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Vă informăm că au fost emise în perioada 14.09-18.09.2015 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:
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1.

675/04.09.2015

AUTORITATEA
NAŢIONALĂ
PENTRU
REGLEMENTAREA
ŞI MONITORIZAREA
ACHIZIŢIILOR
PUBLICE

INSTRUCŢIUNEA nr. 1
din 25 august 2015
emisă
în
aplicarea
prevederilor art. 186 şi 190
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006
privind
atribuirea
contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de
concesiune
de
lucrări
publice şi a contractelor de
concesiune de servicii

Serviciul achizitii ,
autorizaritransporturi
si monitorizare
servicii

ART. 1
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada situaţiei sale economice
şi financiare, precum şi a capacităţii tehnice şi/sau profesionale.
(2) În scopul demonstrării acestor capacităţi, ofertantul/candidatul poate fi susţinut, în
vederea îndeplinirii contractului, şi de o altă persoană denumită terţ susţinător, indiferent de
natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.
(3) Într-o situaţie de fapt, capacităţile financiare/tehnice ale unui ofertant/candidat, aşa cum
sunt acestea prevăzute la art. 185 şi 188 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, presupun interacţiunea cu entităţi
ce au calitatea de terţă parte, deoarece asigură accesul respectivului ofertant/candidat la
elemente cum ar fi resurse financiare/ tehnice, fără a fi în vreo relaţie cu autoritatea contractantă
ce a impus cerinţele de calificare în cauză, în cadrul procedurii de atribuire a unui contract de
achiziţie publică.
Exemplu:
Atunci când se impune o cerinţă de calificare referitoare la demonstrarea posibilităţii de acces
la resurse financiare necesare derulării contractului pe perioada de timp cuprinsă între începerea
execuţiei şi decontarea de către autoritatea contractantă a primelor activităţi realizate în cadrul
respectivului contract, ofertantul/candidatul:
- poate avea lichidităţi pe care se angajează că le va utiliza pe parcursul implementării
contractului; sau
- poate apela la o instituţie de creditare în vederea obţinerii unei facilităţi de finanţare (linie
de credit sau alt instrument de finanţare); sau

Primari
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- poate obţine, în condiţiile prevăzute de lege, un împrumut de la un alt operator economic
(cu care poate avea sau nu vreo legătură prin participaţiile la capitalul social).
Alte situaţii sunt posibile, cum ar fi acordurile pentru profit şi transferurile de pierderi în
cadrul grupurilor corporative.
În mod similar, atunci când se impun cerinţe referitoare la accesul la echipamente, utilaje,
instalaţii, laboratoare de analiză şi încercări în construcţii etc., acestea pot fi: fie în proprietatea
ofertantului/candidatului, fie a altor firme/entităţi care le pun la dispoziţia acestuia în baza unor
contracte de închiriere/leasing sau a altor forme de colaborare între ofertant/candidat şi
respectivele firme.
(4) Cazurile particulare sunt reprezentate de cele care privesc cerinţele de calificare
referitoare la elemente ce descriu situaţia de fapt a unui ofertant/candidat, respectiv cifra de
afaceri şi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări
furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară, fiind legate "intuitu personae" de acesta.
Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene recunoaşte însă posibilitatea ca şi pentru
acestea să fie invocată susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi, atunci când se probează
îndeplinirea unor cerinţe de calificare ce au fost stabilite de autoritatea contractantă în relaţie cu
aceste elemente.
2.

675/04.09.2015

3.

689/11.09.2015

4.

693/14.09.2015

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE
ŞI
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
MINISTERUL
AGRICULTURII
ŞI
DEZVOLTĂRII
RURALE
MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE
INSTITUTUL
NAŢIONAL
DE
STATISTICĂ
PARLAMENTUL

GUVERNUL

ORDIN nr. 734/
480/1.003/3.727 din 11
august 2015
privind aprobarea
Normelor tehnice de
completare a registrului
agricol pentru perioada
2015-2019

Primari

LEGEA nr. 10/1995
calitatea in constructii

Directia Arhitect Sef
Dir
Primari

HOTARAREA nr.
737/2015 privind aprobarea
Planului de ocupare a
functiilor publice din cadrul
autoritatilor si institutiilor
publice din administratia
publica centrala pentru anul

ART. 1
Se aprobă Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică, precum şi
autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor şi ale
sectoarelor municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Serviciul Resurse
Umane
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republicată

ART. 1
Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor
publice din administraţia publică centrală pentru anul 2015, denumit în continuare Planul
de ocupare a funcţiilor publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

2015

5.

6.

7.

693/14.09.2015

695/15.09.2015

697/15.09.2015

MINISTERUL
MEDIULUI, APELOR
SI PADURILOR

GUVERNUL

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢI

ART. 3
Responsabilitatea pentru respectarea Planului de ocupare a funcţiilor publice revine
ordonatorilor principali de credite bugetare din administraţia publică centrală.

