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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 30.01- 03.02.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

NR.
CRT.

1.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

EMITENT

DENUMIREA ACTULUI

OBSERVAŢII

40/13.01.2017

Guvernul

Hotararea nr. 10/2017
privind adoptarea unor măsuri
de siguranţă pe piaţa de energie
electrică

Directia Tehnica,
Investitii si Patrimoniu
Primari

CONŢINUT PE SCURT

ART. 1
În perioada 16 ianuarie-15 februarie 2017, în cazul materializării situaţiei de criză pe piaţa de energie şi dacă este
ameninţată siguranţa fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalaţiilor ori integritatea Sistemului
electroenergetic naţional, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de
operator de transport şi de sistem în domeniul energiei electrice, poate pune în aplicare următoarele măsuri de siguranţă, în
următoarea ordine de prioritate:
a) creşterea rezervelor tehnologice de sistem din unităţile de producţie care pot funcţiona pe combustibil alternativ, de
exemplu păcură, în vederea utilizării acestora, după caz;
b) reducerea/anularea capacităţii disponibile de interconexiune pe direcţia de export;
c) reducerea/anularea schimburilor notificate pe direcţia de export;
d) limitarea în tranşe a consumului de energie electrică în condiţii stabilite prin Normativul de limitare a consumului de
energie electrică, pe tranşe, în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional, potrivit
prevederilor din anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru
relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
ART. 2
(1) Necesitatea şi momentul aplicării efective a măsurilor prevăzute la art. 1 se stabilesc de Compania Naţională de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., cu informarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul

Energiei şi a Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort.
(2) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. are obligaţia anunţării participanţilor la
piaţa de energie electrică, cu cel puţin 24 de ore înainte, despre aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute la art. 1.

2.

3.

57/19.01.2017

105/07.02.2017

ICCJ

CASA
NAŢIONALĂ
DE ASIGURĂRI
DE SĂNĂTATE

Decizia nr. 667/2016
referitoare la obiecţia de
neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. I pct. 2
[referitor la art. 21 alin. (2^2)]
din Legea pentru modificarea
Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici
Ordinul nr. 27/2017
privind modificarea Normelor
tehnice de realizare a
programelor naţionale de
sănătate curative pentru anii
2015 şi 2016, aprobate prin
Ordinul preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 185/2015

Serviciul Resurse
Umane

DE INTERES

Serviciul Juridic si
Contencios
Administrativ

SAPLCS
Spitale

ART. I
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La capitolul VIII titlul "Programul naţional de tratament al bolilor neurologice", subtitlul "Activităţi" se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"Activităţi:
- asigurarea, prin farmaciile cu circuit închis, a tratamentului cu interferonum beta 1a, interferonum beta 1b, glatiramer
acetat, teriflunomidum, natalizumabum pentru bolnavii cu scleroză multiplă."
2. La capitolul VIII titlul "Programul naţional de tratament al bolilor neurologice", subtitlul "Criterii de eligibilitate" se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"Criterii de eligibilitate:
1) scleroză multiplă:
a) vor fi incluşi bolnavii:
a.1) cu formă recurent-remisivă şi scor EDSS </= 5,5 (Avonex, Rebif, Betaferon, Extavia, Copaxone, Aubagio);
a.2) cu sindrom clinic izolat (CIS) cu imagistică sugestivă pentru scleroză multiplă (IRM cerebrală şi/sau medulară) şi
excluderea cu certitudine a unui alt diagnostic etiologic (Avonex, Betaferon, Extavia, Copaxone);
a.3) cu formă secundar progresivă şi scor EDSS </= 6,5 (Betaferon, Extavia);
a.4) cu formă progresivă cu recăderi şi scor EDSS </= 5,5 (Betaferon, Extavia, Rebif);
a.5) care nu au răspuns unei cure complete şi adecvate de betainterferon (indiferent de forma farmaceutică),
glatirameracetat sau teriflunomidum; pacienţii trebuie să fi avut cel puţin o recidivă în anul precedent în timp ce se aflau în
tratament şi să aibă cel puţin 9 leziuni hiperintense T2 la IRM craniană sau cel puţin o leziune evidenţiată cu gadoliniu
(Tysabri);
a.6) cu forma recurent-remisivă severă, cu evoluţie rapidă, definită prin două sau mai multe recidive care produc
invaliditate într-un an şi cu una sau mai multe leziuni evidenţiate cu gadoliniu la IRM craniană sau o creştere semnificativă a
încărcării leziunilor T2 comparativ cu un examen IRM anterior recent (Tysabri);
b) vor fi excluşi bolnavii:
b.1) cu reacţii adverse greu de suportat;
b.2) cu imobilizare definitivă (scor EDSS 8);
b.3) care refuză tratamentul;
b.4) femei gravide sau care alăptează;
b.5) apariţia unor afecţiuni hematologice grave, hepatice grave sau alte boli asociate grave care ar putea fi influenţate
negativ de tratamentul specific sclerozei multiple;
c) criterii de schimbare a tratamentului cu un alt medicament imunomodulator:

