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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 22-28.08.2014 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

Nr.
crt.

Nr. M.OF./
Data publicării

Emitent

Denumirea
actului

1.

603/13.08.2014

MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

ORDINUL nr.
1026/2014
pentru
modificarea şi
completarea
Normelor
metodologice de
aplicare a
prevederilor
Ordonanţei de
urgenţă a
Guvernului nr.

Observaţii

Conţinut pe scurt

Art. I.
Direcţia Economică

Primari

1. 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, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. 2 Punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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17. Art. 10 din ordonanţa de urgenţă:

146/2002 privind
formarea şi
utilizarea
resurselor
derulate prin
trezoreria
statului, aprobată
cu modificări
prin Legea nr.
201/2003,
aprobate prin
Ordinul

(1) Trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilităţile păstrate în
contul curent general al trezoreriei statului care, potrivit reglementărilor
legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepţia sumelor
provenite din alocaţii bugetare sau subvenţii.
(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului
operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile
postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14) şi instituţiile publice finanţate
integral din venituri proprii beneficiază de dobândă.
(21) Pentru operaţiunile de plăţi dispuse din conturile purtătoare de
dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor
economici, al beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile
postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14), precum şi al instituţiilor publice
finanţate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul
sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu
instituţiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale
bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul
comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a
României.
(3) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populaţie,
nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit, se
plăteşte de la bugetul de stat, începând cu exerciţiul bugetar al anului
2003.
(4) Din disponibilităţile păstrate în conturile deschise la trezoreria
statului pentru care se acordă dobândă se pot constitui depozite la
termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora, în afara celor provenite
din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al
trezoreriei statului, alocaţii bugetare sau subvenţii.
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(5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilităţile prevăzute la
alin. (1)-(4) se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi
finanţelor.
(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea
instituţiilor de credit, operatorilor economici şi instituţiilor publice
finanţate integral din venituri proprii se percep comisioane care
constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura şi nivelul
comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi
finanţelor şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.
(7) Pentru operaţiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei
Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), trezoreria statului nu percepe
comisioane.
Norme metodologice:
10.1. Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilităţile la vedere şi
la depozitele pe termen de o lună (30 de zile) şi trei luni (90 de zile)
constituite din disponibilităţile păstrate în contul curent general al
Trezoreriei Statului, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (1),
(2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă.
10.2. Dobânda la vedere practicată de Trezoreria Statului se acordă la:
a) disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei
Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare (lege,
ordonanţă de urgenţă sau ordonanţă şi hotărâre a Guvernului), este
prevăzută acordarea de dobânzi;
b) disponibilităţile provenite din sumele păstrate de operatorii
economici în contul 50.69 «Disponibil al operatorilor economici» şi de
beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare în conturile
analitice deschise în cadrul contului 50.98 «Disponibil al operatorilor
economici şi al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent
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proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare»;
c) disponibilităţile bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor
publice autonome şi ale instituţiilor publice finanţate integral din
venituri proprii cu personalitate juridică - sursa «F», precum şi
bugetele privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice sursa «H», rezultate din excedente bugetare şi din rezultatul anului
curent obţinut ca diferenţă între execuţia veniturilor şi cheltuielilor
aferente bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică
centrală, respectiv din sectorul bugetului de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi din administraţia
publică locală;
d) disponibilităţile instituţiilor publice cu personalitate juridică
finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetele locale ori bugetele fondurilor speciale,
rezultate din activităţi finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe
lângă unele instituţii publice pentru care, potrivit reglementărilor legale
în vigoare, este prevăzută acordarea de dobânzi, evidenţiate, la
solicitarea instituţiilor publice respective, în conturi analitice distincte
ale conturilor 50.03 «Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi
instituţiilor de subordonare centrală» şi 50.04 «Disponibil din venituri
proprii ale instituţiilor de subordonare locală».
……………………………………………………………………….
10.6.1. Nivelul ratei dobânzii la vedere poate fi modificat în cursul lunii
de către Ministerul Finanţelor Publice
…………………………………………………………….
10.9.2. Calculul dobânzilor pentru disponibilităţile bugetelor asigurărilor
sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului fondului
pentru mediu, bugetului fondului naţional de asigurări sociale de
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sănătate, derulate/păstrate la Trezoreria Statului, se efectuează în
conformitate cu dispoziţiile convenţiilor încheiate între părţi.
10.10.1. Pentru operaţiunile de plăţi dispuse de operatorii economici,
beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi de
instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii care încasează
dobânda la disponibilităţile din conturile deschise la unităţile Trezoreriei
Statului se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor
plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi se
stabilesc prin reglementări ale Băncii Naţionale a României şi prin
regulile de sistem aplicabile participanţilor la sistemul electronic de
plăţi.
10.10.2. Plata comisioanelor se efectuează astfel:
a) pentru operaţiunile de plăţi dispuse de către instituţiile publice
finanţate integral din venituri proprii plata comisioanelor se efectuează
în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă
prestării serviciilor, pe baza «Situaţiei privind comisioanele de plătit
pentru luna . . .» transmisă de unităţile Trezoreriei Statului;
b) pentru operaţiunile de plăţi dispuse de către operatorii economici şi
beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, alţii decât
instituţii publice, plata comisioanelor se efectuează prin debitarea
directă a contului, concomitent cu operaţiunea de procesare a ordinului
de plată. În situaţia în care în conturi nu există disponibilităţi suficiente
care să permită debitarea acestora cu valoarea comisioanelor, unităţile
Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plată respective."
2.

