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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 06- 10.10.2014 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

Nr.
crt.

Nr. M.OF./
Data
publicării

Emitent

Denumirea actului

Observaţii

1.

707/29.09.2014

GUVERNUL

HOTĂRÂREA
nr. 782/2014 pentru modificarea
anexelor la Hotărârea Guvernului nr.
540/2000 privind aprobarea încadrării
în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate
privată deschise circulaţiei publice

Conţinut pe scurt

Articol unic.
Direcţia
Tehnica
Patrimoniu,
Investitii

Primari

Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea
încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de
utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4*) la
prezenta hotărâre.
*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
707 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al
Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
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2.

711/29.09.2014

GUVERNUL

O.U.G.
nr. 58/2014 privind stabilirea unor
masuri financiare si pentru modificarea
unor acte normative

Directia
Economica
Institutii
subordonate
Primari

Art.IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si
pentru stabilirea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si
se
completeaza,
dupa
cum
urmeaza:
1. La articolul III, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) nu se aplica capitolelor
bugetare 'Invatamant', 'Sanatate' si 'Asigurari si asistenta sociala', indiferent
de
sursa
de
finantare."
2. In anexa, la tabelul 1.1, dupa numarul curent 5 se introduce un nou numar
curent, numarul curent 6, cu urmatorul cuprins:
Tabelul 1.1. Numarul posturilor din comune, corespunzator grupelor de
populatie
Nr. crt. Grupe in functie de numarul de locuri Numarul posturilor
minim mediu maxim
0 1 2 3 4
... ... ... ... ...
"6 Peste 20.000 65 65 65"
Art. V. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de
urgenta, in anul scolar/universitar 2014-2015 se poate acorda o subventie
sub forma de suma forfetara personalului didactic din invatamantul
preuniversitar de stat si universitar de stat, incadrat cu contract individual de
munca pe perioada nedeterminata sau determinata pentru dezvoltare
profesionala
Art. VII. - Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa
cum urmeaza:
1. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu urmatorul
cuprins: „Art. 181. - Prin hotarare a consiliului local/consiliului judetean, se
pot repartiza sume din bugetul local pentru:
a) finantarea activitatii institutiilor cu specific sportiv din subordinea sa;
b) sustinerea activitatii cluburilor sportive locale, in baza contractelor de
finantare a programelor sportive ale acestora;
c) premierea, in conditiile legii, a performantelor deosebite obtinute la
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competitiile sportive internationale oficiale.”
Art. IX. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si
alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobata cu
completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile
ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 14, literele e) si k) se abroga.
2. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins: „Art. 20. - (1) Finantarea
sistemului de protectie a copilului si a centrelor de asistenta sociala a
persoanelor cu handicap se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate
din taxa pe valoarea adaugata, in proportie de cel putin 90% din necesarul
stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice, la elaborarea bugetului de stat, in baza standardelor
de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost
pentru serviciile sociale
(2) Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate
in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, se asigura de la bugetul de stat, din
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in proportie de cel putin 90%
din necesarul de fonduri stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, in
baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativteritoriale
(3) Pentru finantarea integrala a cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (2),
autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa aloce sume, in
completare, din bugetele locale ale acestora
(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica incepand cu drepturile lunii
octombrie 2014.”
Art. XII. - Alineatul (2) al articolului 122 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor
administrativ-teritoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 299 din 24 mai 2013, se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2)
De la data declararii starii de criza financiara, respectiv a starii de insolventa
si pana la data declararii incetarii acestora, prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale
institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobata cu completari
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prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se
aplica unitatilor administrativ-teritoriale, subdiviziunilor acestora, respectiv
institutiilor publice de subordonare locala. Valorificarea creantelor datorate
de unitatile administrativ-teritoriale, de subdiviziunile acestora, respectiv de
institutiile publice de subordonare locala se realizeaza potrivit Planului de
redresare a starii de criza financiara sau a starii de insolventa, dupa caz.”
Art. XIII. - Alineatul (4) al articolului 93 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Din bugetul
Ministerului Sanatatii, de la bugetul de stat si din venituri proprii se asigura
fonduri pentru ingrijirea cazurilor critice ale caror costuri nu pot fi acoperite
din fondurile obtinute pe baza contractelor cu casele de asigurari de
sanatate.”
3.

