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O R D O N A N Ț E  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 

privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea 
în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, 

pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar 
a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative
Având în vedere că nu există dispoziții legale care să permită tuturor ministerelor, atunci când împrejurările o impun,

să înființeze societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere că înființarea unei societăți de către statul român trebuie să reprezinte voința acestuia, manifestată în mod

expres, se impune instituirea de reglementări potrivit cărora Guvernul poate aproba înființarea, în condițiile legii, de societăți
cu capital de stat, în România și în străinătate.

Luând în considerare necesitatea de a stabili condițiile în care statul român poate înființa societăți, precum și în care poate
majora capitalul social și asigura finanțarea acestora,

întrucât evenimentele extraordinare ale anilor 2020—2022, respectiv pandemia de COVID-19, criza energetică, alimentară
și a transporturilor, precum și războiul din Ucraina, au accentuat nevoia investițiilor în sectoarele strategice, precum și obligativitatea
deținerii unor societăți care să execute necondiționat serviciile necesare, conform cerințelor agreate de România cu Uniunea
Europeană și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord,

având în vedere că ministerele de resort, specializate în domeniile aferente, duc la îndeplinire obiectivele asumate prin
intermediul programului de guvernare, acestea fiind, totodată, responsabile de soluționarea oricăror urgențe ce intervin în sectoarele
coordonate, iar înființarea de companii de stat de către ministerele de resort ar putea duce la îndeplinirea obiectivelor în sectoarele
specifice, precum energia, transporturile, infrastructura sau serviciile publice, și ar putea asigura dezvoltarea durabilă a sectorului
lor de activitate,

ținând cont că dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale reprezintă și obiectivul Programului
național de redresare și reziliență al României (PNRR), structurat pe „cei șase piloni” din Regulamentul (UE) 2021/241 al
Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, care se referă la domenii de politică de relevanță europeană:
tranziție verde, transformare digitală, creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, coeziune socială și teritorială,
sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională și politici pentru noua generație, iar implementarea acestor
obiective presupune îndeplinirea unor măsuri cu termene riguroase,

întrucât reformele asumate țin de ariile de expertiză ale unor ministere diferite, termenele de implementare fiind stricte,
iar înființarea unor companii de către ministerele competente ar putea accelera procesul, în contextul în care depășirea termenelor
ar putea genera pierderea de către România a fondurilor europene prevăzute.

Astfel, aceste companii ar putea să investească în proiectele și programele specifice, cum sunt cele ce țin de creșterea
competitivității economice, modernizarea infrastructurii, ameliorarea serviciilor publice, dezvoltarea energiei regenerabile,
contribuind la realizarea obiectivelor din PNRR. Companiile de stat ar putea gestiona proiectele și programele finanțate prin
intermediul PNRR, asigurând o implementare eficientă a acestor obiective.

Având în vedere că întreruperile în funcționarea următoarelor servicii strategice pot genera perturbări în funcționarea
economiei naționale: exploatarea resurselor, producția de articole esențiale, cum ar fi alimente, produse de consum, transporturile
de bunuri și persoane, furnizarea de servicii esențiale, precum energie, utilități, sănătate, căi de comunicare,

întrucât printre serviciile strategice se află și transporturile feroviare de bunuri și persoane, iar întreruperea transporturilor
pe cale ferată poate avea următoarele consecințe negative:

— creșterea congestiei rutiere: în situația în care bunurile sau persoanele nu mai pot fi transportate pe cale ferată,
se va recurge la o utilizare mai mare a autovehiculelor precum camioane, autobuze și vehicule personale, ceea ce va genera
blocaje majore în trafic;

— probleme de mobilitate: întreruperea transportului feroviar de persoane în unele zone din țară poate crea probleme
privind accesul la locurile de muncă, serviciile medicale și alte servicii esențiale;

— scumpirea produselor: în lipsa unui transport feroviar eficient, produsele importate se vor scumpi;
— probleme economice: întreruperea transporturilor feroviare ar afecta producția internă, creșterea economică și a locurilor

de muncă;
— probleme de mediu: consecința imediată a întreruperii transporturilor pe cale ferată este utilizarea mai mare a traficului

rutier, ceea ce rezultă într-o mai mare emisie de gaze cu efect de seră.
Totodată, companiile cu acționariat de stat din sectoarele economice care sunt importante pentru asigurarea accesului

la produsele și serviciile esențiale, precum energia, telecomunicațiile, serviciile de sănătate, accesul la alimente.
De asemenea, unele companii de stat sunt responsabile cu asigurarea siguranței naționale, precum cele care activează în

industria militară sau nucleară. În absența acestora, aceste sectoare strategice ar fi mai expuse riscurilor și lipsite de un control adecvat.
Întrucât dezvoltarea regională poate fi direct influențată de companiile cu acționariat de stat, acestea fiind responsabile

de asigurarea investițiilor în infrastructură, crearea locurilor de muncă, stimularea activității economice și în regiuni care ar putea
fi ignorate de către antreprenori privați. Absența unor astfel de investiții poate crea un decalaj între regiunile dezvoltate și cele mai
puțin dezvoltate, fapt care poate cauza probleme economice și sociale.

Având în vedere controlul exercitat de stat, ce are în vedere respectarea angajamentelor europene, companiile de stat pot
fi responsabile prin investiții în tehnologii verzi și prin asigurarea respectării standardelor de mediu.

Ținând cont de criza energetică cu care se confruntă România și Europa, ca urmare a întreruperii furnizării energiei
electrice din Ucraina din cauza războiului din regiune, în prezent se înregistrează o creștere a cererii pentru transportul
de generatoare electrice, combustibili și echipamente de încălzire.

Întrucât statul român trebuie să fie pregătit în orice moment pentru a deservi interesele strategice și geopolitice în domeniile
afectate de situațiile extraordinare ce ar putea interveni, precum situația epidemiologică sau de pandemie, război, criză energetică,



Articol unic. — Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare
a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții
de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital
de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor
ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori
economici, precum și pentru modificarea și completarea unor
acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 123/2015, cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează:

1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
„Art. 15. — (1) Guvernul poate aproba înființarea, în condițiile

legii, în numele statului, de societăți cu capital de stat, în
România și în străinătate, cu respectarea prevederilor legislației
în domeniul ajutorului de stat, la propunerea ministerelor de
resort în al căror domeniu de specialitate se încadrează obiectul
principal de activitate al societății sau sub a căror autoritate
funcționează regia autonomă, prevăzute de art. 3 lit. f) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea
nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministerele de resort pot participa, cu respectarea
cadrului legal în vigoare, la majorarea capitalului social
al societăților, la care exercită, în numele statului, calitatea de
acționar, cu respectarea prevederilor legislației în domeniul
ajutorului de stat.