609/14.08.2014

MINISTERUL
MEDIULUI ŞI
SCHIMBĂRILOR
CLIMATICE

ORDINUL nr.
1410/2014
privind

Art. I.
Primarii
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Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor

modificarea şi
completarea
Ghidului de
finanţare a
Programului de
stimulare a
înnoirii Parcului
auto naţional,
aprobat prin
Ordinul
ministrului
mediului şi
schimbărilor
climatice nr.
364/2014

Instituţii Subordonate

climatice nr. 364/2014, se modifică şi se completează după cum
urmează:

Direcţia Economică –
Serviciul
Administrativ, PSI

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă,
litera i1), cu următorul cuprins:
i1) comercializarea autovehiculului nou - operaţiunea constând în:
încheierea contractului de vânzare-cumpărare între producătorul validat,
în
nume
propriu
sau
prin
punctele
de
lucru/agenţii/reprezentanţii/partenerii autorizaţi validaţi, şi beneficiar,
proprietar înscris/proprietar acceptat, precum şi emiterea de către
producătorul validat a facturii de livrare, certificatului de conformitate şi
cărţii de identitate a autovehiculului, urmate de predarea-primirea
autovehiculului de către producătorul validat, în nume propriu sau prin
punctele de lucru/agenţii/reprezentanţii/partenerii autorizaţi ai
acestuia;".
Art. 432Conţinutul dosarului de acceptare
(1) Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi
ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul
acestuia;
b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare
este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă
împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către
reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată
«conform cu originalul»;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie
certificată «conform cu originalul»;
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e) certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată «conform cu
originalul»;
f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate
la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie
legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul
de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului
Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului
de acceptare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi
alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală
în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în
copie legalizată;
i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte
venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a
cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen
de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în
copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este
înregistrat la sediul profesional al proprietarului);
j) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu,
eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
k) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat în copie certificată
«conform cu originalul»;
l) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată
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«conform cu originalul»;
m) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial,
în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau
cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei,
anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului
uzat;
n) actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia etc., după
caz) prin care a fost înregistrată modalitatea de exercitare a profesiei,
conform dispoziţiilor legale speciale, în copie certificată «conform cu
originalul»;
o) adeverinţă eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de
a exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii
dosarului de acceptare, în original;
p) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de
către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne,
în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în
original sau în copie legalizată;
q) declaraţia privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani,
respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia
proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia
notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în
original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7;
r) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
activitatea pentru care va utiliza autovehiculele noi achiziţionate în
cadrul programului, în original;
s) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul
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cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor
în dificultate, conform anexei nr. 10;
ş) în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare
şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în
ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de
identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind
evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în
copie certificată/copii certificate «conform cu originalul», documentul
emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul
căruia/cărora să rezulte modificările efectuate;
t) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
participarea la program, în original; declaraţia trebuie să cuprindă
acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea
autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat,
precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la
acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou.
(2) Proprietarul poate solicita prin cererea de finanţare cel mult
echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă
activează în domeniul transporturilor rutiere) la momentul depunerii
dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă."
8.8, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă
din prezentul ordin.
.
3.

610/18.08.2014

MINISTERUL
DEZVOLTARII
REGIONALE SI
ADMINISTRATIEI
PUBLICE

ORDINUL nr.
1451/2014
pentru
modificarea si

Primării
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Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea conditiilor de
acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile

completarea
anexelor la
Ordinul
viceprimministrului,
ministrul
dezvoltarii
regionale si
administratiei
publice nr.
2.980/2013
privind aprobarea
conditiilor de
acordare a
masurilor de
sprijin pentru
investitiile
realizate in
parcurile
industriale

industriale, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Direcţia Strategii
Proiecte

Direcţia Tehnică,
Investiţii şi
Patrimoniu

1. anexa nr. 1 articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul
cuprins: „(2) In cadrul schemei, acordarea ajutoarelor de minimis se face
cu respectarea criteriilor prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013
al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si
108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis, denumit in continuare Regulament.”
2. anexa nr. 1 articolul 3, dupa litera k se introduce o noua litera, litera
l), cu urmatorul cuprins: „l) intreprindere unica - conceptul include toate
intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
(i) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor
sau ale asociatilor unei alte intreprinderi; (ii) o intreprindere are dreptul
de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare,
de conducere ori de supraveghere ale unei alte intreprinderi; (iii) o
intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei
intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza
sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul
acesteia; (iv) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte
intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti
actionari ori asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de
vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile
la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate intreprinderi
unice.”
3. anexa nr. 1 articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea
urmatorul cuprins: „c) scutire de la plata impozitului pe cladiri,
corespunzator cladirilor care fac parte din infrastructura parcului
industrial, in conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
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ulterioare. Nu fac obiectul ajutorului de minimis constructiile supuse
impozitarii conform titlului IX3 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile
si completarile ulterioare.”
5. anexa nr. 1 articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu urmatorul cuprins: „(3) Un solicitant care isi desfasoara
activitatea atat in sectoare/domenii eligibile, cat si in sectoare/domenii
neeligibile, asa cum sunt acestea definite conform prezentei scheme,
poate beneficia, pentru sectoarele eligibile, de facilitatile stabilite la art.
4, cu conditia prezentarii documentelor contabile care atesta separarea
activitatilor sau o distinctie intre costuri astfel incat activitatile
desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei
scheme nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in baza
acesteia.”
6. anexa nr. 1 articolul 6, literele c) si e) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins: „c) valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite
pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul
fiscal in curs) nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro (100.000
euro in cazul solicitantilor care efectueaza transport de marfuri in contul
tertilor sau contra cost), indiferent de sursa de finantare; in cazul in care
solicitantul face parte dintr-o intreprindere unica, in sensul definitiei
prevazute la art. 3 lit. l), pentru verificarea indeplinirii acestui criteriu se
vor lua in considerare ajutoarele de minimis acordate intreprinderii
unice...................................................................................................
e) nu intra in categoria «intreprinderilor in dificultate» potrivit
prevederilor cap. 2 sectiunea 2.2 din Comunicarea Comisiei - Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea
intreprinderilor non-financiare aflate in dificultate, in vigoare incepand
cu 1 august 2014.”
7. La anexa nr. 1, articolul 11 se modifica si va avea urmatorul
11