725/03.10.2014
MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

ORDINUL
nr. 1341/2014 privind modificarea şi
completarea Normelor metodologice
privind execuţia bugetelor de venituri
şi cheltuieli ale instituţiilor publice
autonome, instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii
şi activităţilor finanţate integral din
venituri proprii, inclusiv a bugetelor
creditelor interne, bugetelor creditelor
externe, bugetelor fondurilor externe
nerambursabile, bugetelor fondului de
risc şi bugetelor privind activitatea de
privatizare, gestionate de instituţiile
publice, indiferent de modalitatea de
organizare şi finanţare a acestora,
aprobate prin Ordinul ministrului
delegat pentru buget nr. 720/2014
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Art. I.
Directia
Economica

Institutii
subordonate

Primari

Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli
ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri
proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe,
bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi
bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice,
indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin
Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. 1La articolul 181, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 181.
(1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor
instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din subordine sunt
inferioare cheltuielilor bugetare aferente anului bugetar ale acestora,
instituţia publică ierarhic superioară poate redistribui sume pentru
echilibrarea bugetelor respective, din disponibilităţile realizate la nivelul
acesteia sau din veniturile redistribuite de ordonatorii de credite ierarhic
inferiori potrivit art. 182, cu respectarea legislaţiei specifice."

2. 2La articolul 181 în cuprinsul alineatelor (2) şi (5), sintagma "41.07.00
«Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral din
venituri proprii» se înlocuieşte cu sintagma "41.07.00 «Venituri proprii
redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri
proprii»".
3. 1La articolul 182, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:Art. 182.
(1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor
instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din subordine sunt
mai mari decât cheltuielile bugetare aferente anului bugetar ale acestora,
instituţia publică ierarhic superioară poate dispune redistribuirea de sume în
vederea echilibrării bugetului propriu al acesteia sau al altor instituţii
publice din subordine."
2. 2La articolul 181 în cuprinsul alineatelor (2) şi (5), sintagma "41.07.00
«Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral din
venituri proprii» se înlocuieşte cu sintagma "41.07.00 «Venituri proprii
redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri
proprii»".
3. 1La articolul 182, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 182.
(1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor
instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din subordine sunt
mai mari decât cheltuielile bugetare aferente anului bugetar ale acestora,
instituţia publică ierarhic superioară poate dispune redistribuirea de sume în
vederea echilibrării bugetului propriu al acesteia sau al altor instituţii
publice din subordine."
4. 2După articolul 42 se introduc două noi articole, articolele 421 şi 422, cu
următorul cuprins:
Art. 421.(1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la
nivelul unor instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din
subordine sunt inferioare cheltuielilor bugetare aferente anului bugetar ale
acestora, instituţia publică ierarhic superioară poate redistribui sume pentru
echilibrarea bugetelor respective, din disponibilităţile realizate la nivelul
acesteia sau din veniturile redistribuite de ordonatorii de credite ierarhic
inferiori potrivit art. 422, cu respectarea legislaţiei specifice.
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(2) Redistribuirea veniturilor bugetare ca sursă de finanţare, în condiţiile
alin. (1), se efectuează astfel:
a) prin cuprinderea în bugetul instituţiilor publice ierarhic superioare de la
care vor fi efectuate transferurile de venituri bugetare, la subcapitolul de
venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice
finanţate integral/parţial din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul
transferului, cu valoare negativă;
b) prin cuprinderea în bugetul instituţiilor publice care vor primi
transferurile de venituri bugetare, la subcapitolul de venituri 41.07.00
«Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate
integral/parţial din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul
transferului, cu valoare pozitivă.
(3) Sumele care fac obiectul transferului se cuprind în bugetele individuale
ale instituţiilor publice menţionate la alin. (2).
(4) Redistribuirile de venituri bugetare în condiţiile alin. (2) pot fi efectuate
în tot cursul anului bugetar, cu condiţia ca acestea să nu afecteze plata
angajamentelor legale şi bugetare şi să nu genereze deficit în bugetul
instituţiilor publice de la care se efectuează redistribuirile.
(5) În execuţie, sumele prevăzute la subcapitolul de venituri 41.07.00
«Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate
integral/parţial din venituri proprii» se virează pe bază de ordin de plată
pentru Trezoreria Statului (OPT) în conturile corespunzătoare de venituri
bugetare ale instituţiilor publice beneficiare, pe măsura necesităţilor de
finanţare a cheltuielilor aprobate în bugetele acestora şi cu condiţia
încadrării în disponibilităţile anului curent ale bugetului instituţiilor publice
de la care se efectuează redistribuirea.
(6) În situaţia în care la finele anului instituţia publică beneficiară nu a
angajat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi, va
proceda la restituirea acestora cu diminuarea corespunzătoare a bugetului de
venituri şi cheltuieli, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului
(OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de
venituri bugetare al instituţiei publice ierarhic superioare de la care au fost
primite. Această operaţiune se va efectua cu respectarea programului
calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a
principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilit prin
normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar aprobate prin
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ordin al ministrului finanţelor publice.
11. După articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 781, cu următorul
cuprins:
Art. 781.1) Pe numele instituţiilor publice cu personalitate juridică ierarhic
inferioare, finanţate integral/parţial din venituri proprii, care colectează
venituri proprii pentru instituţiile publice ierarhic superioare, la unităţile
Trezoreriei Statului pot fi deschise conturi de disponibilităţi care se publică
pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 23 şi 46.
(2) Sumele colectate potrivit prevederilor alin. (1) se virează de către
instituţiile publice cu personalitate juridică ierarhic inferioare, finanţate
integral/parţial din venituri proprii, în conturile corespunzătoare de venituri
bugetare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele
publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005,
pe numele instituţiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare,
în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la încasare, dacă prin actele
normative care stau la baza colectării sumelor respective nu se prevede
altfel.
(3) Conturile prevăzute la alin. (1) nu pot prezenta sold la finele exerciţiului
bugetar."
13. La articolul 83, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(3), cu următorul cuprins:(3) Avizarea de către ordonatorii de credite
ierarhic superiori a cererilor pentru deschiderea de credite bugetare
întocmite de către instituţiile publice cărora le-au fost repartizate şi aprobate
bugete în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice se
efectuează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la solicitarea
avizului."
14. După articolul 83 se introduce un nou articol, articolul 831, cu următorul
cuprins:Art. 831.
În cazul în care necesităţile de finanţare aferente unui trimestru sunt mai
mari decât creditele bugetare aprobate pentru trimestrul respectiv, pot fi
întocmite cereri pentru deschideri de credite bugetare la nivelul necesităţilor
de finanţare, cu condiţia încadrării în prevederile bugetare cumulate
calculate până la finele trimestrului respectiv. În această situaţie, cererile
pentru deschiderea de credite prezentate de instituţiile publice ierarhic
inferioare vor fi avizate de ordonatorii de credite ierarhic superiori din
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punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare
trimestriale cumulate ale bugetului centralizat al instituţiei publice ierarhic
superioare."

