SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
ŞI COORDONARE SPITALE
IND. DOS. I.19

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 03.08-07.08.2015 urm ătoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

Nr.
crt.

Nr. M.OF./
Data publicării

Emitent

Denumirea actului

Observaţii

Conţinut pe scurt

1.

576/31.07.2015

GUVERNUL

O.G. nr. 20/2015
cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul
2015

Direcţia
Economică

ART. 2
(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul
2015, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa
nr. 1.
(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul
2015, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite,
este prevăzută în anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2015 se majorează la venituri cu
suma de 210,3 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de
1.700,1 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de
1.489,8 milioane lei.

Primării

ART. 84
În cursul anului 2015, consiliile judeţene pot aproba acordarea
de sume din bugetul propriu al judeţului unităţilor administrativteritoriale ce derulează proiecte finanţate din fonduri externe
nerambursabile, în vederea asigurării fondurilor necesare
implementării.
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2.

582/3.08.2015

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

ORDINUL nr.
813/2015
privind aprobarea
Planului sectorial al
Ministerului Sănătăţii
pentru finanţarea
activităţilor de cercetare
ştiinţifică în domeniul
medical, aferent
perioadei 2015-2017

Spitale

3.

581/3.08.2015

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
Nr. 968/2015

ORDINUL nr. 968/
2015
privind modificarea şi
completarea anexei nr. 1
la Ordinul ministrului
sănătăţii publice şi al
preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr.
1.301/500/2008 pentru
aprobarea protocoalelor

Spitale

CASA
NAŢIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE
Nr. 524/2015
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ART. 1
Se aprobă Planul sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru
finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul
medical, aferent perioadei 2015-2017, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Activitatea de coordonare ştiinţifică a planului sectorial se
atribuie Academiei de Ştiinţe Medicale, ca for ştiinţific consacrat
în domeniul sănătăţii, responsabilitatea derulării programului
fiind asigurată de către secretarul general al Academiei de Ştiinţe
Medicale.
ART. 3
Bugetul alocat planului sectorial pentru anul 2015 este de
12.000.000 lei, iar perioada de implementare este 2015-2017.
ART. 4
Atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea
proiectelor cuprinse în planul sectorial se face în sistem
competiţional, pe baza termenilor de referinţă care se aprobă prin
ordin al ministrului sănătăţii.
ART. 5
Metodologia privind evaluarea ofertelor, contractarea,
finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor selectate se
aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
ART. I
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008
pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea
medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale
prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu
sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în
sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 531 şi 531 bis din 15 iulie 2008, cu

4.

581/3.08.2015

MINISTERUL
EDUCAŢIEI ŞI
CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE

terapeutice privind
prescrierea
medicamentelor aferente
denumirilor comune
internaţionale prevăzute
în Lista cuprinzând
denumirile comune
internaţionale
corespunzătoare
medicamentelor de care
beneficiază asiguraţii, cu
sau fără contribuţie
personală, pe bază de
prescripţie medicală, în
sistemul de asigurări
sociale de sănătate,
aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 720/2008
ORDINUL nr.
4.487/2015 pentru
modificarea anexei nr. 2
la Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr.
5.559/2013 privind
regimul manualelor
şcolare în învăţământul
preuniversitar

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează.
ART. II
Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică,
casele de asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Centre
Şcolare de
Educaţie
Incluzivă
Primării

ART. I
Anexa nr. 2 "Procedura de achiziţie a manualelor şcolare
pentru învăţământul preuniversitar" la Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 5.559/2013 privind regimul manualelor
şcolare în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 14 martie 2014, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:
"b) acord-cadru de furnizare a manualelor şcolare - înţelegere
scrisă intervenită între un ofertant şi CNEE, al cărei scop este
stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care stau la baza
contractelor de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite pe o
perioadă de patru ani;"
2. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.
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3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
"Art. 12. - În vederea achiziţionării manualelor şcolare, CNEE
declară câştigătoare proiectele de manuale şcolare situate pe
primele locuri în ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate,
cu respectarea numărului maxim de oferte stabilit prin
documentaţia de atribuire."