c.1) agravarea constantă a stării clinice sub tratament;
c.2) apariţia de reacţii secundare severe sau greu de tolerat sub tratament;
c.3) scăderea complianţei bolnavului sub un anumit tratament imunomodulator;
c.4) schimbarea formei clinice evolutive sub un anumit tratament imunomodulator;
c.5) apariţia tulburărilor depresive la pacienţi trataţi cu interferon (pot fi trataţi cu Copaxone);
c.6) scăderea eficienţei clinice sub tratament cu un imunomodulator de linia I (Avonex, Rebif, Betaferon, Extavia,
Copaxone, Aubagio) şi cel puţin două recăderi în ultimul an necesită iniţierea tratamentului cu Tysabri (cu respectarea
riguroasă a indicaţiilor, contraindicaţiilor, metodologiei de iniţiere şi monitorizare specifice)."
ART. II
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de
specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.

4.

5.

106/07.02.2017

110/09.02.2017

Guvernul

AGENŢIA
NAŢIONALĂ DE
ADMINISTRARE
FISCALĂ

Ordinul nr. 174/2017
privind împuternicirea
persoanelor din cadrul
aparatului de inspecţie
economico-financiară de a
constata contravenţiile şi a
aplica sancţiunile prevăzute de
Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică

Directia Tehnica,
Investitii si Patrimoniu

Ordinul nr. 511/2017
privind modificarea şi
completarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 3.698/2015 pentru
aprobarea formularelor de
înregistrare fiscală a
contribuabililor şi a tipurilor de
obligaţii fiscale care formează
vectorul fiscal

Directia Economica

Primari

Primari

ART. 1
Se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit de art. 3 alin. (1)
din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 19^1 din Legea nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, privind inventarul bunurilor din
domeniul public al statului.
ART. 2
Direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi direcţiile
generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru aplicarea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de
înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 979 şi 979 bis din 30 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, litera s) se elimină.
2. La articolul 4, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
"t) impozit specific unor activităţi."
3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
5. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
ART. II
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. IV
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală
de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale
subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
6.

112/09.02.2017

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

Ordinul nr. 3151/2017
pentru modificarea şi
completarea Metodologieicadru privind mobilitatea
personalului didactic de
predare din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar
2017-2018, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice
nr. 5.739/2016

Centre Scolare
Primari

ART. I
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar
2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 şi nr. 1.012 bis din 16 decembrie 2016, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ, avizat de inspectorul şcolar care coordonează activitatea liceelor pedagogice pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic,
calificările educatoare sau învăţător, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat;"
2. La articolul 4 alineatul (2), după litera h) se adaugă o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
"i) avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pentru posturile didactice/catedrele vacante şi rezervate din
unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a
învăţământului dual."
3. La articolul 4, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(13) Cadrelor didactice angajate în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în învăţământul
preuniversitar până la 31 august 2012, cu o vechime mai mare de 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru
didactic calificat, li se modifică durata contractului de muncă din perioadă nedeterminată în perioadă determinată, în temeiul
art. 241 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având posibilitatea, cu acordul acestora, de
a rămâne încadrate pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost
titulare."
4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Încadrarea cadrelor didactice pe catedrele de laborator tehnologic şi de pregătire-instruire practică se realizează în
funcţie de modul de organizare a acestei activităţi pe niveluri de învăţământ, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi art. 9
alin. (8) şi (9). Activităţile de laborator şi de pregătire-instruire practică se efectuează în condiţiile legii."
5. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) După încadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se încadrează, după aceeaşi procedură, cadrele didactice debutante
care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe
perioadă nedeterminată, în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante în învăţământul preuniversitar de stat sesiunile 2012-2016, precum şi cadrele didactice debutante care nu au dobândit
definitivarea în învăţământ, repartizate în sesiunile 2015 şi 2016, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru care se poate asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predareînvăţare-evaluare, conform deciziei de repartizare pe post/catedră."
6. La articolul 29, după alineatul (2) se adaugă un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) În unităţile de învăţământ preuniversitar care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o
pondere majoritară a învăţământului dual, atât în etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
pentru anul şcolar 2017-2018, începând cu etapa de întregire de normă didactică de predare-învăţare-evaluare, cât şi pe