(3) Pentru stabilirea oportunității înființării unei societăți,
ministerul de resort:

a) întocmește testul investitorului privat prudent în economie;
b) determină impactul asupra mediului concurențial

împreună cu autoritatea de concurență;
c) stabilește impactul social și asupra mediului de afaceri;
d) evaluează costurile și beneficiile asupra domeniului

economic în care se încadrează activitățile societății nou-înființate;
e) realizează o analiză economico-financiară, tehnică,

juridică și de oportunitate care include cerințele stabilite la
lit. b)—d), fără a se limita la acestea.

(4) Documentele indicate la alin. (3) lit. a) și e) însoțesc
instrumentul de prezentare și motivare al proiectului de hotărâre
a Guvernului.

(5) Criteriile avute în vedere la înființarea unei societăți și care
vor fi incluse în analiza de la alin. (3) lit. e) sunt următoarele:

a) respectarea interesului general al statului în domeniul
economic în care se încadrează activitățile societății nou-înființate;

b) respectarea principiului eficienței economice în stabilirea
obiectului de activitate al societății nou-înființate;

c) respectarea principiilor economiei de piață în funcționarea
noii societăți;

d) garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu
al operatorilor economici în dobândirea de produse sau servicii
necesare desfășurării activității noii societăți;

e) transparența fondurilor publice alocate la înființare
și utilizarea eficientă și transparentă a acestora pe parcursul
funcționării societății;

f) necesități sociale, economice și/sau de mediu a căror
satisfacere se realizează prin noua societate.

(6) Atribuțiile privind exercitarea calității statului de acționar/
asociat la societățile înființate potrivit alin. (1) se exercită
de către ministerele de resort.

(7) Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (4) de către
ministerele de resort se poate realiza, după caz, împreună
cu alte organe ale administrației publice centrale sau instituții
publice.”

2. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 16. — (1) Ministerele de resort pot prelua pe bază de

justificări fundamentate, conform prevederilor art. 15 alin. (3),
în numele statului, în condițiile legii, active și active funcționale,
definite conform art. 3 lit. d) și d1) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998,
cu modificările și completările ulterioare, în scopul valorificării
acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la prețul
pieței, rezultat dintr-un raport de evaluare al unui expert
independent.”

3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
„Art. 17. — (1) Finanțarea cheltuielilor legate de operațiunile

prevăzute la art. 15 și 16 se asigură din bugetele ministerelor
de resort, aprobate în condițiile legii.

(2) Costurile evaluărilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4),
ale studiilor de fezabilitate necesare, precum și orice alte costuri
legate de activitatea ministerelor de resort desfășurată
în vederea administrării și valorificării activelor preluate se
sigură din bugetele acestora, aprobate în condițiile legii.

(3) Drepturile și obligațiile rezultate din aplicarea art. 15 și 16
se exercită de către ministerele de resort, cu respectarea
legislației în vigoare.”

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, 

ministrul transporturilor și infrastructurii,
Ionel Scrioșteanu,

secretar de stat
p. Ministrul economiei,
Mihai-Ion Macaveiu,

secretar de stat
Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu
București, 22 februarie 2023.
Nr. 5.

alimentară, inclusiv deținerea de companii apte să execute necondiționat serviciile necesare combaterii efectelor situațiilor
menționate anterior.

Având în vedere că elementele mai sus menționate vizează interesul strategic, precum și interesele majore ale economiei
și constituie o situație de urgență extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate
pe calea ordonanței de urgență.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

aprobă Instrucțiunile de efectuare a controlului respectării legilor

și a celorlalte acte normative din domeniul sportului și de

verificare a activităților sportive, a modului de funcționare și

administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele,

regulamentele și dispozițiile legale în vigoare, și a documentelor

utilizate în activitatea de supraveghere și control în domeniul

sportului, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

aprobă următoarele documente utilizate în activitatea de

supraveghere și control în domeniul sportului:

(1) Nota de constatare, prevăzută în anexa nr. 2. 

(2) Procesul-verbal de constatare și sancționare a
contravențiilor, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 3. — Dispozițiile art. 1 și 2 vor fi duse la îndeplinire de
persoanele împuternicite să constate contravențiile și să aplice
sancțiuni conform dispozițiilor art. 91 din Legea educației fizice
și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,
nominalizate prin ordin al ministrului sportului.

Art. 4. — Direcțiile, serviciile, compartimentele de specialitate
din cadrul Ministerului Sportului și instituțiile subordonate vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul sportului,
Novák Carol-Eduard

București, 9 februarie 2023.
Nr. 84.

ANEXA Nr. 1 

I N S T R U C Ț I U N I
de efectuare a controlului respectării legilor și a celorlalte acte normative din domeniul sportului 

și de verificare a activităților sportive, a modului de funcționare și administrare a structurilor sportive, în conformitate
cu statutele, regulamentele și dispozițiile legale în vigoare, și a documentelor utilizate în activitatea de supraveghere 

și control în domeniul sportului

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentele Instrucțiuni de efectuare a controlului
respectării legilor și a celorlalte acte normative din domeniul
sportului și de verificare a activităților sportive, a modului de
funcționare și administrare a structurilor sportive, în conformitate
cu statutele, regulamentele și dispozițiile legale în vigoare, și a
documentelor utilizate în activitatea de supraveghere și control
în domeniul sportului, denumite în continuare Instrucțiuni, sunt
elaborate în conformitate cu Legea educației fizice și sportului
nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — Ministerul Sportului este organul de specialitate
al administrației publice centrale care coordonează activitatea
din domeniul educației fizice și sportului, cu excepția cazurilor
prevăzute de Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările
ulterioare.