cuprins: „
Art. 11. - Acordul de principiu privind ajutorul de minimis se va
comunica in scris solicitantului si va contine, cel putin, informatii cu
privire la valoarea fixa maxima potentiala a ajutorului, la perioada de
acordare a ajutorului si in legatura cu caracterul de minimis al acestuia,
facand trimitere explicita la Regulament.”
8. anexa nr. 1, dupa articolul 12 se introduc sase noi articole, articolele
121 - 126, cu urmatorul cuprins: „Art. 121. (1) Valoarea maxima a ajutorului obtinut de un solicitant, intreprindere
unica, in cadrul schemei nu poate sa depaseasca echivalentul in lei a
200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul in curs
(2) Valoarea maxima a ajutorului obtinut de un solicitant care
efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost nu poate
sa depaseasca echivalentul in lei a 100.000 euro pe durata a 3 ani fiscali
consecutivi, inclusiv anul in curs. Art. 122. - Ajutorul de minimis
acordat in baza prezentei scheme poate fi cumulat cu:
a) ajutorul de minimis acordat in baza Regulamentului (UE) nr.
360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor
107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul
ajutoarelor de minimis acordate intreprinderilor care presteaza servicii
de interes economic general, in limita plafonului de minimis prevazut in
acest Regulament;
b) ajutorul de minimis acordat in baza altor regulamente de minimis, cu
conditia incadrarii in plafonul prevazut la art. 121. Art. 123. - In cazul
fuziunilor sau al achizitiilor, verificarea incadrarii in limita plafonului de
minimis se face luand in considerare toate ajutoarele de minimis
anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Art. 124. - In
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cazul in care solicitantul se imparte in doua sau mai multe intreprinderi
separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca, in
principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost
utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu
este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii
contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care
separarea produce efecte. Art. 125. (1) Ajutorul de minimis acordat in baza prezentei scheme nu va fi
cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleasi costuri
eligibile (legate de acelasi proiect de investitii), in cazul in care un
asemenea cumul ar duce la depasirea intensitatii maxime admise
prevazute in legislatia specifica aplicabila, dupa caz
(2) In acest sens, solicitantii care beneficiaza de alt ajutor de stat pentru
sustinerea cheltuielilor eligibile ale unui proiect de investitii nu pot
beneficia de facilitatile prevazute la art. 4 destinate finantarii acestor
cheltuieli eligibile, in cazul in care, conform contractelor incheiate,
ajutorul de stat este prevazut a se acorda la nivelul intensitatii maxime
mentionate de legislatia aplicabila, indiferent de stadiul incasarii
efective a ajutorului. Art. 126. - Ajutorul de minimis va fi acordat numai
dupa ce furnizorul a verificat respectarea regulii de cumul, pe baza
declaratiei pe propria raspundere privind ajutoarele de stat acordate
solicitantului pentru aceleasi cheltuieli eligibile, precum si cu privire la
ajutoarele de minimis acordate intreprinderii unice in cursul anului fiscal
curent si al celor 2 ani fiscali anteriori.”
9. anexa nr. 1 articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul
cuprins: „
Art. 13. (1) La calculul ajutorului de minimis furnizorul are in vedere si valoarea
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scutirii la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau
pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului
industrial, precum si de orice alt ajutor de minimis de care a beneficiat
intreprinderea.”
10. anexa nr. 1 articolul 14, dupa alineatul (2) se introduc doua noi
alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins: „(3) In cazul in care
se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute de legislatia in
domeniul ajutorului de minimis, furnizorul va lua toate masurile
necesare pentru recuperarea sumelor acordate
(4) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include si
dobanda aferenta, datorata de la data platii pana la data recuperarii sau a
rambursarii.”
11. anexa nr. 1 articolul 15, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins: „
Art. 15. (1) Prezenta schema de ajutor de minimis se aplica de la data intrarii in
vigoare pana la data de 31 decembrie 2020
(2) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 200.000 mii
lei
(3) Numarul estimat de intreprinderi beneficiare de ajutor de minimis
este de 450.”
12. anexa nr. 2 articolul 1 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o
noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins: „c) ajutoare regionale
individuale pentru investitii realizate de o intreprindere care a inchis
aceeasi activitate sau o activitate similara in Spatiul Economic European
in cei 2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de
14

