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

LOCALĂ

ŞI

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.

709/22.09.2015

Emitent

Guvernul

Denumirea actului

Observaţii

Hotararea nr.743/2015

Primari

privind organizarea şi
funcţionarea Gărzilor
forestiere

Conţinut pe scurt

ART. 1
Gărzile forestiere, denumite în continuare Gărzi, sunt instituţii publice teritoriale, cu personalitate
juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţate integral de la
bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul
forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional.
ART. 2
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, Gărzile cooperează cu alte autorităţi şi instituţii publice, ale
administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau
fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.
(2) Gărzile cooperează cu instituţii cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la
care România este parte, a protocoalelor încheiate sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organisme
internaţionale de drept public şi/sau privat din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun sau în
ceea ce priveşte derularea proiectelor/programelor internaţionale.
ART. 7
(1) Conducerea fiecărei Gărzi este asigurată de un inspector-şef, funcţionar public care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:
a) studii superioare de specialitate de lungă durată în domeniul silvicultură;
b) vechimea prevăzută de lege pentru ocuparea funcţiei publice de conducere.
(2) Inspectorul-şef coordonează activitatea Gărzii şi o reprezintă în relaţiile cu autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură, cu celelalte instituţii publice centrale sau locale, precum şi cu
persoanele fizice şi juridice din raza de activitate teritorială a acestuia, în vederea realizării atribuţiilor sale
specifice.
(3) Inspectorul-şef emite decizii, în condiţiile legii.
(4) Inspectorul-şef este ordonator terţiar de credite, în condiţiile legii.

1

2.

727/28.09.2015
Guvernul

Hotararea nr.
791/2015
privind modificarea şi
completarea Hotărârii
Guvernului nr. 400/2014
pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi
a Contractului-cadru
care reglementează
condiţiile acordării
asistenţei medicale în
cadrul sistemului de
asigurări sociale de
sănătate pentru anii
2014-2015

(5) Inspectorul-şef poate delega conducerea Gărzii unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul
direcţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b), în situaţia în care absentează şi în cazul în care se află în
imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţia cu care a fost învestit, cu avizul secretarului de stat din
cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care coordonează activitatea în domeniul
silvic şi cinegetic.
(6) Inspectorii-şefi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
.
Manageri Spitale
Art. I.
SAPLCS

Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2014-2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 19 mai 2014, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 16 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) să raporteze în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate cu care se află în relaţii contractuale, facturile pentru serviciile prevăzute la lit. a) însoţite de copii
ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi, după
caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare, la tarifele/preţurile de referinţă stabilite pentru
cetăţenii români asiguraţi.”
2. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:
Art. 201.
(1) Pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
casele de asigurări de sănătate contractează cu unităţile sanitare publice o sumă corespunzătoare aplicării
unui factor de corecţie la valoarea aferentă serviciilor medicale realizate şi validate în luna precedentă la
nivelul fiecărui furnizor; factorul de corecţie este procentul determinat prin raportarea influenţelor
financiare conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 aplicabile unităţilor
sanitare publice la valoarea aferentă serviciilor medicale realizate şi validate în luna precedentă la nivelul
fiecărui furnizor.
(2) Fiecare unitate sanitară publică depune pentru contractare o solicitare însoţită de documentele
justificative pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015.
(3) Casele de asigurări de sănătate încheie un singur contract cu fiecare unitate sanitară publică cu care are
încheiate contracte pentru furnizare de servicii medicale; modelul de contract este prevăzut în norme.
(4) Casele de asigurări de sănătate decontează lunar, la termenul prevăzut în contract, suma realizată în luna
precedentă, dar nu mai mult de suma contractată stabilită potrivit prevederilor alin. (1).”
3. În anexa nr. 1, la capitolul II litera G punctul 2, după subpunctul 2.7 se introduce un nou subpunct,
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subpunctul 2.8, cu următorul cuprins:
2.8. transportul dus-întors, la laboratorul de investigaţii paraclinice şi de la laborator la domiciliu, pentru
asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru efectuare de investigaţii medicale paraclinice în ambulatoriu
recomandate de medicii de familie sau de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic
aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.”
4. În anexa nr. 1, la capitolul II, în tabelul de la litera H, numărul curent 20 se abrogă.
3.