CAPITOLUL II 
Definiții

Art. 3. — În înțelesul prezentelor instrucțiuni, termenii și
expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) acte de reglementare — ordine ale ministrului sportului,
instrucțiuni, norme emise de Ministerul Sportului, avize,
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E
A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL SPORTULUI

O R D I N
pentru aprobarea Instrucțiunilor de efectuare a controlului respectării legilor 

și a celorlalte acte normative din domeniul sportului și de verificare a activităților sportive, 
a modului de funcționare și administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele,

regulamentele și dispozițiile legale în vigoare, și a documentelor utilizate în activitatea 
de supraveghere și control în domeniul sportului

Având în vedere:
— dispozițiile art. 91 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
— dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001;
— dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Sportului, cu completările ulterioare;
— Referatul de aprobare al Serviciului sportul de performanță nr. 962 din 8.02.2023,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sportului,

cu completările ulterioare, 

ministrul sportului emite prezentul ordin.
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autorizații, recunoașteri, aprobări necesare desfășurării activității
sportive sau competiției sportive, emise de Ministerul Sportului;

b) control — activitatea desfășurată de persoanele
împuternicite să efectueze verificarea și analizarea modalității
de desfășurare a activităților sportive, a modului de funcționare
și administrare a structurilor sportive sau a competiției sportive,
a înscrisurilor ce au legătură cu activitatea sportivă sau cu
competiția sportivă ce face obiectul controlului;

c) control neplanificat — constă în activitatea de verificare
faptică și documentară, în principal ca urmare a unei sesizări
sau a altor informații cu privire la existența unor fapte de
încălcare a legislației aplicabile în domeniul sportului, fără
anunțarea în prealabil a structurii sportive;

d) persoană autorizată — persoana împuternicită conform
dispozițiilor prezentelor instrucțiuni să constate săvârșirea
contravențiilor și să aplice sancțiuni;

e) unitate controlată — structura sportivă asupra căreia se
efectuează controlul de către persoana autorizată.

CAPITOLUL III

Prevederi generale

Art. 4. — Controlul este exercitat de persoanele autorizate și
este obligatoriu pentru competițiile sportive cu impact la nivel
național, în domeniul sportului, pentru verificarea conformării la
normele legale aplicabile în domeniu, în vigoare, și constă în:

a) control planificat;
b) control neplanificat.
Art. 5. — Activitatea de control se realizează cu periodicitate

și fond de timp diferite de la o unitate controlată la alta,
periodicitate rezultată din evaluarea impactului produs în
domeniul sportului.

Art. 6. — (1) Controalele sunt necesare pentru verificarea
unor date și informații cu privire la eventuale încălcări ale
legislației aplicabile în domeniul sportului, obținute de
reprezentanții Ministerului Sportului din orice surse, respectiv
sesizare/petiție/informare.

(2) Controalele pot fi efectuate pe teren sau prin analiza
înscrisurilor la sediul unității controlate sau al Ministerului
Sportului. Persoanele autorizate pot solicita unității controlate/
împuternicitului, altor persoane și/sau altor entități, în scris/prin
poștă electronică/fax, informații și documente relevante
verificărilor.

CAPITOLUL IV

Tipuri de controale

Art. 7. — Controlul este o activitate care cuprinde:
a) verificarea conformării unităților controlate cu cerințele

legislației din domeniul sportului;
b) verificarea conformării unităților controlate cu prevederile

din actele de reglementare;
c) constatarea faptelor ce conduc la încălcarea normelor de

drept aplicabile în domeniul sportului și, implicit, a actelor de
reglementare.

Art. 8. — (1) Controalele planificate sunt controale efectuate
la structurile sportive, pentru verificarea gradului de conformare
al acestora la legislația din domeniul sportului și la actele de
reglementare.

(2) Controale neplanificate sunt:
a) controalele efectuate pentru verificarea modului de

respectare a condițiilor impuse în actele de reglementare;
b) controalele efectuate în urma autosesizării Ministerului

Sportului — în scopul verificării și stopării neconformităților
constatate și aplicării sancțiunilor contravenționale, după caz;

c) controalele efectuate pentru soluționarea sesizărilor/
petițiilor, realizate pentru verificarea problemelor semnalate și
impunerea de măsuri pentru stoparea acțiunilor care au condus
la neconformități cu cerințele legale;

d) controalele pentru verificarea realizării măsurilor impuse —
verificarea, la termenele scadente, a măsurilor stabilite la
controalele anterioare.

Art. 9. — (1) Persoanele autorizate au obligația să
întocmească și să înainteze spre aprobare ministrului planul de
control pentru anul următor până la data de 10 decembrie a
fiecărui an.

(2) Planul de control este aprobat până la data de
20 decembrie a fiecărui an.

(3) După finalizarea fiecărui control, conform planului anual
aprobat de ministru sau după finalizarea fiecărui control
neplanificat, persoana autorizată are obligația ca, în termen de
15 zile lucrătoare, să aducă la cunoștința ministrului modalitatea
de finalizare a controlului, măsurile trasate în sarcina unității
controlate și sancțiunile aplicate, după caz.

CAPITOLUL V

Etapele controlului

Art. 10. — Pregătirea controlului este etapa obligatorie în
vederea asigurării eficienței verificărilor și pentru atingerea
scopului acestora, care cuprinde elaborarea programului de
control și analiza informațiilor deținute despre structura sportivă
care urmează a fi supusă verificărilor, ceea ce presupune
documentarea asupra problematicii controlului și analiza
legislației din domeniul sportului în vigoare, aplicabilă în cazul
respectiv.

Art. 11. — (1) Dosarul de control cuprinde, în copie,
următoarele:

a) notele de constatare întocmite anterior, în cazul în care s-au
efectuat controale anterioare;

b) actele de reglementare emise pentru unitatea controlată;
c) procesele-verbale de constatare și sancționare a

contravențiilor, după caz;
d) alte documente relevante, precum și mijloace de probă

obținute în timpul controlului. 
(2) Documentele din dosarul de control trebuie să fie păstrate

pentru o perioadă de minimum 10 ani.
Art. 12. — Programul de control conține:
a) aspectele ce vor fi verificate, enumerarea documentelor

ce au fost analizate și a celor ce urmează a fi solicitate și
analizate în cadrul controlului, specificul controlului (planificat
sau neplanificat), problemele reclamate în cazul sesizărilor;

b) componența echipei, în cazul în care vor fi autorizate două
sau mai multe persoane să efectueze controlul, și sarcinile
acesteia;

c) fondul de timp alocat realizării controlului, în cazul
controalelor planificate;

d) resursele necesare realizării verificărilor.
Art. 13. — Programul de control este elaborat și însușit de

persoana/persoanele autorizată/autorizate și va fi supus spre
aprobare ministrului.