ajutoare regionale de investitii sau care, in momentul depunerii cererii
de ajutor, are planuri concrete de a inchide o astfel de activitate intr-o
perioada de 2 ani dupa finalizarea investitiei initiale pentru care solicita
ajutoare, in zona in cauza.”
13. anexa nr. 2 articolul 1, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins: „(3) Sunt eligibile in cadrul prezentei scheme
intreprinderile care isi desfasoara activitatea in toate sectoarele, cu
exceptia urmatoarelor:
a) sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul
(UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11
decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul
produselor pescaresti si de acvacultura de modificare a regulamentelor
(CE) nr. 1.184/2006 si (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului si de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) productia primara de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in
anexa I la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, denumit in
continuare Tratat;
c) prelucrarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt
enumerate in anexa I la Tratat, atunci cand valoarea ajutorului este
stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza
achizitionate de la producatorii primari ori introduse pe piata de
intreprinderile in cauza;
d) prelucrarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt
enumerate in anexa I la Tratat, atunci cand ajutorul este conditionat de
transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari.
e) sectorul carbunelui;
f) sectorul siderurgic;
g) sectorul constructiilor navale;
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h) sectorul fibrelor sintetice;
i) sectorul transporturilor si al infrastructurii conexe;
j) sectorul producerii si distributiei de energie si al infrastructurii pentru
aceasta
(4) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investitii initiale
realizate in parcurile industriale in cadrul schemei se va face cu
respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in
aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat si este exceptata de la obligatia
notificarii catre Comisia Europeana.”
14. anexa nr. 2 articolul 2, literele j), k), m), n) si p) se modifica si vor
avea urmatorul cuprins: „j) demararea investitiei - fie demararea
lucrarilor de constructii in cadrul investitiei, fie primul angajament cu
caracter juridic obligatoriu de comanda pentru echipamente sau oricare
alt angajament prin care investitia devine ireversibila, in functie de care
are loc primul. Cumpararea de terenuri si lucrarile pregatitoare, cum ar
fi obtinerea permiselor si realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt
considerate drept demarare a lucrarilor. In cazul preluarilor de
intreprinderi, «demararea lucrarilor» corespunde datei dobandirii
activelor direct legate de unitatea preluata.
k) investitia initiala inseamna: (i) o investitie in active corporale si
necorporale legata de demararea unei unitati noi, extinderea capacitatii
unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin produse
care nu au fost fabricate anterior in unitate sau o schimbare
fundamentala a procesului general de productie al unei unitati existente;
(ii) o achizitie de active legate direct de o unitate, cu conditia ca unitatea
sa fi fost inchisa daca nu ar fi fost achizitionata si cumparata de un
investitor care nu are legatura cu vanzatorul si exclude simpla
achizitionare
a
actiunilor
unei
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intreprinderi................................................................................................
m) active corporale - active precum terenuri, cladiri si instalatii, utilaje
si echipamente;
n) active necorporale - active care nu au o concretizare fizica sau
financiara, precum brevete, licente, know-how ori alte drepturi de
proprietate
intelectuala;................................................................................................
p) proiect mare de investitii - o investitie initiala cu costuri eligibile care
depasesc 50 de milioane euro, echivalent in lei, calculata la tarifele si
cursul de schimb de la data acordarii ajutorului.”
15. anexa nr. 2 articolul 2, dupa litera q) se introduc sapte noi litere,
literele r), s), t), u), v), w) si x), cu urmatorul cuprins: „r) prelucrarea
produselor agricole - orice operatiune efectuata asupra unui produs
agricol ce are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu
exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in
vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru
prima vanzare;
s) comercializarea produselor agricole - detinerea ori expunerea unui
produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a
oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de
catre un producator primar catre revanzatori ori prelucratori si a oricarei
alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o
vanzare efectuata de un producator primar catre consumatorii finali este
considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri
distincte, rezervate acestei activitati;
t) productia agricola primara - productia de produse ale solului si ale
cresterii animalelor, enumerate in anexa I la tratat, fara a se mai efectua
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o alta operatiune de modificare a naturii produselor respective;
u) produse agricole - produsele enumerate in anexa I la tratat, cu
exceptia produselor obtinute din pescuit si din acvacultura enumerate in
anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
v) intreprindere in dificultate - o intreprindere care se afla in cel putin
una dintre situatiile urmatoare: (i) in cazul unei societati comerciale cu
raspundere limitata (alta decat un IMM care exista de cel mult 3 ani),
atunci cand mai mult de jumatate din capitalul sau social subscris a
disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci
cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve (si din toate celelalte
elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale
societatii) conduce la un rezultat negativ care depaseste jumatate din
capitalul social subscris. In sensul acestei scheme, «societate cu
raspundere limitata» se refera in special la tipurile de societati
mentionate in anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului
European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare
anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor
tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a
Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor
78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, iar «capital social» include,
daca este cazul, orice capital suplimentar; (ii) in cazul unei societati
comerciale in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata
pentru creantele societatii (alta decat un IMM care exista de cel mult 3
ani), atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum
reiese din contabilitatea societatii, a disparut din cauza pierderilor
acumulate. In sensul prezentei scheme, «o societate comerciala in care
cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele
societatii» se refera in special la acele tipuri de societati mentionate in
anexa II la Directiva 2013/34/UE; (iii) atunci cand intreprinderea face
obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste criteriile
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prevazute in dreptul intern pentru ca o procedura colectiva de insolventa
sa fie deschisa la cererea creditorilor sai; (iv) atunci cand intreprinderea
a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul ori nu a
incetat garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare si face inca
obiectul unui plan de restructurare; (v) in cazul unei intreprinderi care
nu este un IMM, atunci cand, in ultimii 2 ani, raportul datorii/capitaluri
proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5 si capacitatea de acoperire
a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub valoarea 1,0;
w) intreprinderi mici si mijlocii - intreprinderile definite conform
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
x) intreprinderi mari - intreprinderi care nu indeplinesc conditiile pentru
a fi considerate intreprinderi mici si mijlocii.”
16. anexa nr. 2 articolul 3 alineatul (1), litera c) se completeaza si va
avea urmatorul cuprins: „c) scutire de la plata impozitului pe cladiri,
corespunzator cladirilor care fac parte din infrastructura parcului
industrial, in conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu fac obiectul ajutorului regional constructiile supuse impozitarii
conform titlului IX3 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare.”
17. anexa nr. 2 articolul 4 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea
urmatorul cuprins: „f) nu au solicitat/primit alte tipuri de ajutor de
stat/ajutoare de minimis pentru costurile eligibile pentru care solicita
ajutor de stat in baza prezentei scheme.”
18. anexa nr. 2 articolul 7, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins: „
Art. 7. 19

