție

psihologică/psihoterapeutică, conform documentelor anexate.

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

Numele și prenumele (în clar) ..........................

Semnătura și parafa ..................................



L I S T A

beneficiarilor serviciilor de evaluare și intervenție psihologică/psihoterapeutică 

și a reprezentanților lor legali pentru luna .................
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Nr. 

crt.

Numele și

prenumele

beneficiarului

(copilul)

CNP 

beneficiar

Numele și prenumele

reprezentantului legal

(părintele)

CNP părinte/

reprezentant

legal

Datele de contact 

ale reprezentantului

legal/beneficiarului

1

(domiciliu, telefon mobil,

e-mail)

2

Nr. de ședințe

pentru care 

se solicită

decontarea

Tipul serviciului

efectuat

1

2

....

Total ...............*)

1

Dacă beneficiarul are peste 18 ani.

2 

Numărul de telefon și adresa de domiciliu sunt obligatorii.

*) Total sumă ce va fi plătită de agenția pentru plăți și inspecție socială.

Situații de ieșire din Program (dacă este cazul)

Nr. 

crt.

Situație de ieșire din Program

Numele

beneficiarului/copilului

1 Finalizarea ciclului de ședințe de intervenție psihologică și psihoterapeutică prevăzute în Program

2

În urma evaluării inițiale, am constatat că nu este necesară intrarea copilului într-un program de intervenție

psihologică și psihoterapeutică.

3 Starea de sănătate a copilului nu permite intervenția psihologică.

4 Reprezentantul legal/Beneficiarul s-a retras din Program pe baza unei cereri scrise către psiholog.

5

Beneficiarul a cumulat 3 absențe consecutive, nemotivate de o urgență medicală a copilului sau persoanei

care însoțește copilul la psiholog, atestată prin adeverință medicală emisă de medicul de familie.

Total ieșiri din Program ........

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

Numele și prenumele psihologului (în clar) .......................................

Semnătura și parafa psihologului

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

Semnătura titularului/administratorului formei

de exercitare a profesiei și ștampila acesteia

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

ANEXA Nr. 5



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

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

MINISTERUL FINANȚELOR

O R D I N

privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, 

lansate în perioada 5—19 decembrie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS

de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise 

de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată 

de Bursa de Valori București — S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere

Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare

a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,

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

cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1.a), b).1

1

subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:
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Art. 1. — Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de

stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 5—

19 decembrie 2022, în baza Prospectului de bază pentru

Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate

exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul

Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată

administrată de Bursa de Valori București — S.A. și

supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020,

cu modificările ulterioare.

Art. 2. — Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat,

denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1—4 care

fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. — Direcția generală de trezorerie și datorie publică va

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor,

Alin Chitu,

secretar de stat

București, 24 noiembrie 2022.

Nr. 4.156.

ANEXA Nr. 1

T E R M E N I  F I N A L I

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative, denominate în lei, 

emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea”) emise în baza 

Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane

fizice emise de Ministerul Finanțelor

Perioada ofertei: 5 decembrie 2022—19 decembrie 2022

Preț de emisiune: 100% din valoarea nominală

Data emisiunii: 22 decembrie 2022

ISIN: ROL2A38SL248

Cod CFI DBFUFR

Simbol: R2312B

N O T Ă  I M P O R T A N T Ă:

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de

emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce

urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București — S.A. și

supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul”), întocmit în scopul

Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul”) destinate exclusiv investitorilor persoane

fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul”).



Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a) pe website-ul Emitentului — www.mfinante.ro;

b) pe website-ul BVB — www.bvb.ro;

c) pe website-ul Alpha Bank — www.alphabank.ro;

d) pe website-ul BT Capital Partners — www.btcapitalpartners.ro;

e) pe website-ul BCR — www.bcr.ro;

f) pe website-ul BRD — www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și Titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești

Termeni finali.