Art. 14. — (1) Controlul pe teren este etapa necesară în
activitatea de control în domeniul sportului.

(2) Controlul pe teren se realizează prin următoarele activități:
a) vizitarea amplasamentului, incintelor, dotărilor și

instalațiilor deținute de unitatea controlată, după caz;
b) verificarea gradului de conformare a obiectivelor cu

legislația specifică și actele de reglementare existente.
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Art. 15. — Activitățile specifice care se desfășoară pe parcursul
controlului pe teren sunt:

a) ședința de deschidere — activitate obligatorie în etapa de
control pe teren, necesară pentru informarea titularului/
reprezentantului unității controlate asupra tipului de control care
urmează să se realizeze și a programului acestuia. În cadrul
acestei etape vor fi vizate ordinele de serviciu, ordinele de
deplasare și va fi completat registrul unic de control;

b) controlul propriu-zis — verificarea amplasamentului și a
dotărilor obiectivului controlat, a activităților desfășurate în incinta
acestuia, intervievarea persoanelor cu responsabilități, controlul
documentelor relevante și constatarea neconformităților cu
prevederile legale;

c) întocmirea actelor de control — etapa în care se
efectuează nota de constatare și procesul-verbal de constatare
și sancționare a contravențiilor, după caz, și se definitivează
controlul. Actele de control vor conține constatările și concluziile
persoanei autorizate, potrivit responsabilităților stabilite prin
programul de control, precum și măsurile ce urmează a fi luate
pentru conformarea unității controlate cu cele constatate . La
actul de control se pot anexa și alte documente relevante, cum
ar fi contracte de prestări de servicii, înscrisuri/avize/autorizații/
formulare specifice pentru desfășurarea activității/competiției,
etc.;

d) ședința de închidere — acțiune obligatorie pentru
creșterea eficienței controlului în domeniul sportului, prin care
se informează titularul și/sau reprezentanții unității controlate,
desemnați de acesta, asupra constatărilor rezultate din verificări
și a măsurilor stabilite în urma controlului, inclusiv aplicarea de
sancțiuni și prezentarea actelor de control întocmite în vederea
însușirii acestora, sub semnătură, de reprezentanții legali. Actul
de control se semnează pe fiecare pagină de persoana
autorizată și reprezentanții legali ai unității controlate.

Art. 16. — În cazul în care din motive obiective, pe perioada
efectuării controlului, este modificată componența echipei de
control sau este înlocuită persoana autorizată, noua echipă
formată/persoana autorizată înlocuitoare întocmește actul de
control, finalizează verificările, adăugându-se în Registrul unic
de control (R.U.C.) și numele noilor persoane autorizate din
echipa de control.

Art. 17. — Finalizarea controlului este etapa finală care
presupune o activitate la sediul direcției județene de sport sau
Direcției pentru Sport a Municipiului București/Ministerului
Sportului, desfășurată de persoanele autorizate, care
urmărește:

1. prezentarea către ministru, în vederea avizării, a notei de
constatare, împreună cu procesul-verbal de constatare și
sancționare a contravenției. Întocmirea notei de constatare
urmărește:

a) încadrarea corectă în prevederile legale a abaterilor și
deficiențelor constatate;

b) stabilirea persoanelor răspunzătoare de încălcarea
prevederilor legale; 

c) legalitatea și temeinicia măsurilor dispuse pentru
înlăturarea deficiențelor/abaterilor constatate, întocmirea
sesizării organelor de cercetare penală în legătură cu
constatările efectuate, după caz;

2. informarea ministrului, în cazul sesizării organelor de
cercetare penală sau pentru solicitarea de asistență juridică în
litigii generate ca urmare a aplicării unor sancțiuni titularilor
unităților controlate, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

3. înregistrarea notei de constatare și includerea altor
documente care au fost anexate în dosarul de control al unității
controlate.

Art. 18. — Informațiile la care poate avea acces publicul sunt
următoarele:

a) date referitoare la capacitatea instituțională și la resursele
Ministerului Sportului;

b) detalii despre atribuțiile Ministerului Sportului și date
statistice despre performanțele obținute de acesta în urma
activităților desfășurate;

c) date generale privind controalele realizate, numărul de
vizite pe teren, numărul de unități controlate, estimarea duratei
controalelor în funcție de durata verificărilor anterioare la tipurile
respective de obiective, măsurile impuse în actele de control
întocmite de către persoanele autorizate;

d) date generale privind modul de conformare al unităților
controlate cu legislația din domeniul sportului;

e) un rezumat al acțiunilor de control și numărul acestora,
desfășurate în urma unor sesizări întemeiate în domeniu sau
pentru investigarea unor evenimente care au condus la
neconformități cu legislația din domeniul sportului;

f) o evaluare a eficienței activităților de control realizate.
Art. 19. — Documentele la care are acces publicul, persoane

fizice sau juridice, asociații/organizații, indiferent de forma de
constituire, mass-media sunt:

a) evidența centralizată a obiectivelor controlate, rezultată ca
urmare a cumulării evidențelor județene ale obiectivelor
controlate, la sediul direcției județene de sport sau al Ministerului
Sportului;

b) planul anual de activitate al structurilor teritoriale ale
Ministerului Sportului;

c) evidența notelor de constatare, la sediile structurilor
teritoriale — direcției județene de sport sau Direcției pentru Sport
a Municipiului București.

CAPITOLUL VI

Valorificarea actelor încheiate în urma acțiunilor 
de control

Art. 20. — (1) Persoana autorizată care a aplicat sancțiunea
trebuie să se informeze cu privire la achitarea amenzii
contravenționale aplicate și dacă a fost înregistrată o plângere
împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a
contravenției întocmit.