4.

731/30.09.2015

732/30.09.2015

MINISTERUL
AGRICULTURII
DEZVOLTĂRII
RURALE

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
CASA
NAŢIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

ŞI

Ordinul nr. 1997/2015
privind aprobarea
Manualului de
procedură specifică
pentru evaluarea,
selectarea şi
contractarea cererilor de
finanţare pentru proiecte
aferente submăsurilor,
măsurilor şi schemelor
de ajutor de stat sau de
minimis aferente
Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală
2014-2020

Camera Agricola

Ordinul nr. 1201/2015
pentru modificarea şi
completarea anexei nr. 2
la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al
preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr.
674/252/2012 privind
aprobarea formularului
de prescripţie medicală
electronică pentru
medicamente cu şi fără
contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu
şi a Normelor
metodologice privind

Manageri Spitale

Primari

SAPLCS

ART. 1
Se aprobă Lista manualelor de proceduri aferente activităţii specifice Agenţiei pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale, numită în continuare AFIR, prevăzută în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare
pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cod manual M01-01, versiunea 02, prevăzută în
anexa nr. 2.
ART. 3
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 bis, care se poate
achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos.
Panduri nr. 1.
ART. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 1.725/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea şi
contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor
de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015.
ART. I
Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente
cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi
modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
439 din 2 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează
La capitolul II punctul I "Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru
medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere", punctul 2, subpunctul (x) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"(x) la rubrica «Alte categorii» se va nota:
- cifra 1, dacă este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar menţionate distinct în
formularul de prescripţie medicală electronică, dar care sunt menţionate distinct la art. 224 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, menţionându-se distinct actul
normativ de care beneficiază;"
……………………………………………..
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5.

732/30.09.2015

CASA NAŢIONALĂ
DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

utilizarea şi modul de
completare a
formularului de
prescripţie medicală
electronică pentru
medicamente cu şi fără
contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu
pentru modificarea şi
completarea anexei nr. 2
la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al
preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr.
674/252/2012 privind
aprobarea formularului
de prescripţie medicală
electronică pentru
medicamente cu şi fără
contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu
şi a Normelor
metodologice privind
utilizarea şi modul de
completare a
formularului de
prescripţie medicală
electronică pentru
medicamente cu şi fără
contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu
Ordinul nr. 829/2015
pentru modificarea şi
completarea Ordinului
preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr.
615/2010 privind
aprobarea metodei de
calcul al preţului de
referinţă pentru
medicamentele cu şi
fără contribuţie
personală prescrise în
tratamentul

Manageri Spitale
SAPLCS

ART. I
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei
de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în
tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează……………………………
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ambulatoriu

6.

733/30.09.2015

GUVERNUL

Ordonanta de Urgenta
nr. 41/2015
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative, precum şi
pentru reglementarea
unor măsuri bugetare

Aparatul de
Specialitate al
CJS
Directia
Economica
Resurse Umane
Subordonate
Primari
Centre Scolare