parcursul anului şcolar 2017-2018, posturile didactice/ catedrele vacante/rezervate se ocupă pe baza unor criterii specifice
adoptate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ."
7. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 41. - Personalul didactic titular care a fost transferat în etapa de restrângere de activitate 2017 revine pe postul
didactic/catedra avut(ă) anterior, în situaţia în care, până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018, se constată că
postul didactic/catedra a fost vacantat(ă) sau reînfiinţat(ă) ori s-a reînfiinţat cel puţin jumătate de normă din catedra
respectivă, iar cadrul didactic respectiv nu a ocupat un alt post/o altă catedră în etapa de pretransfer consimţit între unităţile
de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ având obligaţia să comunice în scris cadrului didactic
decizia emisă de inspectoratul şcolar de revenire pe postul/catedra deţinut(ă) anterior. Posturile didactice/Catedrele eliberate
se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor
prezentei metodologii."
8. La articolul 74, alineatul (8) se abrogă.
9. La articolul 75, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante
publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de
învăţământ la care au fost repartizaţi modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă
nedeterminată, în situaţia în care aceşti candidaţi promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului
didactic/catedrei vacant(e) examenul pentru definitivarea în învăţământ."
10. La articolul 83, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 83. - (1) În cazul funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, detaşarea în interesul
învăţământului se realizează prin decizia inspectorului şcolar general, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de
sfârşitul anului şcolar, cu respectarea prevederilor legale."
ART. II
Direcţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi
unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
7.

112/09.02.2017

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

Ordinul nr. 3160/2017
pentru modificarea şi
completarea Metodologieicadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar,
aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale
nr. 4.619/2014

Centre Scolare
Primari

ART. I
Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
696 din 23 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează şi va avea următorul
cuprins:
1. La articolul 4 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
"a^1) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv în învăţământul
postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 7 membri, 3 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau un
reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi un reprezentant al operatorilor
economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia îşi desemnează reprezentantul în
consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentantul operatorilor economici. Directorul unităţii
de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate;"
2. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
"b^1) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv în învăţământul
postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 9 membri, 4 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau un
reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi 2 reprezentanţi ai operatorilor

economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia îşi desemnează reprezentanţii în
consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici.
Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din
unitate;"
3. La articolul 4 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv în învăţământul
postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 13 membri, 6 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau
un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi 3 reprezentanţi ai
operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici, aceştia îşi desemnează reprezentanţii
în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze
reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate."
4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În unităţile de învăţământ particular şi confesional, consiliul de administraţie se constituie conform prevederilor art.
96 alin. (5) şi al art. 96^1 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare."
5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) În consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, constituite potrivit prevederilor alin. (1) lit.
a), b) şi c), respectiv alin. (2) lit. a), b) şi c), din cota rezervată părinţilor un loc este repartizat, cu drept de vot, unui
reprezentant al elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani."
6. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"(5) În unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional
şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, consiliul de administraţie este constituit din 7, 9 sau 13 membri cu
drept de vot, din care minimum 2 şi maximum 5 membri din partea cadrelor didactice, minimum 2 şi maximum 5 membri
reprezentanţi ai operatorilor economici, la paritate cu numărul de membri din partea cadrelor didactice, primarul sau un
reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local şi un reprezentant al părinţilor. În cazul în care sunt mai mulţi
operatori economici, aceştia vor desemna reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma
un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de
învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de
învăţământ respectivă.
(6) În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar în a căror organigramă există funcţia de director adjunct, se recomandă
ca directorul adjunct/unul dintre directorii adjuncţi, după caz, să fie membru al consiliului de administraţie din cota aferentă
cadrelor didactice din unitate."
7. La articolul 5 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul învăţământului special,
operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ al operatorilor economici, în cazul unităţilor de
învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu
personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului
dual, consiliului reprezentativ al părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităţilor de învăţământ în care există clase cu învăţământ în limba maternă,
directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinţilor să desemneze şi un reprezentant al părinţilor elevilor care învaţă la
clasele cu învăţământ în limba maternă. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile
minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română;"