(2) Dacă amenda nu a fost achitată în termenul legal și
procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției nu
a fost contestat la instanțele competente, persoana autorizată va
transmite procesul-verbal de constatare și sancționare a
contravenției organelor de specialitate ale unităților
administrativ-teritoriale sau unităților subordonate Ministerului
Finanțelor — Agenția Națională de Administrare Fiscală, în a
căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică
sau, după caz, își are sediul fiscal contravenientul persoană
juridică.

(3) Termenul de transmitere a procesului-verbal de
constatare și sancționare a contravenției spre executare silită,
prevăzut la alin. (2), este de cel mult 90 de zile de la data
comunicării acestuia către contravenient.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 21. — Prezentele instrucțiuni stabilesc cadrul
instituțional, tehnic și metodologic de desfășurare a controlului
privind verificarea activităților sportive, a modului de funcționare
și administrare a structurilor sportive, în scopul eficientizării
acțiunii de control și realizării acesteia în mod unitar.



ANEXA Nr. 2

N O T Ă  D E  C O N S T A T A R E
Nr. ..../...... 
Exemplar:
Pagina:
Nr. R.U.C. ..........
Nr. de înregistrare la unitatea controlată ...................
Încheiată astăzi, ziua ..... luna ....... anul ......

Subsemnatul/Subsemnații, ................................., din cadrul Direcției Județene de Sport ���.��.
sau Direcției pentru Sport a Municipiului București/Ministerului Sportului, în calitate de persoană/persoane
autorizată(e) conform Ordinului ministrului sportului nr. ......................., în temeiul art. 91 alin. (1) lit. .........
din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,

în urma controlului efectuat în data de ............ la ............ din localitatea ............, str. .......... nr. .....,
sectorul/județul .........., aparținând de .........., cu sediul în localitatea .........., str. .......... nr. ......., bl. ......,
sc. ....., ap. ...., sectorul/județul ............, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului din ............... sub
nr. J .........../..........., cod unic de înregistrare ............., telefon ..............,

în prezența domnului (doamnei) .........., act de identitate: seria ...... nr. .........., CNP .............., în
calitate de .........., am constatat următoarele: 

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

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

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

...........................................................................................................................................................
N O T Ă:

Mijloacele de probă obținute în timpul controlului se vor trece ca sumar al constatărilor.

Măsuri stabilite: ..............................
Sancțiuni ........................................
Obiecții .......................................
În timpul controlului nu/au fost distruse sau avariate bunuri, documente sau alte valori ................
Prezenta notă de constatare  conține .......... pagini și a fost încheiată în .......... exemplare, la ..........,

din care .......... exemplar/e pentru .......... și .......... exemplar/e pentru ..........

Numele și semnătura persoanei/persoanelor autorizate
....................................................................

Numele și semnătura reprezentantului unității, care a participat la control
....................................................................

ANEXA Nr. 3

— Model — 
ROMÂNIA
MINISTERUL SPORTULUI

Seria ............... nr. .................

P R O C E S - V E R B A L
de constatare și sancționare a contravenției, încheiat astăzi, ziua .... luna ...... anul ..., 

la .............. din ................

Subsemnatul(a), ........................, în calitate de persoană autorizată/director al Direcției Județene de
Sport ����..�/director al Direcției pentru Sport a Municipiului București �����...., împuternicit(ă)
conform Ordinului ministrului sportului nr. �������, în temeiul art. 91 alin. (1) lit. ...... din Legea
educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în urma controlului efectuat
la .................................. din localitatea ��......�.., str. �....���. nr. ��, bl. ���, sc. ��, et. �.., 

(unitatea controlată)

ap. ���., județul (sectorul), am constatat următoarele:
��................................. reprezentată prin domnul/doamna �..���, născut(ă) la data de ��.�.

unitatea controlată 
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în localitatea ....................��., cu domiciliul (sediul) în localitatea �.........., str. �...��. nr. �.., bl. ��,
sc. ��., et. �.., ap. ���, județul (sectorul) ��, având act de identitate (certificat de înmatriculare)
seria ��.� nr. ����, eliberat de ���......, CNP (CUI) �...��., în calitate de ���., a săvârșit
următoarele fapte în data de �����, ora ......:

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

..........................................................................................................................................................
Faptele descrise mai sus contravin: 
— ........... art. ..... alin. ........ lit. ...... și se sancționează cu amendă de la ....... la .........; 
— ........... art. ..... alin. ....... lit. ...... și se sancționează cu amendă de la ....... la .........; 
— ........... art. ..... alin. ........ lit. ...... și se sancționează cu amendă de la ....... la ....... ,
pentru care se aplică următoarele sancțiuni:
.............. lei, contravenția prevăzută de ........... art. ..... alin. ........ lit. .....; 
.............. lei, contravenția prevăzută de ........... art. ..... alin. ........ lit. .....; 
.............. lei, contravenția prevăzută de ........... art. ..... alin. ........ lit. .....; 
Total lei ....... (........................) 
Conform prevederilor legale, contravenientul poate achita, în cel mult 15 zile de la data comunicării

prezentului proces-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de dispoziția legală pentru fapta(ele)
săvârșită(e), care este de ....... (.......) lei. 

Amenda se va achita în contul ................., deschis la trezoreria/casieria autorității administrației
publice locale ................., iar copia dovezii efectuării plății va fi transmisă în termen de 15 zile de la data
comunicării procesului-verbal la Ministerul Sportului/Direcția Județeană de Sport �����./Direcția
pentru Sport a Municipiului București.

Împotriva procesului-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/
comunicării la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Alte mențiuni: ......................................................... 
În legătură cu faptele arătate, contravenientul .............., reprezentat prin ..........., în calitate de ............,

face următoarele obiecții: ......................................................... 

Semnătura contravenientului ........................... 

Prin săvârșirea acestei (acestor) contravenții s-au produs următoarele pagube: ���....................... 
În temeiul art. .... din ......., contravenientului i se aplică următoarele sancțiuni contravenționale

complementare: .................. 
Contravenientul nu poate să semneze/nu este de față/refuză să semneze, împrejurare ce se

adeverește de martorul .........., născut la data de .......... în localitatea ..............., cu domiciliul în .................,
str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul (sectorul) .............., având act de identitate .......
seria ....... nr. ....., eliberat de ............., CNP .......................... 