(1) Schema se aplica in urmatoarele regiuni de dezvoltare din Romania,
ce au caracter de zona asistata potrivit alin. (2) al art. 14 din
Regulamentul (UE) nr. 651/2014:
a) Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care grupeaza judetele Bihor,
Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare si Maramures;
b) Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupeaza judetele Alba, Brasov,
Covasna, Harghita, Mures si Sibiu;
c) Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupeaza judetele Bacau,
Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui;
d) Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupeaza judetele Braila,
Buzau, Constanta, Galati, Vrancea si Tulcea;
e) Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupeaza judetele Arges,
Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman;
f) Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupeaza judetele
Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea;
g) Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupeaza judetele Arad, CarasSeverin, Hunedoara si Timis;
h) Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov, care grupeaza municipiul
Bucuresti si judetul Ilfov
(2) Intensitatea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investitiilor
initiale realizate in parcurile industriale in echivalent subventie bruta
actualizata nu va depasi plafonul ajutorului regional in vigoare la
momentul acordarii ajutorului, plafon aferent regiunii in care se
realizeaza investitia, asa cum este stabilit in Harta nationala a ajutoarelor
de stat regionale, respectiv:
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a) 50% in cazul regiunilor de dezvoltare prevazute la alin. (1) lit. a)-f),
respectiv 35% in cazul regiunii de dezvoltare prevazute la alin. (1) lit. g)
si al judetului Ilfov, pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020;
b) 15% in perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2017, respectiv 10% in
perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020, pentru municipiul
Bucuresti
(3) Intensitatile maxime ale ajutoarelor de stat prevazute la alin. (2) pot
fi majorate cu pana la 20 de puncte procentuale pentru intreprinderile
mici sau cu pana la 10 puncte procentuale pentru intreprinderile
mijlocii.”
19. anexa nr. 2 articolul 7, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (31), cu urmatorul cuprins: „(31) Costurile eligibile sunt
actualizate la valoarea lor la data acordarii ajutorului de stat regional
pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale.
Rata de actualizare este rata de referinta in vigoare la data acordarii
acestuia, care se stabileste periodic de catre Comisia Europeana pe baza
criteriilor obiective si care se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene si pe internet. Ajutoarele fiscale platibile in mai multe transe
sunt actualizate pe baza ratelor de referinta aplicabile la momentele in
care avantajele fiscale devin efective.”
20. anexa nr. 2 articolul 7, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat,
alineatul (41), cu urmatorul cuprins: „(41) Orice investitie initiala
demarata de acelasi beneficiar (la nivel de grup) intr-un interval de 3 ani
de la data de incepere a lucrarilor la o alta investitie care beneficiaza de
ajutor in aceeasi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al
unitatilor teritoriale de statistica este considerata ca facand parte dintr-un
proiect unic de investitii. In cazul in care un astfel de proiect unic de
investitii este un proiect mare de investitii, se aplica prevederile alin.
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(4).”
21. anexa nr. 2 articolul 7, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul
cuprins: „(5) Cheltuielile cu activele corporale considerate eligibile
pentru ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale
realizate in parcurile industriale in cadrul prezentei scheme sunt aferente
achizitiei de teren, precum si costurilor activelor sub forma de cladiri,
utilaje si instalatii, suportate de beneficiar, in legatura cu proiectul.
Activele achizitionate trebuie sa fie noi, cu exceptia celor pentru
intreprinderi mici si mijlocii si pentru achizitionarea unei unitati.”
22. anexa nr. 2 articolul 7, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat,
alineatul (71), cu urmatorul cuprins: „(71) Activele necorporale sunt
eligibile pentru calculul costurilor de investitii daca indeplinesc
urmatoarele conditii:
a) trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste
ajutorul;
b) trebuie sa fie amortizabile;
c) trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au
legaturi cu cumparatorul; si
d) trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de
ajutor si trebuie sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat
ajutorul pe o perioada de minimum 5 ani sau de 3 ani in cazul
intreprinderilor mici si mijlocii.”
23. anexa nr. 2, articolul 9 se abroga.
24. anexa nr. 2 articolul 11, alineatul (8) se modifica si va avea