ORDINUL nr. 1330/2015
pentru aprobarea
Regulamentului privind
organizarea, functionarea si
componenta Comisiei de
atestare a operatorilor
economici pentru
activitatea de exploatare
forestiera, precum si
criteriile de atestare pentru
activitatea de exploatare
forestiera
HOTARAREA nr.
741/2015 privind
modificarea şi completarea
Hotărârii 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

Camera Agricola

ORDINUL nr. 1122/2015
privind modificarea şi
completarea
Ordinului
ministrului sănătăţii nr.
810/2015 pentru aprobarea
preţurilor maximale ale

SAPLCS

Primari

ART. 1
Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de
atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile
de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 223/1.330/2008 privind numirea Comisiei de
atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de
funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere şi a
Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 22 mai 2008, se abrogă.

SAPLCS
Manageri Spitale

Manageri Spitale
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ART. I
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, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează …………………..

ART. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale
medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau
medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate
şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul
naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, se modifică şi se
completează…………..

medicamentelor
utilizate/comercializate de
către furnizorii de servicii
medicale sau medicamente
aflaţi în relaţie contractuală
cu Ministerul Sănătăţii,
casele de asigurări de
sănătate şi/sau direcţiile de
sănătate publică judeţene şi
a municipiului Bucureşti,
cuprinse
în
Catalogul
naţional
al
preţurilor
medicamentelor autorizate
de punere pe piaţă în
România
8.

698 / 16 09 2015

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

ORDINUL nr. 1.088
/2015
pentru modificarea şi
completarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr.
1.043/2010 privind
aprobarea Normelor
metodologice pentru
elaborarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al
spitalului public

SAPLCS
Manageri Spitale
Directia Economica

ART. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 529 din 29 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică spitalelor publice, finanţate
integral din venituri proprii, din reţeaua Ministerului Sănătăţii."
2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul
cuprins:
"(2^1) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale spitalelor din reţeaua administraţiei publice locale
se întocmesc, se aprobă şi se execută potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi fac parte din bugetul general al
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale."
3. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
4. Anexa nr. 3 la normele metodologice se abrogă.

9.

699 / 16 09 2015

MINISTERUL
AFACERILOR
INTERNE
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE
ŞI
ADMINISTRAŢIEI

ORDINUL nr. 108/ 374
2015
pentru modificarea şi
completarea Procedurii
privind desemnarea
organismelor de evaluare
tehnică europeană a
produselor pentru

Directia Tehnica,
investitii si
patrimoniu
Directia Arhitect Sef
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La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Pentru evaluarea tehnică europeană a produselor pentru construcţii potrivit
Regulamentului se desemnează OET-uri înfiinţate în temeiul legislaţiei naţionale, cu
personalitate juridică, evaluate în prealabil de către comisiile de evaluare a organismelor de
evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană
a produselor pentru construcţii, denumite în continuare comisii de evaluare, constituite conform

10.

699 / 16 09 2015

PUBLICE

construcţii, aprobată prin
Ordinul viceprimministrului, ministrul
dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, şi al
ministrului afacerilor
interne nr. 2.142/91/2013

MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

ORDIN nr. 1.082 din 10
septembrie 2015
privind modificarea
Ordinului ministrului
finanţelor publice nr.
2.465/2010 pentru
aprobarea Procedurii de
restituire a sumelor aferente
veniturilor încasate din
activitatea desfăşurată de
autorităţile şi instituţiile
publice reorganizate ca
instituţii publice finanţate
integral de la bugetul de
stat, potrivit anexelor nr. 1

art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012, cu privire la îndeplinirea cerinţelor
prevăzute în art. 30 din Regulament, precum şi în art. 5 din prezenta procedură.
(2) Constatările şi concluziile evaluării realizate de către comisiile de evaluare se
consemnează
6. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu
următorul cuprins:
"(4) Personalul de conducere şi personalul care execută activităţi pentru elaborarea unui
document european de evaluare şi/sau pentru efectuarea unei evaluări tehnice europene nu
trebuie să fie proiectantul, fabricantul, furnizorul, montatorul, cumpărătorul, proprietarul,
utilizatorul ori operatorul de întreţinere a produselor respective şi nici reprezentantul autorizat al
vreuneia dintre aceste părţi.
(5) Personalul de conducere şi personalul care execută activităţi pentru elaborarea unui
document european de evaluare şi/sau pentru efectuarea unei evaluări tehnice europene nu
trebuie să fie implicat în proiectarea, fabricarea ori construcţia, comercializarea, montarea,
utilizarea sau întreţinerea produselor respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele
activităţi."
. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Comisia de evaluare din cadrul autorităţii care a acordat desemnarea analizează
situaţia OET-urilor, pe baza rapoartelor de inspecţie prevăzute la art. 14 alin. (1), a
documentelor anexate, a eventualelor sesizări şi reclamaţii şi a oricăror altor informaţii relevante
pe care le deţin şi, pe această bază, formulează propuneri privind menţinerea, restricţionarea,
suspendarea ori retragerea desemnării acordate.
(2) În funcţie de natura neconformităţilor constatate în legătură cu îndeplinirea de către OETul în cauză a cerinţelor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta procedură, comisia de evaluare
stabileşte, cu consultarea Inspectoratului de Stat în Construcţii sau a Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă, după caz, şi a OET-ului respectiv, un program de acţiuni corective
necesare pentru eliminarea neconformităţilor, precum şi modul de urmărire şi raportare a
realizării acestuia. Propunerea motivată privind menţinerea, restricţionarea, suspendarea ori
retragerea desemnării se consemnează de către comisia de evaluare într-un proces-verbal."