Prezentul proces-verbal nu a fost încheiat în prezența unui martor, deoarece: ......................................
.................................................................................................................................................................
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Semnătură 
(persoană autorizată)

..................�����.

Semnătură 
(contravenient) 

�����......��

Semnătură 
(martor)

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

Înștiințare de plată: Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la data înmânării

sau comunicării, în caz contrar urmând să se procedeze la executare silită. Prezentul proces-verbal

s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, dintre care unul a fost înmânat contravenientului.

Semnătură persoană autorizată/

Directorul Direcției Județene de Sport .............��./

Directorul Direcției pentru Sport 

a Municipiului București/ 

����...........����

Semnătura contravenientului 

.....................................
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

O R D I N
privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea și decontarea de bonuri de carburant 

și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice 
ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, 

pentru aplicarea art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Având în vedere:
— art. 24 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;
— art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității

Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității

Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, cu modificările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Metodologia pentru acordarea și
decontarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice
pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru
decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul,
pentru aplicarea art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.

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

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități,

Mihai Tomescu

București, 20 februarie 2023.

Nr. 160.

ANEXĂ

M E T O D O L O G I E

pentru acordarea și decontarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor 
de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, pentru aplicarea 

art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Art. 1. — (1) În condițiile prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10)
din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, denumită în continuare Lege,
persoanele cu handicap grav sau accentuat își exprimă opțiunea
pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru
acordarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice
pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru
decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul
aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei,
asistentului personal, asistentului personal profesionist sau
însoțitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat,
părintelui, tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se
ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau
accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în
condițiile legii, prin cerere depusă la Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) în a cărei
rază teritorială domiciliază beneficiarul.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi depusă fizic sau
prin mijloace electronice la DGASPC în a cărei rază teritorială
domiciliază beneficiarul.

(3) În situația în care a fost exprimată opțiunea pentru
acordarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice
pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru
decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport
interurban persoanelor prevăzute la art. 24 alin. (2) și (4) din
Lege sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu
autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului
personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului,
pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părintelui,
tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de
creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în
baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

Art. 2. — (1) Acordarea bonurilor de carburant și/sau a
bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport
electrice ori decontarea carburantului necesar deplasării cu
autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap și/sau
a familiei, asistentului personal, asistentului personal
profesionist sau însoțitorului, pentru persoanele cu handicap
grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal
sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului
cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție
specială, stabilită în condițiile legii, se face astfel: semestrial,



10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 156/23.II.2023

dacă documentul care atestă încadrarea în grad de handicap
are valabilitate permanentă, și trimestrial sau fracțional (lunar),
în funcție de perioada de valabilitate a documentului care atestă
încadrarea în grad de handicap, într-un an calendaristic.

(2) Acordarea bonurilor de carburant și/sau a bonurilor valorice
pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice necesare
deplasării cu autoturismul ori decontarea carburantului necesar
deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanei cu
handicap, a familiei, asistentului personal, asistentului personal
profesionist sau însoțitorului, pentru persoanele cu handicap
grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal
sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului
cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție
specială, stabilită în condițiile legii, se face în baza unei cereri
pentru exprimarea opțiunii în vederea acordării gratuității la
transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de
carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea
mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea
carburantului necesar deplasării cu autoturismul, modelul
acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Răspunderea cu privire la corectitudinea acordării
drepturilor prevăzute la alin. (2), precum și identificarea
persoanelor beneficiare și a atestării faptului că acestea dețin
dreptul de a beneficia de prevederile art. 24 alin. (9) și (10) din
Lege este în sarcina DGASPC, iar neexercitarea acestui drept în
anul curent nu poate fi reportată pentru anul calendaristic următor.

(4) Decontarea carburantului și/sau a bonurilor valorice
pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice necesar
deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu
handicap, familiei, asistentului personal, asistentului personal
profesionist sau însoțitorului, pentru persoanele cu handicap
grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal
sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului
cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție
specială, stabilită în condițiile legii, se face în baza unei cereri de
decontare, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Bonurile de carburant acordate pot fi utilizate doar în
unități de distribuție a produselor petroliere care au încheiate
contracte de prestare/furnizare a acestor servicii cu DGASPC.

(6) Bonurile de carburant pot fi utilizate doar pe teritoriul
României, în termenul de valabilitate pentru care au fost emise.

(7) Unitățile de distribuție a produselor petroliere nu acordă
rest de bani la bonurile de carburant.

(8) În cazul pierderii sau furtului bonurilor de carburant nu se
acordă altele în schimb și nu se emit duplicate. Acordarea se
poate face doar pentru bonurile rămase neridicate pentru restul
perioadei dintr-un an calendaristic.

Art. 3. — (1) Cererea de acordare a bonurilor de carburant ori
decontare a carburantului și/sau a bonurilor valorice pentru
alimentarea mijloacelor de transport electrice cuprinde o
declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu
autoturismul este în interesul persoanei cu handicap, precum și
acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Cererea de decontare a carburantului și/sau bonurilor
valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice se
depune la DGASPC, în termen de 60 de zile de la data efectuării
călătoriei, și este însoțită de bonul/bonurile fiscal(e) de
carburant, emis(e) de societățile de distribuție a produselor
petroliere.

(3) Bonurile de carburant se acordă sub semnătură și se
consemnează într-un document, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 3.

(4) Numărul de bonuri de carburant stabilite potrivit legii este
acordat de DGASPC proporțional cu numărul de luni calendaristice
cuprinse în perioada de valabilitate a documentului de încadrare
în grad de handicap.

(5) În cazul în care rezultatul calculului numărului de bonuri
de carburant este un număr cu zecimale, în funcție de valoarea
bonului, acesta se va rotunji în plus, dacă documentul de
încadrare în grad de handicap este emis în anul calendaristic în
curs, sau se va rotunji în minus, dacă documentul de încadrare
în grad de handicap expiră în anul calendaristic în curs.

Art. 4. — (1) În cazul în care limitele prevăzute de lege cu
privire la suma maximă decontabilă, precum și cuantumul
sumelor aferente bonurilor de carburant și/sau a bonurilor
valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice
sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita
decontarea carburantului până la sfârșitul anului.