ART. I
La articolul 19 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, literele b^2) şi
b^3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b^2) participarea la concursul pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiarcontabil este condiţionată de deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul
Sistemului European de Conturi, precum şi de cunoaşterea reglementărilor europene în domeniu; modul de
dobândire sau retragere a certificatului va fi stabilit prin norme metodologice. Atestarea se face gratuit, prin
intermediul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
b^3) dobândirea şi menţinerea certificatului de atestare reprezintă condiţie specifică obligatorie pentru
ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, ordonatorii de credite având
obligaţia modificării corespunzătoare a fişelor de post respective. La ocuparea postului de conducător al
compartimentului financiar-contabil ordonatorii de credite au obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor
prevăzute de prezenta lege;"
ART. II
(1) Termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 18
octombrie 2013, cu modificările ulterioare, se prorogă cu 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(2) Termenul prevăzut la art. V din Legea nr. 270/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la
data de 1 ianuarie 2017.
ART. III
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu următorul cuprins:
"Art. 55^1. - (1) În cazul dizolvării consiliului local în condiţiile art. 55 alin. (1) lit. a) şi b), acesta se
reconstituie din membrii supleanţi, convocarea consilierilor supleanţi fiind făcută de către prefect.
(2) Şedinţa de reconstituire este legal întrunită dacă la aceasta participă un număr de membri supleanţi
mai mare decât jumătate plus unu din numărul total al consilierilor din consiliul local respectiv.
(3) Prevederile art. 30 alin. (2)-(5) şi ale art. 31-35 se aplică corespunzător."
2. După articolul 99 se introduce un nou articol, articolul 99^1, cu următorul cuprins:
"Art. 99^1. - În cazul dizolvării consiliului judeţean, în condiţiile art. 55 alin. (1) lit. a) şi b), acesta se
reconstituie din membrii supleanţi, prevederile art. 55^1 aplicându-se corespunzător."
ART. IV
După alineatul (1) al articolului 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările
ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile
de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul
de stat sau retrase prin acte normative, se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin decizie
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emisă de persoana care îndeplineşte calitatea de ordonator principal de credite în condiţiile art. 117 alin. (2)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi modificările
ulterioare, cu avizul administraţiei judeţene a finanţelor publice."
ART. V
La articolul 495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul
cuprins:
"g) prin excepţie de la prevederile lit. f), nivelurile impozitelor şi taxelor locale se aprobă prin dispoziţie
a primarului, până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat,
sau prin decizie emisă de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau de către persoana desemnată
în condiţiile art. 55 alin. (8^1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu avizul administraţiei judeţene a finanţelor publice până la
expirarea termenului prevăzut la lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat şi primarul nu îşi poate
exercita atribuţiile ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii, ori în situaţia în care
faţă de acesta au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât cele care determină
suspendarea mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de către acesta a atribuţiilor prevăzute de lege.
Dispoziţia primarului, respectiv decizia secretarului sau persoanei desemnate se aduc la cunoştinţă
publică."
ART. VI
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (4) al articolului III se abrogă.
2. Alineatele (5) şi (8)-(11) ale articolului III se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(5) Pentru reducerea cheltuielilor de personal şi încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la
alin. (1) şi (2), ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pot reduce numărul de posturi finanţate
şi, respectiv, pot disponibiliza, în condiţiile legii, personalul aferent.
.................................................................
(8) În termen de 20 de zile de la publicarea ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, prevăzut la alin. (11), în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul
maxim de posturi prevăzut la alin. (1) şi (2), pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.
Comunicările se transmit, în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(9) În situaţia nerespectării încadrării în numărul maxim de posturi, determinat potrivit alin. (1) şi (2),
direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice suspendă
alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat, repartizate potrivit art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la
data la care autorităţile administraţiei publice locale fac dovada încadrării în prevederile prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(10) Instituţiile prefectului şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene
ale finanţelor publice monitorizează încadrarea în numărul de posturi şi raportează trimestrial Ministerului
Finanţelor Publice situaţii referitoare la modul de respectare a prevederilor legii de către instituţiile publice
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locale. În termen de 3 zile de la primirea situaţiilor, Ministerul Finanţelor Publice le comunică, în format
electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(11) Anual, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, se revizuieşte media
numărului de locuitori prevăzută în tabelul 2 din anexă."
3. În anexă, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
"6. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a implementat proiecte finanţate din
fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate
postimplementare înfiinţarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării
prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte."
ART. VII
La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
"a^1) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul prealabil al secretarului unităţii administrativteritoriale sau al persoanei numite de către prefect în condiţiile art. 55 alin. (8^1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile excepţionale
în care lucrările se execută la imobile situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale unde consiliul local
este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile:
1. ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii;
2. în situaţia în care faţă de primar au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât
cele care determină suspendarea mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de către acesta a atribuţiilor
prevăzute de lege;"
ART. VIII
Articolele 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau
a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru
Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
842 din 19 septembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 168/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a
Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii sau în faţa altui tribunal
arbitral internaţional, atunci când prin cererile de arbitrare sunt invocate clauze care se referă la protecţia
reciprocă a investiţiilor din tratatele internaţionale la care România este parte, se realizează de către
Ministerul Finanţelor Publice.
(2) După pronunţarea hotărârilor arbitrale în litigiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice
asigură, dacă este cazul, reprezentarea României sau a instituţiilor publice în eventualele acţiuni judiciare
dintr-un stat pe teritoriul căruia se iniţiază o procedură de recunoaştere şi/sau executare a acestora. În cazuri
temeinic fundamentate, Guvernul poate stabili ca reprezentarea României sau a instituţiilor publice în
eventualele acţiuni judiciare dintr-un stat pe teritoriul căruia se iniţiază o procedură de recunoaştere şi/sau
executare a hotărârilor arbitrale pronunţate în litigiile prevăzute la alin. (1) să se asigure de o altă instituţie
publică din subordinea/ coordonarea sa.
(3) Instituţiile sau autorităţile publice care au gestionat problematica ce face obiectul diferendului privind
protecţia reciprocă a investiţiilor au obligaţia de a comunica informaţiile şi documentele solicitate de
Ministerul Finanţelor Publice, atunci când acestea se află în posesia lor, precum şi de a dispune toate
măsurile legale pentru ca persoanele competente din cadrul acestora să acorde sprijinul necesar, conform
atribuţiilor specifice, în vederea pregătirii apărărilor României de către avocaţii selectaţi, inclusiv prin
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participarea lor la audierile orale programate.
Art. 2. - (1) Pentru reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj
Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii sau în faţa
altui tribunal arbitral internaţional, Ministerul Finanţelor Publice selectează avocaţi, indiferent de forma de
organizare a profesiei, din România sau din străinătate, specializaţi în litigii arbitrale investiţionale
internaţionale, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, şi nominalizează arbitrii propuşi de
partea română în procedurile arbitrale în curs.
(2) Plata cheltuielilor necesare reprezentării României în astfel de litigii, inclusiv plata arbitrilor
desemnaţi de partea română în procedurile arbitrale şi a celorlalte taxe arbitrale datorate, conform
procedurilor arbitrale, se asigură din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Eventualele sume de bani dispuse a fi plătite de România prin hotărâri judecătoreşti sau arbitrale
pronunţate în legătură cu diferendele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) se suportă din bugetul Ministerului
Finanţelor Publice, cu respectarea dreptului Uniunii Europene în materia ajutorului de stat, dacă este cazul.
(4) Pentru asigurarea creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri
judecătoreşti sau arbitrale, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze virări de credite
bugetare pe parcursul întregului an bugetar, de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol
sau de la alte capitole bugetare, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) şi (8)-(11) din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare."
ART. XI
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10
ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După alineatul (1) al articolului 286 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2015-2016, în statele de funcţii ale
personalului didactic şi de cercetare se pot efectua modificări cu privire la normele universitare ale
persoanelor pentru care s-au dat aprobări conform art. 362 alin. (8)."
2. După alineatul (7) al articolului 362 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) Prin excepţie de la termenul prevăzut la alin. (7), senatele universitare ale instituţiilor de învăţământ
pot aproba, la propunerea consiliului de administraţie, în anul universitar 2015-2016, continuarea
raporturilor juridice de muncă, pentru persoanele aflate sub incidenţa prevederilor alin. (1)-(6), în funcţie de
gradul de îndeplinire de către acestea a obligaţiilor aferente programelor de studii doctorale."
7.