urmatorul cuprins: „(8) Acordul de principiu privind acordarea
ajutorului de stat face trimitere explicita la Regulamentul (UE) nr.
651/2014 si prevede in mod expres care este valoarea cheltuielilor
eligibile, facilitatile de care va beneficia intreprinderea solicitanta,
durata acestora, intensitatea aprobata a ajutorului, obligatiile
beneficiarului, conditiile de monitorizare a ajutorului, precum si
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mentiunea ca, sub rezerva unor verificari detaliate, proiectul
indeplineste conditiile schemei.”
25. anexa nr. 2, dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul
111, care va avea urmatorul cuprins: „Art. 111. (1) Furnizorii vor publica pe un site:
a) fisa de informatii transmisa la Comisia Europeana prin intermediul
sistemului de notificare electronica (SARI) sau un link catre acesta;
b) textul integral al fiecarei masuri de ajutor sau un link care ofera acces
la textul integral;
c) informatiile mentionate in anexa III a Regulamentului (UE) nr.
651/2014, in cazul fiecarui ajutor individual care depaseste 500.000
euro, valoarea nominala a acestuia fiind mentionata ca apartinand unuia
dintre urmatoarele intervale (in milioane euro): (i) 0,5-1; (ii) 1-2; (iii) 25; (iv) 5-10; (v) 10-30; si (vi) 30 si peste aceasta valoare
(2) Informatiile mentionate la alin. (1) lit. (c) sunt organizate si sunt
accesibile intr-un mod standardizat, conform descrierii din anexa III, si
fac posibila executarea functiilor de cautare si descarcare in mod eficace
(3) Informatiile mentionate la alin. (1) se publica in termen de un an de
la data la care trebuie depusa declaratia fiscala si sunt disponibile timp
de cel putin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul.”
26. anexa nr. 2 articolul 15, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins: „
Art. 15. (1) Prezenta schema de ajutor de stat regional se aplica, de la data
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intrarii in vigoare, pana la data de 31 decembrie 2020
(2) Bugetul maxim estimat al schemei de ajutor de stat regional este de
250.000 mii lei
(3) Numarul estimat de intreprinderi beneficiare de ajutor de stat
regional este de 210.”
27. anexa nr. 2, articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „
Art. 16. - Cu exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. f) si alin. (2),
ajutoarele de stat regionale pentru sprijinirea investitiilor initiale
realizate in parcurile industriale prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) se
pot acorda, in limita maxima a intensitatii, si pentru o investitie care a
demarat inainte de intrarea in vigoare a prezentei scheme, daca se
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) investitia se realizeaza intr-un parc industrial al carui titlu a fost
acordat prin ordin;
b) investitia a fost demarata in baza acordului de principiu privind
eligibilitatea proiectului si a investitiilor;
c) pentru investitia in cauza, beneficiarul a fost scutit de la plata
impozitului pe teren si a impozitului pe cladiri, anterior intrarii in
vigoare a prezentei scheme, in baza unor scheme de ajutor de stat sau de
minimis asigurandu-se astfel, prin intermediul prezentei scheme,
continuitate in aplicarea facilitatilor fiscale acordate pentru investitiile
din parcurile industriale;
d) sunt indeplinite conditiile de eligibilitate ale proiectului si ale
beneficiarului, prevazute in prezenta schema.”
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Art. II. (1) Modificarile si completarile intervenite asupra Schemei privind
acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate in parcurile
industriale, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.980/2013 privind
aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru
investitiile realizate in parcurile industriale, potrivit prezentului ordin, se
transmit spre informare Consiliului Concurentei in termen de 15 zile
lucratoare de la data adoptarii acestuia, conform art. 6 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in
domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 137/2007
(2) Modificarile si completarile intervenite asupra Schemei de ajutor de
stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile
industriale se comunica de Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, prin Consiliul Concurentei, in vederea informarii
Comisiei Europene, in termen de 20 de zile lucratoare de la data intrarii
in vigoare a prezentului ordin, pentru publicarea acesteia in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 117/2006, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 137/2007
(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va furniza
Consiliului Concurentei toate informatiile solicitate de Comisia
Europeana cu privire la schemele prevazute la alin. (1) si (2), pentru a fi
transmise acesteia, in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea
solicitarii.
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4.