T E R M E N I  Ș I  C O N D I Ț I I:

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat

prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea

înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile

și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni

finali.
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VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ

Valuta Lei 

Valoarea nominală a unui titlu de stat 100 lei

Sistemul de decontare

Depozitarul Central — S.A., bd. Carol I nr. 34—36,

etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922,

București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului) 7,65% pe an 

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) 22 decembrie 2022

Perioada de dobândă De la, inclusiv                   până la, inclusiv

22 decembrie 2022         21 decembrie 2023

Plata dobânzii (cuponului) Anuală

Data de înregistrare 13 decembrie 2023

Data de plată a dobânzii (cuponului) 22 decembrie 2023

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței) 22 decembrie 2023

AGENT DE PLATĂ

Agent de plată pentru emisiunea în lei

(dobândă și valoare nominală)

Banca Transilvania Calea Dorobanților nr. 30—36, Cluj-Napoca

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă Legea română

Jurisdicția Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de

Bursa de Valori București — S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare 23 decembrie 2022

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii

acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor 

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii

acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării 19 decembrie 2022

Data tranzacției 20 decembrie 2022

Data decontării 22 decembrie 2022



ANEXA Nr. 2

T E R M E N I  F I N A L I

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denominate în lei, 

emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea”) emise în baza Programului

FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice

emise de Ministerul Finanțelor
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Perioada ofertei: 5 decembrie 2022—19 decembrie 2022

Preț de emisiune: 100% din valoarea nominală

Data emisiunii: 22 decembrie 2022

ISIN: RORE7V23P540

Cod CFI DBFUFR

Simbol: R2512A

N O T Ă  I M P O R T A N T Ă:

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de

emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce

urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București — S.A. și

supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul”), întocmit în scopul

Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul”) destinate exclusiv investitorilor persoane

fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul”).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a) pe website-ul Emitentului — www.mfinante.ro;

b) pe website-ul BVB — www.bvb.ro;

c) pe website-ul Alpha Bank — www.alphabank.ro; 

d) pe website-ul BT Capital Partners — www.btcapitalpartners.ro;

e) pe website-ul BCR — www.bcr.ro;

f) pe website-ul BRD — www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești

Termeni finali.

T E R M E N I  Ș I  C O N D I Ț I I:

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat

prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea

înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile

și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ

Valuta Lei

Valoarea nominală a unui titlu de stat 100 lei

Sistemul de decontare

Depozitarul Central — S.A., bd. Carol I nr. 34—36,

etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922,

București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului) 8,00% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) 22 decembrie 2022

Perioada de dobândă De la, inclusiv                   până la, inclusiv

22 decembrie 2022          21 decembrie 2023

22 decembrie 2023          21 decembrie 2024

22 decembrie 2024          21 decembrie 2025

Plata dobânzii (cuponului) Anuală

Data de înregistrare

13 decembrie 2023, 12 decembrie 2024, 

11 decembrie 2025

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

22 decembrie 2023, 22 decembrie 2024, 

22 decembrie 2025

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței) 22 decembrie 2025

AGENT DE PLATĂ

Agent de plată pentru emisiunea în lei

(dobândă și valoare nominală)

Banca Transilvania Calea Dorobanților nr. 30—36, Cluj-Napoca



ANEXA Nr. 3

T E R M E N I  F I N A L I

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative, denominate în euro, 

emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea”) emise în baza Programului

FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice 

emise de Ministerul Finanțelor
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Perioada ofertei: 5 decembrie 2022—19 decembrie 2022

Preț de emisiune: 100% din valoarea nominală

Data emisiunii: 22 decembrie 2022

ISIN: RODUZSQCHEH9

Cod CFI DBFUFR

Simbol: R2312AE

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA 

Legea aplicabilă Legea română

Jurisdicția Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de

Bursa de Valori București — S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare 23 decembrie 2022

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii

acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii

acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării 19 decembrie 2022

Data tranzacției 20 decembrie 2022

Data decontării 22 decembrie 2022

N O T Ă  I M P O R T A N T Ă:

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de

emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce

urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București — S.A. și

supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul”), întocmit în scopul

Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul”) destinate exclusiv investitorilor persoane

fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul”).

Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a) pe website-ul Emitentului — www.mfinante.ro;

b) pe website-ul BVB — www.bvb.ro;

c) pe website-ul Alpha Bank — www.alphabank.ro;

d) pe website-ul BT Capital Partners — www.btcapitalpartners.ro;

e) pe website-ul BCR — www.bcr.ro;

f) pe website-ul BRD — www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești

Termeni finali.