734/01.10.2015

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE
ŞI
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE

MINISTERUL
FONDURILOR
EUROPENE

MINISTERUL

Ordinul nr.
490/2579/1144/2015
pentru modificarea
anexei nr. 2 la Ordinul
ministrului
administraţiei şi
internelor şi al
ministrului finanţelor
publice nr.
712/634/2009 privind
aprobarea cheltuielilor
eligibile în cadrul axelor
prioritare 1, 2 şi 3 ale

Directia Strategii
Proiecte
Primari

ART. I
În anexa nr. 2 - Lista cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 3 a Programului operaţional
"Dezvoltarea capacităţii administrative" la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului
finanţelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2
şi 3 ale Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 268 din 24 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, punctele 1.1 şi 2.10 se modifică
şi vor avea următorul cuprins:
"1.1. Cheltuieli de salarizare şi cheltuieli aferente orelor suplimentare, conform fişei de pontaj, efectuate
în scopul implementării programului operaţional, precum şi contribuţiile salariale aferente suportate de
către angajator şi angajat, pentru personalul angajat în cadrul Autorităţii de management (AM), acordate în
conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
...................................................................
2.10. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminare,

8

8.

737/01.10.2015

FINANŢELOR
PUBLICE

Programului operaţional
"Dezvoltarea capacităţii
administrative"

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

Ordinul
nr.1211/943/2015
pentru modificarea şi
completarea Ordinului
ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr.
388/186/2015 privind
aprobarea Normelor
metodologice de
aplicare în anul 2015 a
Hotărârii Guvernului nr.
400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de
servicii şi a
Contractului-cadru care
reglementează condiţiile
acordării asistenţei
medicale în cadrul
sistemului de asigurări
sociale de sănătate
pentru anii 2014-2015

CASA NAŢIONALĂ
DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

9.

737/01.10.2015

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ
DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

Ordinul
nr.1213/954/2015
privind modificarea
anexei nr. 2 şi anexei nr.
3 la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al
preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr.
1.605/875/2014 privind
aprobarea modului de

SAPLCS
Manageri Spitale

ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale:
a) cheltuieli pentru organizarea de evenimente de genul conferinţe, seminare, ateliere de lucru, reuniuni
de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale, reuniuni ale Comitetului de monitorizare, pentru
personalul AM, personalul din alte direcţii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
implicat în gestionarea PO DCA sau care asigură activităţi-suport în gestionarea PO DCA, pentru membrii
Comitetului de monitorizare a PO DCA, beneficiarii şi potenţialii beneficiari ai PO DCA şi pentru publicul
larg;
b) cheltuieli pentru participarea la evenimente de genul conferinţe, seminare, ateliere de lucru, reuniuni
de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale pentru personalul AM, personalul din alte direcţii ale
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice implicat în gestionarea PO DCA sau care
asigură activităţi-suport în gestionarea PO DCA."
Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr.
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru
anii 2014-2015, prevăzute în anexele nr. 1-49, care fac parte integrantă din prezentul ordin."
3. În anexa nr. 8, la articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Furnizorul de servicii medicale clinice recomandă investigaţii paraclinice prin eliberarea
biletului de trimitere care este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două
exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care prescrie investigaţiile şi un exemplar îl
înmânează asiguratului pentru a-l prezenta furnizorului de investigaţii paraclinice. Se va utiliza
formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice de la data la care acesta se
implementează. În situaţia în care într-un cabinet din ambulatoriul de specialitate clinic aflat în
relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate se recoltează probă/probe în vederea efectuării
unor examinări histopatologice-citologice şi servicii medicale paraclinice de microbiologie în regim
ambulatoriu, ambele exemplare ale biletului de trimitere rămân la medicul de specialitate din
ambulatoriu, din care un exemplar va însoţi proba/probele recoltată/recoltate pe care medicul o/le
trimite la furnizorul de investigaţii paraclinice de anatomie patologică. La momentul recoltării
probei/probelor, asiguratul declară pe propria răspundere că nu se află internat într-o formă de
spitalizare (continuă sau de zi)."

SAPLCS
Manageri Spitale

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 modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.
1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexa nr. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 bis, care se poate achiziţiona
de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr.
1.
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10.