620/25.08.2014

MINISTERUL
MEDIULUI ŞI
SCHIMBĂRILOR
CLIMATICE

ORDINUL nr.
1436/2014
pentru
completarea
anexei la
Normele de
aplicare a
Ordonanţei
Guvernului nr.
15/2013 privind
reglementarea
unor măsuri
fiscal-bugetare
pentru suportarea
de la bugetul de
stat a sumelor
aferente
corecţiilor
financiare
aplicate pentru
abaterile de la
conformitatea cu
legislaţia din
domeniul
achiziţiilor
publice pentru
Programul
operaţional
sectorial Mediu
2007-2013,
aprobate prin

Art. I.
Primării

Direcţia Strategii
Proiecte
Manageri Spitale

Instituţii subordonate

Anexa la Normele de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare
aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul
achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 20072013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor
climatice nr. 2.112/2013, , se completează după cum urmează:
III. După punctul III.3 se introduce un nou punct, punctul III.31, cu
următorul cuprins:
III.31. Procedura a fost lansată în SEAP anterior datei de 1 octombrie
2011:
- Se ataşează anunţul/invitaţia de participare din SEAP.
- Se anexează copie de pe nota de constatare.
- Se anexează copie de pe confirmarea de primire a notei de constatare,
dacă este cazul.
- În situaţia în care nota de constatare nu a făcut obiectul unui litigiu în
instanţă, se depune declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului
legal, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că nu a existat un litigiu
referitor la respectiva notă de constatare.
- În situaţia în care nota de constatare a făcut obiectul unui litigiu în
instanţă, se ataşează o copie a hotărârii judecătoreşti, iar în cazul în care
instanţa de judecată nu a redactat hotărârea judecătorească, se ataşează
un certificat de grefă din care să reiasă soluţia. Dacă instanţa nu s-a
pronunţat, se depune o copie de pe acţiunea în instanţă cu privire la
suspendarea/anularea notelor de constatare, cu indicarea instanţei la care
a fost introdusă şi a numărului de dosar, sau orice alt document care
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dovedeşte existenţa unei acţiuni pe rolul instanţei judecătoreşti.”

Ordinul
ministrului
mediului şi
schimbărilor
climatice nr.
2.112/2013

5.

623/26.08.2014

MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

ORDINUL
nr. 1071/2014
de de aplicare a
prevederilor art.
65 alin. (3)-(17)
din Ordonanţa
Guvernului nr.
9/2014 cu privire
la rectificarea
bugetului de stat
pe anul 2014

Art. II.
Pentru contractele de achiziţie publică din cadrul unui proiect, cărora le
sunt aplicabile prevederile art. 2 alin. (4) lit. d) din Ordonanţa
Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente
corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional
sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr.
334/2013, pentru care nu s-a depus solicitarea prevăzută la art. 2 alin.
(1) din Normele de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare
aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul
achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 20072013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor
climatice nr. 2.112/2013, beneficiarii depun solicitare după intrarea în
vigoare a prezentului ordin.

Direcţia Economică
Art. 1.
Primari

Manageri Spitale
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Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor
prevăzute la art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, repartizate de
Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2, se utilizează pe destinaţiile
prevăzute la art. 65 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014,
potrivit normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2,
după caz.

Instituţii subordonate

Art. 2.
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor
prevăzute la art. 65 alin. (1)lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014
se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti de Ministerul
Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 65 alin. (6) -(10) din
Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 şi ale normelor metodologice
prevăzute în anexa nr. 3.
(2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile
judeţene
ale
finanţelor
publice
repartizează
sumele
pe
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art.
65 alin. (13) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 şi ale normelor
metodologice prevăzute în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2.
Art. 3.
Se aprobă următoarele formulare:
a) Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art.
65 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, potrivit modelului prevăzut
în anexa nr. 4;
b) Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri,
servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de
producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat
şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele
fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 65 alin. (3) din Ordonanţa
Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2014, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;
c) Acord încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform
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prevederilor art. 65 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr.
9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 6a, şi Acord încheiat pentru stingerea
obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 65 alin. (4) lit.
c) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2014, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.
6b;
d) Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014,
conform prevederilor art. 65 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr.
9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 7;
e) Cererea privind introducerea unui control de tip preventiv asupra
operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale
efectuate în vederea utilizării sumelor alocate conform prevederilor art.
65 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, potrivit modelului prevăzut
în anexa nr. 8.
Art. 4.
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

6.

624/26.08.2014

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE
MINISTERUL
DELEGAT
PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNT
SUPERIOR,

ORDINUL
nr. 4.317 / 2014
privind aprobarea
programului
special de
revalorizare a
formării iniţiale
de asistent

SPAPLCS

Manageri Spitale
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ART. 1
(1) Se aprobă programul special de revalorizare a formării iniţiale de
asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007,
care este pus în aplicare de şcolile postliceale publice de profil, pentru
absolvenţii învăţământului postliceal, prevăzut în anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezentul ordin.

CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ ŞI
DEZVOLTARE
TEHNOLOGICĂ
MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

medical
generalist,
dobândită
anterior datei de
1 ianuarie 2007,
pentru absolvenţii
învăţământului
postliceal şi ai
învăţământului
superior

(2) Se aprobă programul special de revalorizare a formării iniţiale de
asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007,
care este pus în aplicare de instituţiile acreditate de învăţământ superior,
pentru absolvenţii învăţământului superior, prevăzut în anexa nr. 2, care
face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Ministerul Educaţiei Naţionale, şcolile postliceale publice de
profil, instituţiile acreditate de învăţământ superior şi Ordinul
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România pot accesa fonduri europene în vederea punerii în aplicare a
programului special de revalorizare.
(2) Titularii calificărilor profesionale care atestă o formare iniţială de
asistent medical generalist dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007
pot urma programele speciale de revalorizare menţionate la art. 1 pentru
a îndeplini cerinţele minime de formare prevăzute de art. 1 pct. 23 din
Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20
noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind
recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr.
1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul
Sistemului de informare al pieţei interne (Regulamentul IMI).
ART. 3
(1) Absolvenţii programului special de revalorizare la nivelul
învăţământului postliceal dobândesc certificatul de revalorizare a
competenţelor profesionale, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte
integrantă din prezentul ordin, în urma unei evaluări finale organizate
conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi
avizate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România.
(2) Absolvenţii programului special de revalorizare la nivelul
învăţământului universitar, care îndeplinesc condiţiile legale de acces la
acest program de echivalare şi completare a studiilor anterioare şi care
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susţin examenul de licenţă, dobândesc diplomă de licenţă de asistent
medical generalist, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Centrul Naţional de
Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor, notifică Comisiei Europene şi
statelor membre ale Uniunii Europene actele de studii menţionate la
alin. (1) şi (2).
ART. 4
Ministerul Educaţiei Naţionale, şcolile postliceale publice de profil,
instituţiile acreditate de învăţământ superior, Ministerul Sănătăţii şi
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin
7.

