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NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 28.09-09.10.2015 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

Nr.
crt.

Nr. M.OF./
Data
publicării

1.

749/07.10.2015

Emitent

PARLAMENTUL

Denumirea actului

Observaţii

Legea nr. 229/2015
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
202/2002 privind
egalitatea de şanse şi
de tratament între
femei şi bărbaţi

Serviciul
Resurse Umane

Conţinut pe scurt

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu
următorul cuprins:
"(1^1) Statul român, prin autorităţile competente, elaborează şi implementează politici şi
programe în vederea realizării şi garantării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi şi eliminării tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex."

Primari

"Art. 3^1. - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se realizează în
conformitate cu următoarele principii:
a) principiul legalităţii, potrivit căruia sunt respectate prevederile Constituţiei şi legislaţiei
naţionale în materie, precum şi prevederile acordurilor şi altor documente juridice
internaţionale la care România este parte;
b) principiul respectării demnităţii umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată
dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii;
c) principiul cooperării şi al parteneriatului, potrivit căruia autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale colaborează cu societatea civilă şi organizaţiile neguvernamentale
pentru elaborarea, implementarea, evaluarea şi monitorizarea politicilor publice şi a
programelor privind eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, precum şi
pentru realizarea de facto a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
d) principiul transparenţei, potrivit căruia elaborarea, derularea, implementarea şi evaluarea
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politicilor şi programelor din domeniu sunt aduse la cunoştinţa publicului larg;
e) principiul transversalităţii, potrivit căruia politicile şi programele publice care apără şi
garantează egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi sunt realizate prin
colaborarea instituţiilor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu la toate nivelele vieţii publice."
6. La articolul 10, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul
cuprins:
"(9) La revenirea la locul de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (8), salariata/salariatul
are dreptul la un program de reintegrare profesională, a cărui durată este prevăzută în
regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi nu poate fi mai mică de 5 zile lucrătoare."
7. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Instituţiile de învăţământ de toate gradele, factorii sociali care se implică în procese
instructiv-educative, precum şi toţi ceilalţi furnizori de servicii de formare şi de perfecţionare,
autorizaţi conform legii, vor include în programele naţionale de educaţie teme şi activităţi
referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi."
10. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi, denumită în continuare ANES, organ de specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care promovează principiul egalităţii de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate
pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale.
2.

763/13.10.2015 GUVERNUL AUTORITATEA
NAŢIONALĂ DE
MANAGEMENT AL
CALITĂŢII ÎN
SĂNĂTATE

Ordinul nr.
102/2015
privind constituirea
Registrului
evaluatorilor de
servicii de sănătate
specializaţi pentru
evaluarea spitalelor al
Autorităţii Naţionale
de Management al
Calităţii în Sănătate

ART. 1
Se constituie Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea
spitalelor al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (denumită în
continuare A.N.M.C.S.) prin preluarea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei
Naţionale de Acreditare a Spitalelor.
ART. 2
Evaluatorii înscrişi în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru
evaluarea spitalelor al A.N.M.C.S. pot dobândi competenţe pentru evaluarea celorlalte
domenii de servicii de sănătate în urma absolvirii programului de formare şi perfecţionare
pentru evaluatori de servicii de sănătate.
ART. 3
Se pot înscrie în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea
spitalelor al A.N.M.C.S., în condiţiile Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale de
Acreditare a Spitalelor nr. 129/2015 pentru aprobarea condiţiilor de recunoaştere a
absolvenţilor programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale precum şi a
celor minimale de păstrare a calităţii de evaluator de spitale, absolvenţii Programului de
formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale organizat în condiţiile art. 2 alin. (4) din
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3.

763/13.10.2015 AUTORITATEA
NAŢIONALĂ DE
REGLEMENTARE
PENTRU
SERVICIILE
COMUNITARE DE
UTILITĂŢI
PUBLICE

Ordinul nr.
472/2015
privind modul de
achitare a contribuţiei
de 0,12% fixate în
anexa la Hotărârea
Guvernului nr.
527/2013 privind
aprobarea
Regulamentului de
organizare şi
funcţionare a

Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare
şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată, cu modificările
ulterioare, sau, după caz, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa,
atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al
Calităţii în Sănătate.
ART. 4
(1) În vederea menţinerii în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi
pentru evaluarea spitalelor al A.N.M.C.S. se impune participarea evaluatorilor la procesele de
monitorizare, perfecţionare şi, respectiv, evaluare şi îndeplinirea următoarelor condiţii
minimale:
a) obţinerea unui punctaj minim anual de 40 de puncte în cadrul procesului de monitorizare
desfăşurat începând cu data de 1 ianuarie 2016, conform procedurii aprobate prin ordin al
preşedintelui A.N.M.C.S.;
b) obţinerea cel puţin a notei 8 la finalul programului de perfecţionare pentru evaluatori de
spitale;
c) promovarea cu cel puţin nota 8 a programului de evaluare periodică la fiecare 3 ani.
(2) Pentru evaluatorii de spitale certificaţi de către Comisia Naţională de Acreditare a
Spitalelor este obligatorie promovarea unui test de tehnoredactare computerizată, anterior
participării la programul de perfecţionare pentru evaluatori de spitale.
(3) Programul de perfecţionare pentru evaluatori de spitale se organizează sub forma mai
multor sesiuni, numărul şi durata sesiunilor urmând a fi stabilite astfel încât să fie permisă
participarea la program, în ordinea dobândirii calităţii de evaluator de spitale, a tuturor
evaluatorilor înscrişi în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru
evaluarea spitalelor al A.N.M.C.S., ca o condiţie obligatorie, prealabilă participării la
programul de evaluare periodică la fiecare 3 ani, în vederea menţinerii recunoaşterii de către
A.N.M.C.S.
ART. 5
(1) Structurile organizatorice ale A.N.M.C.S. vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. 1
Contribuţia de 0,12% se datorează după cum urmează:
a) de către furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, din veniturile
înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităţilor aflate în sfera de
reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) sau din fondurile băneşti alocate de autorităţile administraţiei
publice locale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
b) de către operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare şi serviciului public de alimentare cu energie termică şi care nu
exploatează sisteme publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării serviciilor.
ART. 2
(1) Contribuţia prevăzută la art. 1 se achită lunar, până la data de 25 a lunii curente pentru
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luna precedentă, în contul A.N.R.S.C. - cod IBAN RO92TREZ7035032XXX012298, deschis
la Trezoreria Operativă a Sectorului 3.
(2) Întârzierea în achitarea sumelor datorate după expirarea termenului prevăzut la alin. (1)
atrage obligaţii de plată accesorii conform legii.
ART. 3
(1) Furnizorii/Prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi operatorii
economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
şi ale serviciului public de alimentare cu energie termică şi care nu exploatează sisteme
publice sunt obligaţi să transmită lunar Declaraţia privind contribuţia datorată la bugetul de
stat, prevăzută în anexă, denumită în continuare declaraţia.
(2) Declaraţia se depune la registratura A.N.R.S.C. sau prin poştă cu confirmare de
primire, până la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă.
(3) Începând cu 1 ianuarie 2017 se introduce declaraţia în format electronic. Declaraţia
privind contribuţia de 0,12% se depune fie prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
prin intermediul portalului A.N.R.S.C., fie pe suport hârtie până la data de 1 ianuarie 2018.
Depunerea declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă devine obligatorie
începând cu 1 ianuarie 2018.
(4) În situaţia nedepunerii declaraţiei la termenul prevăzut la alin. (2), A.N.R.S.C., prin
organele de control, poate stabili nivelul contribuţiei datorate de către persoanele juridice
menţionate la art. 1, luând în considerare veniturile realizate din desfăşurarea activităţilor
aflate în sfera de reglementare a autorităţii sau, după caz, fondurile băneşti alocate de
autorităţile administraţiei publice locale pentru desfăşurarea acestor activităţi. Nota de control
constituie titlu de creanţă, iar prin neachitare devine titlu executoriu.
(5) Nedepunerea declaraţiei constituie refuz de a pune la dispoziţia A.N.R.S.C. datele şi
informaţiile solicitate şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(6) Declaraţia constituie titlu executoriu prin neachitare la scadenţă, iar executarea silită se
va face conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 4
Anexa face parte integrantă din prezentul ordin
ARTICOL UNIC
Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:

Autorităţii Naţionale
de Reglementare
pentru Serviciile
Comunitare de
Utilităţi Publice A.N.R.S.C.

4.

767/14.10.2015 PARLAMENTUL

Legea nr.235/2015
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
506/2004 privind
prelucrarea datelor cu
caracter personal şi
protecţia vieţii private
în sectorul
comunicaţiilor
electronice