(2) Structura de specialitate din cadrul DGASPC urmărește
încadrarea sumelor decontate, precum și acordarea bonurilor
de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea
mijloacelor de transport electric în limitele prevăzute la art. 24
alin. (9) din Lege.

Art. 5. — DGASPC întocmește câte un centralizator pentru
decontarea carburantului și/sau a bonurilor valorice pentru
alimentarea mijloacelor de transport electrice și de acordare a
bonurilor de carburant, modelul acestora fiind prevăzut în
anexele nr. 4 și nr. 5.

Art. 6. — (1) În vederea decontării carburantului, a bonurilor
de carburant și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea
mijloacelor de transport electrice, DGASPC întocmește
centralizatorul borderourilor de decont, prevăzut în anexa nr. 6,
pe baza centralizatoarelor întocmite conform art. 5, și le
transmite Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor
Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) până pe data de 10 a
lunii. În baza acestor documente, ANPDPD operează transferul
sumelor către DGASPC.

(2) În cazul transferului/mutării persoanei cu handicap în alt
județ, dosarului acesteia va conține inclusiv o situație la zi privind
acordarea bonurilor de carburant și/sau a bonurilor valorice
pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori a
decontării carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Art. 7. — (1) Cheltuielile pentru decontarea bonurilor de
carburant și/sau acordarea bonurilor valorice pentru alimentarea
mijloacelor de transport electrice, precum și a carburantului
necesar deplasării cu autoturismul se asigură din bugetele
consiliilor județene către bugetele DGASPC-urilor, prin
transferuri din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale,
prin ANPDPD, până la sfârșitul lunii în care s-a încheiat
necesarul de fonduri.

(2) DGASPC acordă bonurile de carburant și/sau bonurile
valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice și
decontează carburantul către persoanele îndreptățite, în termen
de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării
cererii și a documentelor aferente.

(3) Decontarea cheltuielilor de transport și/sau a bonurilor
valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice,
precum și acordarea sumelor aferente bonurilor de carburant
generate de aplicarea prezentelor reglementări se face cu
încadrarea în creditele bugetare aprobate.

(4) Unitățile de distribuție a produselor petroliere care
utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit
dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999
privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, au obligația de a aplica pe versoul
bonului fiscal ștampila unității.

Art. 8. — Sumele reprezentând cheltuielile cu bonurile de
carburant și/sau bonurile valorice pentru alimentarea mijloacelor
de transport electrice acordate necuvenit sau cele plătite
necuvenit pentru decontarea cheltuielilor de transport, în cazuri
precum: deces al persoanei cu handicap, schimbarea gradului
de handicap, neîncadrare în grad de handicap grav sau
accentuat și altele, se recuperează în cuantumul întregii valori,
în măsura în care nu au fost folosite, pe baza deciziei



directorului general/executiv al DGASPC, respectiv a sectorului
municipiului București, care constituie titlu de creanță și care se
comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii
acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către
debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea
recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.

Art. 9. — Până la data intrării în vigoare a prezentei
metodologii, decontările efectuate în baza procedurii prevăzute
în anexa nr. 3 „Modalitatea de decontare a carburantului necesar
deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu
handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau
furnizorului de servicii sociale și indexarea limitelor prevăzute la

art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap” la Hotărârea
Guvernului nr. 1.118/2020 privind modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la
transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și
pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) și (10)
din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap rămân valabile.

Art. 10. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezenta
metodologie.

ANEXA Nr. 1
la metodologie

C E R E R E
privind exprimarea opțiunii pentru acordarea gratuității la transport interurban sau pentru acordarea de bonuri 

de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori 
pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul în baza art. 24 alin. (9) și (10) 

din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

— model —
Nr. ........../..........

Doamnă/Domnule Director,

I. (Se completează cu datele persoanei cu handicap. La solicitare se prezintă documentele în original.)
Subsemnatul/Subsemnata:
1. Numele și prenumele .......................................................................................................................................................
2. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Domiciliul: localitatea ..............................................., sector/județ ..............................., str. ................................ nr. ........, 

(sat, comună, oraș, municipiu)

bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. .........., cod poștal ..................
4. Telefon ...............................................
5. E-mail.................................................
6. Certificat de încadrare în grad de handicap (număr/serie/dată ....................................)
7. Gradul de handicap ..............................................

II. (Se completează de către familie, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele
cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului
cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii. Se prezintă documentele
de identitate în original.)

1. Numele și prenumele ..................................................................................................
2. Domiciliul: localitatea ............................................, sector/județ ...................................., str. ................................ nr. ........, 

(sat, comună, oraș, municipiu)

bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. .........., cod poștal ..................
3. Telefon ..........
4. E-mail ..........
Actul și valabilitatea acestuia, prin care persoana este desemnată reprezentant legal, sau documentul care face dovada

reprezentativității, conform pct. II.
..............................................................................................................................................................................................

Pentru anul calendaristic ................. îmi exprim opțiunea:
� pentru acordarea gratuității la transportul interurban;
� pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul și/sau acordarea de bonuri valorice pentru

alimentarea mijloacelor de transport electrice;
� pentru acordarea bonurilor de carburant.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații prevăzut de Codul penal, că deplasările sunt efectuate
numai în interesul propriu/al persoanei cu handicap.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.

Data

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

Semnătura

......................................................
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ANEXA Nr. 2
la metodologie

C E R E R E
privind decontarea carburantului și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor 
de transport electrice în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

— model —
Nr. ��../���..

Doamnă/Domnule Director,

I. (Se completează cu datele persoanei cu handicap. La solicitare se prezintă documentele în original.)
Subsemnatul/Subsemnata:
1. Numele și prenumele ............................................................
2. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Domiciliul: localitatea .........................................., sector/județ.................................., str. .................................... nr. ........,

(sat, comună, oraș, municipiu) 

bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. .........., cod poștal ..................
4. Telefon ...............................................................
5. E-mail ................................................................
6. Certificat de încadrare în grad de handicap (număr/serie/dată) ...................................
7. Gradul de handicap .............................................. 

II. (Se completează de către familie, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele
cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului
cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii. Se prezintă documentele de
identitate în original.)