625/26.08.2014

MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

ORDINUL
nr. 1083/2014
privind stabilirea
ratelor de
dobânzi
practicate de
Trezoreria
Statului

Art. 1.

Primari

Începând cu data de 1 septembrie 2014, ratele dobânzilor aplicate de
Trezoreria Statului la disponibilităţile păstrate în contul curent general al
Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt
purtătoare de dobânzi, precum şi la depozitele la termen constituite de
titularii acestora se stabilesc după cum urmează:
a) rata dobânzii la vedere acordată la disponibilităţile păstrate în conturi
la Trezoreria Statului se stabileşte la 0,10% pe an;
b) rata dobânzii acordată la depozitele pe termen de o lună se stabileşte
la 0,20% pe an;
c) rata dobânzii acordată la depozitele pe termen de 3 luni se stabileşte
la 0,25% pe an.
Art. 2.
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Direcţia
generală de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice, precum şi de direcţiile generale regionale ale
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finanţelor publice.
Art. 3.
1La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului
delegat pentru buget nr. 247/2014 privind stabilirea ratelor de dobânzi
practicate de Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 125 din 20 februarie 2014, se abrogă.
Art. 4.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi
intră în vigoare la data de 1 septembrie 2014.
8.

625/26.08.2014

MINISTERUL
AGRICULTURII
ŞI DEZVOLTĂRII

ORDINUL nr.
1.321/2014
privind
modificarea
anexei la Ordinul
viceprimministrului,
ministrul
agriculturii şi
dezvoltării rurale,
nr. 573/2014
pentru aprobarea
modului de
implementare, a
condiţiilor
specifice, a
criteriilor de
eligibilitate, a
termenilor de
referinţă şi a
modelului de
cerere pentru
acordarea

ART.I
Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi
dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de
implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a
termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea
ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine
şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi
de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din
zonele defavorizate, în anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014, cu modificările
ulterioare,
se
modifică
după
cum
urmează:
1. articolul 6, litera c) va avea următorul cuprins:
"c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită
prima să fie menţinut în exploataţie la adresa/locaţia menţionată în
cerere pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită de
depunere
a
cererii
de
plată;"
2. În anexa nr. 1 "Cerere unică de plată pentru sectorul zootehnic 32

ajutoarelor
naţionale
tranzitorii în
sectorul
zootehnic la
speciile bovine şi
ovine/caprine şi a
ajutoarelor
specifice pentru
producătorii de
lapte şi de carne
de vită şi
producătorii de
lapte şi de carne
de ovine/caprine
din zonele
defavorizate, în
anul 2014
9.

626/27.08.2014

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

anul 2014", la punctul IV "Angajamente şi declaraţii pentru ANT
ovine/caprine" subpunctul 1, litera c) va avea următorul cuprins:
"c) efectivul de femele ovine/caprine pentru care se solicită prima să
fie menţinut în exploataţie, pe perioada de reţinere de 100 de zile de la
data-limită de depunere a cererilor, la adresa (localitatea/judeţul/sau
păşunea de pe raza localităţii, după caz), menţionată în cerere, efectivul
de femele ovine pentru care se solicită prima este identificat şi
înregistrat conform legislaţiei în domeniu;"

ORDINUL
nr. 959/2014
pentru
modificarea şi
completarea
anexelor nr. I şi
IV la Ordinul
ministrului
sănătăţii nr.
418/2005 pentru
aprobarea
Catalogului
naţional de
programe de
studii
complementare în
vederea obţinerii
de atestate de

Art. I.
Anexele nr. I şi IV la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru
aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în
vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi
farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi
desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. În

anexa nr.

I "Catalogul

naţional

de

programe

de

studii

complementare - specialităţi clinice şi paraclinice", la punctul 9, coloana
"Responsabil naţional" şi coloana "Centru de pregătire" se modifică şi
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către medici

vor avea următorul cuprins:
ATESTAT DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ ÎN: Chirurgie
laparoscopică - nivel I (tehnici de bază)
RESPONSABIL NAŢIONAL: Prof. dr. Traian Pătraşcu
CENTRU DE PREGĂTIRE: Sibiu

2. În anexa nr. I, la punctul 10, coloana "Responsabil naţional" şi
coloana "Centru de pregătire" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
ATESTAT DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ ÎN: Chirurgie
laparoscopică - nivel II (tehnici avansate)
RESPONSABIL NAŢIONAL: Prof. dr. Traian Pătraşcu
CENTRU DE PREGĂTIRE: Sibiu
12. În anexa nr. IV "Catalogul naţional de programe de studii
complementare pentru medici de medicină generală cu drept de liberă
practică", punctul 9 se abrogă.
Art. II.
Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi Şcoala
Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în
Domeniul Sanitar Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
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