4.

726/03.10.2014

COMISIA
NAŢIONALĂ DE
ACREDITARE A
SPITALELOR

ORDINUL
nr. 255/2014 privind aprobarea
tarifului orar de plată a serviciilor de
natură intelectuală prestate de către
evaluatorii certificaţi ai Comisiei
Naţionale de Acreditare a Spitalelor în
cadrul comisiilor de evaluare a
spitalelor în vederea acreditării, în
primul ciclu de acreditare 2011-2015

SAPLCS
Manageri
Spitale

Art. 1.(1) Se aprobă tariful orar de plată, valabil începând cu data intrării în
vigoare a prezentului ordin în primul ciclu de acreditare 2011-2015, a
serviciilor de natură intelectuală prestate de către evaluatorii certificaţi ai
Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, în cadrul comisiilor de
evaluare a spitalelor în vederea acreditării.
Art. 2.(1) Se stabileşte nivelul tarifului orar la valoarea de 1,5% din
drepturile salariale ale preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a
Spitalelor.
(2) Cuantumul tarifului orar practicat la calculul contravalorii serviciilor de
natură intelectuală se stabileşte la nivel leu fără subdiviziuni, prin rotunjire
la un leu a nivelului tarifului stabilit la alin. (1) pentru fracţiunile de peste
50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani
inclusiv. Pentru anul 2014, cuantumul tarifului orar este de 100 lei.

5.

727/03.10.2014

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

ORDINUL
nr. 1120/2014 pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 1.275/2011 privind
aprobarea listelor şi preţurilor de
decontare ale medicamentelor care se
acordă bolnavilor în cadrul
programelor naţionale de sănătate şi a
metodologiei de calcul al acestora

1. 1Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 2.(1) Se
SAPLCS

aprobă Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a

Manageri
Spitale

medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor
naţionale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale
(DCI) cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei 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, precum şi denumirile comune
internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul
programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările
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ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2.(2) Lista prevăzută la alin. (1) se
actualizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie."