CIC
SAPLCS

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu
următorul cuprins:
"b^1) date de identificare a echipamentului - date tehnice ale furnizorilor de servicii de
comunicaţii destinate publicului şi ale furnizorului de reţele publice de comunicaţii
electronice, care permit identificarea amplasamentului echipamentelor de comunicaţii ale
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acestora, prelucrate în scopul transmiterii unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii
electronice sau în scopul facturării contravalorii acestei operaţiuni;".
2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Datele de trafic referitoare la abonaţi şi la utilizatori, prelucrate şi stocate de către
furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice sau de către furnizorul unui serviciu
de comunicaţii electronice destinat publicului, trebuie să fie şterse ori transformate în date
anonime, atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, dar nu mai târziu
de 3 ani de la data efectuării comunicării, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2), (3) şi
(5)."
3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu
următorul cuprins:
"(2^1) Prelucrarea datelor de trafic efectuată în scopul stabilirii obligaţiilor contractuale ce
privesc abonaţii serviciilor de comunicaţii cu plata în avans este permisă până la împlinirea
unui termen de 3 ani de la data efectuării comunicării."
4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
"ARTICOLUL 12^1
Accesul la date al autorităţilor
(1) La solicitarea instanţelor de judecată sau la solicitarea organelor de urmărire penală ori
a organelor de stat cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, cu autorizarea
prealabilă a judecătorului stabilit potrivit legii, furnizorii de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice pun
la dispoziţia acestora, de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de
identificare a echipamentului şi datele de localizare, în conformitate cu prevederile referitoare
la protecţia datelor cu caracter personal.
(2) Solicitările privind datele prevăzute la alin. (1), formulate de către organele de stat cu
atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, sunt supuse dispoziţiilor art. 14, 15 şi art.
17-23 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată.
(3) Solicitările, respectiv răspunsurile, dacă sunt transmise în format electronic, se
semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat. Fiecare persoană care certifică datele sub
semnătură electronică răspunde, potrivit legii, pentru integritatea şi securitatea acestor date.
(4) Solicitările prevăzute la alin. (1) se procesează în condiţii de confidenţialitate.
(5) Datele de trafic, datele de identificare a echipamentului şi datele de localizare solicitate
conform alin. (1) nu fac obiectul ştergerii sau anonimizării de către furnizori, atunci când
solicitarea formulată în temeiul alin. (1) este însoţită ori urmată de o notificare cu privire la
necesitatea menţinerii lor, în scopul identificării şi conservării probelor sau indiciilor
temeinice, în cadrul investigaţiilor pentru combaterea infracţiunilor ori în domeniul apărării şi
securităţii naţionale, atât timp cât subzistă motivele care au stat la baza solicitării, dar nu mai
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mult de 5 ani de la data solicitării sau, după caz, până la pronunţarea unei hotărâri definitive a
instanţei de judecată.
(6) Instanţele de judecată, organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în
domeniul apărării şi securităţii naţionale notifică furnizorilor încetarea motivelor care au stat
la baza solicitării ori, după caz, pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive."
5.

767/14.10.2015 MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
CASA
NAŢIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

6.

7.

768/15.10.2015 MINISTERUL
FONDURILOR
EUROPENE

768/15.10.2015 AUTORITATEA
NAŢIONALĂ
SANITARĂ
VETERINARĂ ŞI
PENTRU

Ordinul nr.
1282/975/2015
pentru completarea
anexei nr. 2 la
Ordinul ministrului
sănătăţii şi al
preşedintelui Casei
Naţionale de
Asigurări de Sănătate
nr 1.605/875/2014
privind aprobarea
modului de calcul, a
listei denumirilor
comerciale şi a
preţurilor de
decontare ale
medicamentelor care
se acordă bolnavilor
în cadrul programelor
naţionale de sănătate
şi a metodologiei de
calcul al acestora
Ordinul nr.
2805/2015
privind aprobarea
Ghidului
solicitantului pentru
Programul
operaţional "Asistenţă
tehnică" 2014-2020
Ordinul nr.
106/2015
pentru
aprobarea
Procedurii
privind
decontarea acţiunilor

ART. I
Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor
comerciale şi a 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. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu
modificările şi completările ulterioare, se completează
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ART. 1
Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 20142020, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Directia
Strategii,
Proiecte
Primari

ART. 1
Se aprobă Procedura privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul
acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de
la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, prevăzută în anexa care face parte

Primari
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SIGURANŢA
ALIMENTELOR

integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Contractele de concesiune a activităţilor sanitar-veterinare publice de interes naţional şi a
bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară, respectiv
contractele de servicii de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale şi al bolilor
transmisibile de la animale la om, de protecţie a animalelor şi a mediului, de identificare şi
înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau
neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare ori de greşeli de
înregistrare, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se
completează în mod corespunzător, prin act adiţional, cu obligaţiile medicului veterinar
împuternicit/reprezentatul legal al societăţii comerciale, stabilite prin procedura prevăzută în
anexă.
ART. 3
Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează
modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2014 pentru aprobarea
Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor
de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale
la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor,
suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 89 din 5 februarie 2014, cu modificările ulterioare.

sanitar-veterinare
cuprinse în Programul
acţiunilor
de
supraveghere,
prevenire şi control al
bolilor la animale, al
celor transmisibile de
la animale la om,
protecţia animalelor
şi protecţia mediului,
de identificare şi
înregistrare
a
bovinelor, suinelor,
ovinelor, caprinelor şi
ecvideelor
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