738/01.10.2015

Guvernul

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
Hotararea nr.
800/2015
pentru modificarea şi
completarea Hotărârii
Guvernului nr. 206/2015
privind aprobarea
programelor naţionale
de sănătate pentru anii
2015 şi 2016

ART. II
Anexa nr. 3 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 modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.
2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

SAPLCS

1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) Pentru anul 2016 includerea unităţilor de specialitate în programele naţionale de sănătate se
realizează pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii
şi a unei metodologii de selecţie care se aprobă prin normele tehnice, până la data de 31 decembrie 2015."
2. La articolul 4 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c)furnizori privaţi de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedează capacităţii furnizorilor
publici de servicii medicale; selecţia furnizorilor privaţi de servicii medicale se realizează potrivit
prevederilor alin. (2^1);".
3. La articolul 7, alineatele (4), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) Sumele aprobate pentru decontarea medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor
medicale şi altele asemenea eliberate şi serviciilor medicale efectuate în cadrul programelor naţionale de
sănătate curative se alocă lunar, la solicitările caselor de asigurări de sănătate, pe baza cererilor
fundamentate ale unităţilor de specialitate, în funcţie de indicatorii realizaţi şi în limita fondurilor aprobate
cu această destinaţie, însoţite de documentele justificative prevăzute în normele tehnice.
.....................................................................
(7) Pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative în cadrul cărora se asigură medicamente,
materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea, servicii prin tratament Gamma
Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilor acute, servicii medicale paraclinice, casele de asigurări de
sănătate încheie contracte pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative cu unităţile de
specialitate prevăzute la art. 4 alin. (3), care sunt în relaţie contractuală pentru furnizare de servicii
medicale spitaliceşti, furnizarea de medicamente, respectiv pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa
medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice, după caz. Medicamentele în
tratamentul ambulatoriu, eliberate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, care fac obiectul
contractelor cost-volum, se eliberează de către farmacii în baza actelor adiţionale încheiate în acest sens.
(8) Pentru derularea Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice din cadrul
Programului naţional de oncologie şi a Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu
insuficienţă renală cronică, casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru furnizarea de servicii de
radioterapie în spitalizare de zi, respectiv contracte pentru furnizarea de servicii de dializă în regim
ambulatoriu după cum urmează:
a) cu unităţile de specialitate prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. b) şi c) care se află în relaţie contractuală
pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti;
b) cu unităţile de specialitate prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. b) şi c) care au structură aprobată pentru
furnizarea de servicii de radioterapie, respectiv pentru furnizarea de servicii de dializă şi care se află sau nu
se află în relaţie contractuală pentru furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de
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sănătate."……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.

742/05.10.2015

MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

Ordinul nr.1139/2015
privind modificarea şi
completarea Ordinului
ministrului finanţelor
publice nr. 923/2014
pentru aprobarea
Normelor metodologice
generale referitoare la
exercitarea controlului
financiar preventiv şi a
Codului specific de
norme profesionale
pentru persoanele care
desfăşoară activitatea de
control financiar
preventiv propriu