5.

6.

583/4.08.2015

590/5.08.2015

GUVERNUL

MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

H.G. nr. 577/2015
privind aprobarea
conţinutului şi
formatului actelor de
studii care vor fi
eliberate absolvenţilor şi
personalului didactic din
sistemul naţional de
învăţământ
preuniversitar

ORDINUL nr.
896/2015
pentru completarea
Normelor metodologice
de aplicare a
prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului
nr. 146/2002 privind
formarea şi utilizarea
resurselor derulate prin

Centre
Şcolare de
Educaţie
Incluzivă

4. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Acordul-cadru de furnizare a manualelor şcolare se încheie
pe o perioadă de patru ani."
ART. 1
Se aprobă conţinutul şi formatul actelor de studii care vor fi
eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul
naţional de învăţământ preuniversitar, prevăzute în anexele nr. 127, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Primării
ART. 2
(1) Sunt stabilite actele de studii care se eliberează
absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.

Direcţia
Economică
Primării
Instituţii
subordonate
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ART. 3
În sistemul naţional de învăţământ, actele de studii se
întocmesc în limba română.
ART. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie
2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează
după cum urmează:

trezoreria statului,
aprobată cu modificări
prin Legea nr. 201/2003,
aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor
publice nr. 1.235/2003

7.

589/5.08.2015

MINISTERUL
AGRICULTURII
ŞI DEZVOLTĂRII
RURALE
Nr. 571/2015
MINISTERUL

ORDINUL nr.
571/2015 pentru
modificarea Ordinului
ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale şi al
viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltării

1. La punctul 17, după punctul 10.5.6 se introduce un nou
punct, punctul 10.5.7, cu următorul cuprins:
"10.5.7. Depozitele instituţiilor şi autorităţilor publice finanţate
integral din venituri proprii prevăzute la pct. 10.4 se pot constitui
pe termen de o lună (30 de zile) sau de 3 luni (90 de zile), în sumă
de minimum un milion lei, în multiplu de o mie lei, în contul 44
«Depozite ale instituţiilor publice», numai din excedentele
bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli ale anilor precedenţi.
Cuantumul şi termenul pentru care se constituie depozitul şi rata
dobânzii se prevăd într-o convenţie încheiată între titularul
depozitelor respective şi unitatea trezoreriei statului unde este
deschis contul, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15.
10.5.7.1. La scadenţa depozitului, dobânda se virează în contul
de venituri bugetare al exerciţiului curent la capitolul 31
«Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 "Alte venituri din
dobânzi".
10.5.7.2. În cazul în care titularul depozitului solicită preluarea
de sume din depozit înainte de termen, acesta se desfiinţează
integral, sumele se virează în ziua respectivă din contul de depozit
în contul din care au provenit sumele, respectiv în excedentele
bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli ale anilor precedenţi.
Pentru perioada cuprinsă între data constituirii depozitului şi data
desfiinţării depozitului nu se calculează dobânda."

Primării
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2. După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15,
având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
ART. I
Se modifică Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea
contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de
pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor,
respectiv al municipiilor, publicat în Monitorul Oficial al

DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
Nr. 371/2015

8.

588/5.08.2015

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

regionale şi
administraţiei publice,
nr. 407/2.051/2013
pentru aprobarea
contractelor-cadru de
concesiune şi închiriere
a suprafeţelor de pajişti
aflate în domeniul
public/privat al
comunelor, oraşelor,
respectiv al municipiilor
ORDINUL nr.
966/2015 pentru
modificarea şi
completarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr.
447/2015 privind
aprobarea modului de
administrare, finanţare şi
implementare a
acţiunilor prioritare
pentru monitorizarea,
tratamentul şi îngrijirea
pacienţilor critici din
secţiile ATI adulţi/copii
şi terapie intensivă nounăscuţi

României, Partea I, nr. 333 din 7 iunie 2013.

Spitalul
ART. I
Clinic
Se modifică şi se completează Ordinul ministrului sănătăţii nr.
Judeţean de
Urgenţă Sibiu 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi
implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea,
tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI
adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 9 aprilie 2015.
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