6.

7.

727/03.10.2014

728/06.10.2014

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

GUVERNUL

ORDINUL
nr. 1128/2014 privind stabilirea
specialităţilor deficitare pentru care se
organizează rezidenţiat pe post în
spitale clinice cu secţii clinice
universitare, institute sau centre
medicale clinice în sesiunea 23
noiembrie 2014
spitale

Hotărârea
nr. 841/2014 privind suplimentarea
bugetului Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, la titlul 10
"Cheltuieli de personal", pentru plata
titlurilor executorii prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
71/2009 privind plata unor sume
prevăzute în titluri executorii având ca
obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar, de
Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012
privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 92/2012
privind luarea unor măsuri în domeniul
învăţământului şi cercetării, precum şi
în ceea ce priveşte plata sumelor
prevăzute în hotărâri judecătoreşti
devenite executorii în perioada 1
ianuarie-31 decembrie 2013
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Art. 1.
SAPLCS

Manageri
Spitale

Directia
Economica

Se stabilesc specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe
post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre
medicale clinice în sesiunea 23 noiembrie 2014, după cum urmează:
anestezie şi terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară, epidemiologie,
farmacie clinică, hematologie, medicină de laborator, medicină de urgenţă,
neonatologie, oncologie medicală, psihiatrie, psihiatrie pediatrică,
radioterapie, radiologie şi imagistică medicală

Art. 1.
1Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe anul 2014, cu suma de 2.905
mii lei, la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 10
"Cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în
bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".
Art. 2.Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai
pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume
prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr.
230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr.
208/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri
judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.
Art. 3.Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la
propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare
în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

pe anul 2014.

8.

9.

729/06.10.2014

734/08.10.2014

GUVERNUL

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

ORDONANTA DE URGENTA nr.
62 /2014 pentru completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
146/2002 privind formarea si utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria
statului

ORDINUL nr. 1140/2014 pentru
modificarea anexei la Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 1.079/2013
privind aprobarea modelului
Contractului pentru alocarea prin
transfer din bugetul Ministerului
Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale a sumelor
destinate cheltuielilor de natura
investiţiilor pentru spitalele din
subordinea acestora şi privind
abrogarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 95/2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind criteriile în baza
cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin
transfer sume pentru cheltuieli de
investiţii de la bugetul de stat şi din
venituri proprii (accize) către
autorităţile administraţiei publice
locale pentru spitalele publice din
reţeaua acestora
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Directia
Economica

SAPLCS

Manageri
Spitale

Articol unic. - Dupa articolul 52 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului, se introduce un nou articol, articolul 53, cu urmatorul cuprins:
„Art. 53. - (1) Ministerul Finantelor Publice, prin Trezoreria Statului, poate
oferi institutiilor publice servicii de acceptare de plati electronice cu carduri
de plata ale veniturilor bugetului general consolidat, cu conditia autorizarii
trezoreriei in cel putin unul dintre sistemele de plati Mastercard, VISA sau
alte sisteme de plati similare. In vederea autorizarii trezoreriei, Ministerul
Finantelor Publice primeste de la entitatile de plati Mastercard, Visa sau
altele asemenea un acord prin care acestea accepta autorizarea acesteia, in
conditiile prevazute la alin. (2)
Art. I. Articolele 13 şi 14 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.079/2013
privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din
bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din
subordinea acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
599 din 25 septembrie 2013, cu completările ulterioare, se abrogă.
Art. II. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 95/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în
baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli
de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către
autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua
acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14
februarie 2011.

10.

734/08.10.2014

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE,
MINISTERUL
FONDURILOR
EUROPENE ŞI AL
MINISTERUL

ORDINUL
nr. 1654/960/1356/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordinului
viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, al ministrului fondurilor
europene şi al ministrului finanţelor
publice nr. 336/128/634/2014 privind
aprobarea categoriilor de cheltuieli
eligibile pentru apelul de proiecte
pentru fondurile realocate Programului
operaţional regional, conform Deciziei
Comisiei C (2013)/9772 finale din 19
decembrie 2013, domeniul major de
intervenţie
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea
şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare”, în cadrul axei
prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale” a Programului operaţional
regional 2007-2013

FINANŢELOR
PUBLICE
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Directia
Strategii
Proiecte