8. La articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
"f) reprezentantul/reprezentanţii operatorului economic/ operatorilor economici sunt desemnaţi de către operatorul
economic partener/operatorii economici parteneri sau de către consiliul reprezentativ al operatorilor economici parteneri."
9. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ
profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, preşedintele consiliului de administraţie este ales dintre
membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor."
10. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
"(5^1) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ
profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual hotărârile consiliului de administraţie cu privire la
numirea/revocarea directorului se iau prin vot secret de către 2/3 din membrii consiliului de administraţie."
11. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul
total al membrilor consiliului de administraţie."
12. La articolul 10, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu următorul cuprins:
"(11^1) Preşedintele consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care
şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual are obligaţia de a
convoca reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar care au membrii în unitatea de învăţământ sau reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, atunci când nu
există o asemenea organizaţie sindicală la nivel de unitate, să participe cu statut de observator la şedinţele consiliului de
administraţie în care se dezbat probleme privind relaţiile de muncă, condiţiile de muncă şi salarizarea."
13. La articolul 10, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(12) La toate şedinţele consiliului de administraţie constituit potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi c), respectiv
art. 4 alin. (2) lit. a), b) şi c), reprezentantul elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, participă cu drept de vot. În situaţiile în
care la nivelul unităţii de învăţământ nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat
de consiliul elevilor şi participă cu statut de observator la şedinţele consiliului de administraţie, fiind convocat obligatoriu de
preşedintele consiliului de administraţie la şedinţele în care se dezbat problematici privind elevii."
14. La articolul 10, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:
"(12^1) La şedinţele consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care
şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual şi al unităţilor de
învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele
consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor care participă la şedinţă cu statut de
observator."
15. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează
exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic, cu o pondere majoritară a învăţământului dual, exercită, pe lângă atribuţiile
prevăzute la alin. (1), şi următoarele atribuţii:
a) numeşte şi revocă directorul;
b) exercită controlul asupra directorului;
c) aprobă planificarea strategică a unităţii de învăţământ elaborată de directorul unităţii de învăţământ;
d) avizează candidaturile pentru ocuparea posturilor didactice şi a funcţiilor de director şi director adjunct;
e) adoptă criteriile specifice de ocupare a posturilor didactice."

ART. II
Direcţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi
unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
8.

9.
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ART. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:
a) "Notificare privind nedepunerea în termen a Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii", prevăzută
în anexa nr. 1;
b) "Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoane fizice", prevăzută în anexa nr. 2;
c) "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoane fizice",
prevăzută în anexa nr. 3.
ART. 2
Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale datorate de
persoanele fizice.
ART. 3
Formularele prevăzute la art. 1 se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 1 sunt prevăzute în anexa
nr. 4 la prezentul ordin.
ART. 5
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 7
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor
bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile
subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 1
Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile
pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ 2017, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, denumit în continuare
Centralizator.
──────────
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru
relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────
ART. 2
(1) Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de participare la etapele de
mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar sau la examenul naţional de definitivare în învăţământ dacă profilul
postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite şi dacă specializarea înscrisă pe diploma de studii a
candidatului/programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia din
programele de studii incluse în acest centralizator. În aceste situaţii acceptul de participare la etapele de mobilitate a
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul
preuniversitar sau la examenul naţional de definitivare în învăţământ se acordă cu aprobarea Ministerului Educaţiei

Naţionale, prin direcţiile generale/direcţiile de specialitate.
(2) Includerea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenţă sau a programelor de studii de masterat
existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din învăţământul preuniversitar se realizează cu aprobarea
Ministerului Educaţiei Naţionale, prin direcţiile generale/direcţiile de specialitate.
ART. 3
Compatibilizarea domeniilor şi specializărilor/ programelor de studii incluse în Centralizator cu probele de concurs
valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, respectiv cu disciplinele pentru examenul
naţional de definitivare în învăţământ, se realizează de Direcţia generală management şi resurse umane, iar transpunerea
acestora în aplicaţiile informatice specifice se realizează în colaborare cu Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare din
cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
ART. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi
specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi
disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5.792/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 şi 883 bis din 25 noiembrie
2015.
ART. 5
Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală învăţământ
preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare din cadrul Ministerului Educaţiei
Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
10.
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ART. 1
Se aprobă Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 3
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia minorităţi, Direcţia
generală buget finanţe, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