T E R M E N I  Ș I  C O N D I Ț I I:

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat

prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea

înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile

și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni

finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ

Valuta Euro

Valoarea nominală a unui titlu de stat 100 euro

Sistemul de decontare

Depozitarul Central — S.A., bd. Carol I nr. 34—36,

etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922,

București
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TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului) 2,70% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) 22 decembrie 2022

Perioada de dobândă De la, inclusiv                       până la, inclusiv

22 decembrie 2022            21 decembrie 2023

Plata dobânzii (cuponului) Anuală

Data de înregistrare 13 decembrie 2023

Datele de plată a dobânzii (cuponului) 22 decembrie 2023

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței) 22 decembrie 2023

AGENT DE PLATĂ 

Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului

pentru emisiunea denominată în euro

Având în vedere faptul că investitorii vor putea

dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate

în euro atât prin intermediul membrilor

Sindicatului de intermediere, cât și prin

intermediul participanților la sistemul

Depozitarului Central autorizați în vederea

accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua

plățile prin intermediul Depozitarului Central.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă Legea română

Jurisdicția Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de

Bursa de Valori București — S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare 23 decembrie 2022

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii

acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii

acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării 19 decembrie 2022

Data tranzacției 20 decembrie 2022

Data decontării 22 decembrie 2022

ANEXA Nr. 4

T E R M E N I  F I N A L I

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2024, nominative, denominate în euro, 

emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea”) emise în baza Programului

FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice 

emise de Ministerul Finanțelor

Perioada ofertei: 5 decembrie 2022—19 decembrie 2022

Preț de emisiune: 100% din valoarea nominală

Data emisiunii: 22 decembrie 2022

ISIN: RONSFB9KLS92

Cod CFI DBFUFR

Simbol: R2412AE

N O T Ă  I M P O R T A N T Ă:

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de

emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce

urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București — S.A. și

supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul”), întocmit în scopul

Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul”) destinate exclusiv investitorilor persoane

fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul”).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a) pe website-ul Emitentului — www.mfinante.ro;

b) pe website-ul BVB — www.bvb.ro;

c) pe website-ul Alpha Bank — www.alphabank.ro;



d) pe website-ul BT Capital Partners — www.btcapitalpartners.ro;

e) pe website-ul BCR — www.bcr.ro;

f) pe website-ul BRD — www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești

Termeni finali.

T E R M E N I  Ș I  C O N D I Ț I I:

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat

prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea

înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile

și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1137/25.XI.2022

15

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ

Valuta Euro

Valoarea nominală a unui titlu de stat 100 euro

Sistemul de decontare

Depozitarul Central — S.A. bd. Carol I nr. 34—36,

etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922,

București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului) 3,70% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) 22 decembrie 2022

Perioada de dobândă De la, inclusiv                          până la, inclusiv

22 decembrie 2022               21 decembrie 2023   

22 decembrie 2023               21 decembrie 2024

Plata dobânzii (cuponului) Anuală

Data de înregistrare 13 decembrie 2023, 12 decembrie 2024

Datele de plată a dobânzii (cuponului) 22 decembrie 2023, 22 decembrie 2024

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței) 22 decembrie 2024

AGENT DE PLATĂ

Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului

pentru emisiunea denominată în euro

Având în vedere faptul că investitorii vor putea

dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate

în euro atât prin intermediul membrilor

Sindicatului de intermediere, cât și prin

intermediul participanților la sistemul

Depozitarului Central autorizați în vederea

accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua

plățile prin intermediul Depozitarului Central.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă Legea română

Jurisdicția Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de

Bursa de Valori București — S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare 23 decembrie 2022

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii

acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii

acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării 19 decembrie 2022

Data tranzacției 20 decembrie 2022

Data decontării 22 decembrie 2022
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A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C

— Prețuri pentru anul 2023 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 2.760 760 275

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

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

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

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

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

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

N O T Ă :

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

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

— Prețuri pentru anul 2023 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

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

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

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

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

Lunar Anual*

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 65 160 400 960 2.110 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 115 290 730 1.750 3.850 1.150 2.880 7.200 17.280 38.020

Produs

Abonamentul COMPLET

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

Lunar Anual*

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 75 190 480 1.150 2.530 750 1.880 4.700 11.280 24.820

ExpertMO 140 350 880 2.110 4.640 1.400 3.500 8.750 21.000 46.200

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