Directia
Economica

ART. I
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 555 din 28 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În anexa nr. 1, punctul 8.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"8.4. Monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu prin procedura
vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu şi prin propuneri de
perfecţionare a organizării controlului financiar preventiv propriu".
2. În anexa nr. 1, punctele 9.3 şi 9.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operaţiuni care se supun controlului financiar
preventiv delegat, precum şi limitele valorice peste care acesta se exercită, diferenţiate pe instituţii publice.
Tipurile de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv delegat şi limitele valorice aferente acestora se
revizuiesc periodic în funcţie de evoluţia cadrului legislativ şi a factorilor de risc specifici anumitor
operaţiuni.
9.4. În cazul absenţei temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului
finanţelor publice, precum şi a înlocuitorului acestuia, controlorul financiar şef este împuternicit să
desemneze, prin decizie, un alt controlor delegat care să exercite, pe durata absenţei de la post a acestora,
atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice şi să comunice această situaţie, în scris,
ordonatorului principal de credite."
3. În anexa nr. 1, punctele 11.2 şi 11.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"11.2. În situaţia în care ordonatorul de credite consideră că operaţiunea poate fi efectuată, solicită, în
scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate şi
regularitate, sau, în cazul în care consideră întemeiate motivele intenţiei de refuz de viză, dispune retragerea
de la viză a operaţiunii. Ordonatorul de credite prezintă argumente pentru efectuarea operaţiunii sau
dispune retragerea acesteia în cel mai scurt timp posibil. Documentaţia aferentă operaţiunii retrase de la
viză se restituie de către controlorul delegat compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.
11.3. În situaţia în care controlorul delegat consideră întemeiate argumentele ordonatorului de credite,
acesta acordă viza de control financiar preventiv delegat pentru efectuarea operaţiunii. În cazul în care
argumentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente, controlorul delegat solicită, în scris,
controlorului financiar şef constituirea, în condiţiile legii, a unei comisii pentru formularea opiniei neutre
asupra intenţiei de refuz de viză. Controlorul financiar şef numeşte prin decizie o comisie formată din 3
membri ai Corpului controlorilor delegaţi, din care cel puţin unul cu funcţie de conducere.
Controlorul delegat are obligaţia ca odată cu solicitarea de constituire a comisiei să transmită dosarul
complet al operaţiunii şi argumentele ordonatorului de credite.
Comisia analizează cu celeritate temeiurile legale ale operaţiunii pentru care se intenţionează refuzul de
viză, motivaţia controlorului delegat, prezentată în intenţia de refuz de viză, argumentele ordonatorului de
credite, precum şi alte documente identificate ca fiind relevante asupra cazului.
Opinia neutră este motivată şi formulată în scris, în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, şi
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este comunicată în regim de urgenţă controlorului delegat. Opinia neutră are rol consultativ, iar soluţia
finală de acordare a vizei sau de refuz al vizei de control financiar preventiv delegat este de competenţa
exclusivă a controlorului delegat. În cazul în care controlorul delegat emite refuz de viză, acesta are
obligaţia de a transmite ordonatorului de credite o copie a opiniei neutre.
Refuzul de viză se aduce la cunoştinţă, în scris, ordonatorului de credite, potrivit anexei nr. 1.7 la
prezentele norme metodologice, iar documentaţia aferentă operaţiunii se restituie compartimentului de
specialitate emitent, sub semnătură.
La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor
din
această
listă
a
cărui/ale
căror
cerinţă/cerinţe
nu
este/nu
sunt
îndeplinită/îndeplinite."…………………………….
12.

746/06.10.2015

Guvernul

OUG nr. 40/2015
privind gestionarea
financiara a fondurilor
europene pentru
perioada de programare
2014-2020

Directia Strategii
Proiecte
Primari

Art. 1.
Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare
nerambursabile alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european,
Fondul de coeziune şi Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în perioada de
programare 2014-2020, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea
asigurării unui management financiar eficient al acestor fonduri.
Art. 2.
(1) Termenii "program", "autoritate de management", "organism intermediar", "beneficiar" au înţelesurile
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul
european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru
pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al
Consiliului……………………

13.

748/07.10.2015

Ministerul Sănătăţii

Ordinul nr.1171/2015
pentru aprobarea
Ghidului metodologic
de implementare a
Programului naţional de
prevenire, supraveghere
şi control al tuberculozei

Manager TBC
Art. 1.
SAPLCS

Se aprobă Ghidul metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi
control al tuberculozei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 bis.
Art. 2.
Anexa se poate accesa pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, rubrica "Ghiduri clinice".
Art. 3.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.
1.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a Programului naţional de control al
tuberculozei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 13 noiembrie 2008.
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Art. 4.
Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii
medicale, precum şi instituţiile publice care derulează Programul naţional de prevenire, supraveghere şi
control al tuberculozei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

14.

752/08.10.2015

Ministerul Dezvoltării
Regionale şi
Administraţiei Publice

Ordinul nr. 1851/2013
privind aprobarea
Normelor metodologice
pentru punerea în
aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea
Programului naţional de
dezvoltare locală

CJS

Republicat

Primari
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