Primari

Art. I. –
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului
finanţelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate
Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C
(2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea
şi
echiparea
infrastructurii
educaţionale preuniversitare”, în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale” a Programului operaţional regional 2007-2013,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014,
se modifică şi se completează după cum urmează:
12. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 1. –
(1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data
de 1 ianuarie 2007 dacă respectă prevederile art. 2 din Hotărârea
Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu
modificările şi completările ulterioare, şi sunt plătite prin ordin de plată
după data intrării în vigoare a contractului de finanţare semnat între
beneficiar, organismul intermediar şi Autoritatea de management a
Programului operaţional regional, denumit în continuare contract de
finanţare.”
2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pentru amenajarea terenului sunt considerate eligibile cheltuielile
efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care
constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale
rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe
verticală, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor
pentru investiţia de bază).”
3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 3. –
Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile
necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă,
canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică,
telecomunicaţii, alei şi drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul
delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie,
precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.”
4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul

cuprins:
Art. 31. –
Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente împrejmuirii definitive a
obiectivului de investiţie.”
5. La articolul 5, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
(2) Cheltuielile eligibile pentru construcţii şi instalaţii cuprind cheltuielile
aferente execuţiei obiectivului de investiţie, şi anume cheltuieli de lucrări
pentru:
a) consolidarea, modernizarea şi extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri
educaţionale pentru învăţământul obligatoriu, inclusiv spaţiile aferente,
delimitate de împrejmuirile definitive, cu excepţia campusurilor pentru
învăţământ preuniversitar;
b) consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor unităţilor de
învăţământ special, respectiv spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine,
diferite facilităţi pentru acces şi pentru activităţi didactice;
c) construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea campusurilor pentru
învăţământ preuniversitar, inclusiv spaţiile aferente, delimitate de
împrejmuirile definitive;
d) modernizarea şi extinderea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului
investiţiei de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu
gaze naturale, agent termic, energie electrică, radio comunicaţii,
telecomunicaţii, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu
dizabilităţi.
..........
(5) Cheltuielile eligibile pentru dotarea unităţilor şcolare din învăţământul
obligatoriu, şcolilor speciale, campusurilor pentru învăţământ preuniversitar
cuprind cheltuielile efectuate pentru:
a) procurarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor
incluse în instalaţiile funcţionale;
b) achiziţionarea de echipamente de specialitate, precum echipamente
didactice, echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente IT,
echipament specific pentru persoanele din învăţământul special;
c) mobilier aferent tuturor tipurilor de infrastructură educaţională.”
6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente organizării
de şantier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele aferente construirii
provizorii sau amenajării la construcţiile existente de vestiare pentru
muncitori, grupuri sanitare, rampe pentru spălare auto, depozite pentru
materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi
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de acces auto, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, pânze de
protecţie a faţadelor, panouri de prezentare, pichete de incendiu.”
7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 8. –
Sunt eligibile cheltuielile cu publicitatea şi informarea în limita a 10.000 lei,
fără TVA, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare.
12.

734/08.10.2014

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

13.

738/9.10.2014

GUVERNUL

ORDINUL
nr. 1159/2014 pentru modificarea
Ordinului ministrului sănătăţii nr.
1.275/2011 privind aprobarea listelor şi
preţurilor de decontare ale
medicamentelor care se acordă
bolnavilor în cadrul programelor
naţionale de sănătate şi a metodologiei
de calcul al acestora

HOTARAREA
nr. 855/2014 privind repartiyarea pe
judete a sumelor necesarepentru
finantarea cheltuielilor privind
drumurile judetene si comunale

SAPLCS

Manageri
Spitale

Direcţia
Tehnica
Patrimoniu,
Investitii

Primari
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Art. I. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi
preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în
cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al
acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609
bis din 30 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
Art. 3. (1) Se aprobă Lista şi preţurile de decontare ale medicamentelor derivate
din sânge uman sau plasmă umană care se acordă bolnavilor incluşi în
programele naţionale de sănătate nominalizate prin hotărâre a Guvernului,
în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 3*).
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, în anexa nr. 3 se includ numai
medicamentele ale căror preţuri sunt prevăzute în Catalogul naţional al
preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în
România."
……………
Art. 1 Se aproba repartizarea pe judete a sumei de 450.000 lei potrivit
anexei :
Jud.Sibiu -10.235 mii lei