Directia Economica

ART. I
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire
a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile
publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor
nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilorcadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 716 din 27 octombrie 2010, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, subpunctul (1) al punctului 10 şi subpunctul (1) al punctului 32 vor avea
următorul cuprins:
"10. (1) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau instituţia publică în
cauză întocmeşte, în termen de 3 zile de la primirea documentelor, ordinul de plată prin care
dispune transferul în format electronic al sumelor din contul de venituri ale bugetului de stat la
care autoritatea sau instituţia publică a virat iniţial sumele respective în contul de venituri ale
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şi 2 la Legea nr. 329/2009
privind reorganizarea unor
autorităţi şi instituţii
publice, raţionalizarea
cheltuielilor publice, susţin

bugetului de stat 20.A.36.21.00 «Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente
veniturilor încasate», codificat cu codul de identificare fiscală al solicitantului, deschis la
unitatea Trezoreriei Statului la care acesta este arondat.
...........................................................................
32. (1) Sumele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice privind virarea la bugetul
de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat
potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilorcadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 3.156/2009, sume virate eronat la bugetul de stat de către
instituţiile/autorităţile publice în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.05.00
«Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice», se restituie la cererea
instituţiilor/autorităţilor publice adresată unităţilor Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata
eronată, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Restituirea sumelor se
efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului, din contul de venituri ale bugetului de stat în
care sumele respective au fost virate în conturile autorităţilor sau instituţiilor publice care
solicită restituirea, prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3) din normele metodologice aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, indicate în cererea de
certificare/restituire."
2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
ART. II
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de
tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile
generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

11.

700 / 17 09 2015

MINISTERUL
EDUCAŢIEI ŞI
CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE

ORDINUL nr. 5.231 din
14 septembrie 2015
pentru aprobarea Procedurii
privind alegerea
reprezentantului elevilor în
consiliul de administraţie al
unităţilor de învăţământ
preuniversitar din România

Centre scolare
ART. 1
(1) Se aprobă Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de
administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România, prevăzută în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al
unităţilor de învăţământ preuniversitar din România se aplică începând cu anul şcolar 20152016.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile
minorităţilor, Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia generală buget-finanţe,
salarizare şi resurse umane, inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
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12.

701 / 17 09 2015

MINISTERUL
TRANSPORTURILOR

HOTĂRÂREA nr. 1.001
din 8 septembrie 2015
pentru modificarea şi
completarea Normelor
metodologice privind
aplicarea prevederilor
referitoare la organizarea şi
efectuarea transporturilor
rutiere şi a activităţilor
conexe acestora stabilite
prin Ordonanţa Guvernului
nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere,
aprobate prin Ordinul
ministrului transporturilor
şi infrastructurii nr.
980/2011

Directia Tehnica,
investitii si
patrimoniu
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Art. 2. - (1) Transportul rutier contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate
prevăzut la art. 11^1 alin. (1) din O.G. nr. 27/2011 poate fi efectuat de către operatorii de
transport rutier şi de către întreprinderile autorizate să efectueze transport rutier naţional contra
cost conform art. 11^1 alin. (2) din O.G. nr. 27/2011, înregistraţi/înregistrate în Registrul
electronic naţional al operatorilor de transport rutier sau în Registrul electronic naţional al
întreprinderilor autorizate, după caz, ţinute de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Articolul 18^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18^1. - Pentru a avea acces la transportul rutier naţional contra cost efectuat conform
prevederilor art. 11^1 din O.G. nr. 27/2011, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe: a) să aibă un sediu; b) să aibă o bună reputaţie; c) să aibă competenţă profesională."
rt. 18^4. - (1) Operatorii de transport rutier pot efectua operaţiunile de transport rutier naţional
contra cost prevăzute la art. 11^1 din O.G. nr. 27/2011, în baza licenţelor comunitare valabile ai
căror titulari sunt.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul de transport rutier este înregistrat în Registrul
electronic naţional al întreprinderilor autorizate, într-o secţiune distinctă, şi i se va elibera o
copie conformă a licenţei comunitare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, pe care
autoritatea emitentă menţionează expres faptul că este valabilă pentru transportul rutier naţional
contra cost şi pentru vehiculul rutier care efectuează operaţiunea de transport prevăzută la art.
11^1 din O.G. nr. 27/2011, care îi conferă acces la piaţa transportului rutier naţional contra
cost."
…………………………….