1. Numele și prenumele .............................................................
2. Domiciliul: localitatea ..................................................., sector/județ .............................., str. ............................... nr. ........,

(sat, comună, oraș, municipiu)

bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. .........., cod poștal..................
3. Telefon ....................................
4. E-mail ......................................

Actul și valabilitatea acestuia, prin care persoana este desemnată reprezentant legal, sau documentul care face dovada
reprezentativității, conform pct. II. .................................................................................................... 

Solicit decontarea carburantului și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice necesar(e)
următoarelor deplasări, pentru care atașez bonurile fiscale aferente:

Nr. 

crt.
Dată bon fiscal Nr. și serie bon fiscal

Grad de handicap, 

din care: Valoare de decontat

gradul accentuat gradul grav

TOTAL

Solicit ca suma reprezentând decontarea carburantului să fie virată în contul .................................................................. .

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații prevăzut de Codul penal, că deplasările au fost efectuate

numai în interesul propriu al persoanei cu handicap.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.

Data

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

Semnătura

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

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

— bonuri fiscale nr. ���./data ����.. în original;

— document de cont bancar cu indicarea contului IBAN unde se va vira contravaloarea decontului de carburant.
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ANEXA Nr. 3
la metodologie

C E R E R E
pentru acordarea bonurilor de carburant în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

— model —
Nr. ���./����..

Doamnă/Domnule Director,

I. (Se completează cu datele persoanei cu handicap. La solicitare se prezintă documentele în original.)

Subsemnatul/Subsemnata:

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

2. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_I_I

3. Domiciliul: localitatea ............................................, sector/județ..................................., str. .............................. nr. ......,

(sat, comună, oraș, municipiu)

bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. .........., cod poștal ..................

4. Telefon ...............................................................

5. E-mail ................................................................

6. Certificat de încadrare în grad de handicap (număr/serie/dată) ...................................

7. Gradul de handicap..............................................

II. (Se completează de către familie, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele

cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului

cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii. Se prezintă documentele de

identitate în original.)

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

2. Domiciliul: localitatea ............................................., sector/județ.................................., str. ................................. nr. ......,

(sat, comună, oraș, municipiu)

bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. .........., cod poștal ...................

3. Telefon �������..

4. E-mail �������.

Actul și valabilitatea acestuia, prin care persoana este desemnată reprezentant legal, sau documentul care face dovada

reprezentativității, conform pct. II. ....................................................................................................

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații prevăzut de Codul penal, că deplasările vor fi efectuate

numai în interesul propriu al persoanei cu handicap.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.

Data 

��.....����

Semnătura

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

Tabel privind acordarea bonurilor de carburant

Nr. 
crt.

Data 
acordării

Nr. și serie 
bon de carburant

Nr. de bonuri 
de carburant

Grad de handicap,    
din care:

Total sumă
Semnătura 
de primire 

a beneficiaruluigradul accentuat gradul grav

TOTAL 
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ANEXA Nr. 4
la metodologie

C E N T R A L I Z A T O R
pentru decontarea carburantului și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice 

în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

— model —

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului .................................. 
Nr. .............. data .............................

Nr. 
crt.

Numele și prenumele
persoanei cu dizabilități
care solicită decontarea

CNP-ul persoanei cu
dizabilități care solicită

decontarea

Nr. și dată 
document care atestă
încadrarea în grad de

handicap

Grad de handicap,    
din care: Suma solicitată

pentru decontare
gradul accentuat gradul grav

1.

2.

TOTAL

Nr. persoane cu dizabilități care solicită decontarea Suma solicitată pentru decontare

Semnătură autorizată

Director general

ANEXA Nr. 5
la metodologie

C E N T R A L I Z A T O R
de acordare a bonurilor de carburant în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

— model —

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ..................................
Nr. .............. data .............................

Nr. 
crt.

Numele și
prenumele

persoanei cu
dizabilități care

solicită acordarea

CNP-ul
persoanei cu

dizabilități
care solicită
acordarea

Nr./serie/    
dată document

care atestă
încadrarea în

grad de handicap

Grad de handicap, 
din care: Nr. de bonuri

acordate
Nr. și seria 
bonurilor

Valoare
bonuri

gradul
accentuat

gradul 
grav

1.

2.

3.

Total

Nr. total de persoane cu dizabilități 
care solicită acordarea

din care Nr. total 
de bonuri
acordate

din care Valoare
totală
bonuri

gradul
accentuat

gradul
grav

gradul
accentuat

gradul
grav

N O T Ă:

Se vor completa situațiile separat pentru bonurile de carburant și/sau bonurile valorice pentru alimentarea mijloacelor de
transport electrice.

Semnătură autorizată
Director general
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ANEXA Nr. 6
la metodologie

C E N T R A L I Z A T O R  B O R D E R O U R I  D E  D E C O N T U R I
privind decontarea carburantului, bonurilor de carburant și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor 

de transport electrice în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

— model —

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ..................................
Nr. .............. data .............................

Nr. 
crt.

Nr. total 
de persoane 
cu dizabilități 
care solicită
decontarea

Nr. total de bonuri fiscale pentru
decont combustibil și/sau de

bonuri valorice pentru alimentarea
mijloacelor de transport electrice

(din centralizatoare)

Grad de handicap, 
din care: Nr. total 

de bonuri 
de carburant

Grad de handicap, 
din care:

Suma
solicitată
pentru

decontaregradul
accentuat

gradul 
grav

gradul
accentuat

gradul 
grav

1. 

2. 

TOTAL

Semnătură autorizată

Director general

MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

O R D I N  
privind abrogarea Ordinului ministrului turismului nr. 89/1995

pentru aprobarea Instrucțiunilor privind acordarea 
diplomei de „Maestru în arta culinară”

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Direcția de autorizare și
monitorizare din cadrul Direcției generale turism nr. 364/CDC din 1.02.2023, 

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,

ministrul antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. — Ordinul ministrului turismului nr. 89/1995 pentru aprobarea
Instrucțiunilor privind acordarea diplomei de „Maestru în arta culinară”, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 iunie 1996, se abrogă.

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

p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
Tudorița Lungu,
secretar de stat

București, 15 februarie 2023.
Nr. 450.
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— 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


