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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 11-15.01.2016 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

Nr.
crt.
1.

Nr. M.OF./
Data
publicării

Emitent

Denumirea
actului

13 /08.01.2016

Casa Naţională a
Asigurărilor de Sănătate

Ordinul nr1486/2015
privind modificarea
Normelor tehnice de
realizare a programelor
naţionale de sănătate
curative pentru anii 2015
şi 2016, aprobate prin
Ordinul preşedintelui
Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr.
185/2015

Observaţii

Conţinut pe scurt

Spitale
Art. I.
SAPLCS

Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. La capitolul VII, tabelul cuprinzând "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de
sănătate curative pentru anul 2015" se modifică şi va avea următorul cuprins:
Creditele bugetare &#351;i de angajament aferente programelor na&#355;ionale de s&#259;n&#259;tate
curative pentru anul 2016
mii lei

1

Denumire program de sănătate

Credite de angajament
an 20 6

Credite bugetare an
2016

Programul naţional de oncologie, din care:

1.819.261,00

1.728.488,00

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice
(adulţi şi copii)

1.651.597,00

1.561.024,00

14.928,00

14.928,00

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice
prin endoprotezare

1.234,00

1.202,00

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi
biomolecular al leucemiei acute (adulţi şi copii)

1.502,00

1.334,00

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice
(adulţi şi copii)

150.000,00

150.000,00

Programul naţional de diabet zaharat

927.801,00

883.189,00

71.784,00

66.633,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare

121.486,00

128.919,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

109.808,00

110.350,00

74.727,00

75.302,00

24.664,00

24.664,00

7.857,00

8.29 ,00

75.091,00

75.091,00

762,00

762,00

111.746,00

111.746,00

1.670,00

1.810, 0

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu
afecţiuni oncologice prin PE -CT (adulţi şi copii)

Programul naţional de transplant de organe, ţ suturi şi celule de
origine umană

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi

alasemiei

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive
implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)
Programul naţional de boli endocrine
Programul naţional de ortopedie
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice
Programul naţional de boli cardiovasculare
Programul naţional de sănătate mintală
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Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de
înaltă performanţă, din care:

33.364,00

33.364,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

20.360,00

20.360,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la
tratamentul medicamentos

11.832,00

11.832,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite
la copil

218,00

218,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de
neurostimulator medular

954,00

954,00

888.238,00

888.238,00

4.268.259,00

4.136.846,00"

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu
insuficienţă renală cronică
TOTAL:

2. La capitolul VIII, la titlul "Programul naţional de tratament al bolilor neurologice", la subtitlul "Indicatori de
evaluare", punctul 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
1) indicatori fizici:
- număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi: 3.137;".
3. La capitolul VIII, la titlul "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală
cronică", la subtitlul "Indicatori de evaluare", punctul 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
1) indicatori fizici:
a) numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 12.182, din care:
- hemodializă convenţională: 10.869;
- hemodiafiltrare intermitentă on-line: 606;
- dializă peritoneală continuă: 670;
- dializă peritoneală automată: 37;".
Art. II.
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de
specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
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2.

16/08.01.2016

MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

Ordinul nr. 20/2016
privind aprobarea
formatului şi structurii
bugetului de venituri şi
cheltuieli, precum şi a
anexelor de fundamentare
a acestuia

R.A. Aeroportul
Internaţional Sibiu
SC Drumuri si
Poduri SA

ART. 1
Se aprobă formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum şi
instrucţiunile de completare, prevăzute în anexele nr. 1-6.
ART. 2
Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, operatorii economici
cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, au obligaţia întocmirii bugetelor de venituri şi cheltuieli în formatul prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 3
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 5
La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul viceprimministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 2.032/2013 privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 23 decembrie 2013.

3.

4.

17.11.01.2015

22/13.01.2015

MINISTERUL
AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII
RURALE

GUVERNUL

ART. 1

Ordinul nr.3433/2015
privind aprobarea schemei
de ajutor de stat
"Stimularea dezvoltării
regionale prin realizarea
de investiţii, inclusiv în
sectorul pomicol, pentru
procesarea şi marketingul
produselor agricole în
vederea obţinerii de
produse neagricole"

Camera Agricola
Primari

Se instituie schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în
sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole",
aferentă Măsurii 4 - Investiţii în active fizice din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 (PNDR
2014-2020), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Hotararea nr. 1/2016
pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind
Codul fisc

DirectiaEconomica

ART. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a) Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea
termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2007.

Subordonate
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5.

26/13.01.2015

PARLAMENTUL

Legea nr. 1/2016
pentru modificarea şi
completarea Legii
dialogului social nr.
62/2011

Resurse Umane
Sindicat
Subordonate

Art. I.
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august
2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
r) sectoare de activitate - sectoarele economiei naţionale care se stabilesc de către Consiliul Naţional Tripartit şi se
aprobă prin hotărâre a Guvernului;".
2. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24.
(1) La cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului
cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată.
(2) Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat,
potrivit prevederilor Codului fiscal."
3. La articolul 41, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"
(5) Un sindicat poate fi afiliat, la nivel naţional, la o singură federaţie sindicală. De asemenea, o federaţie sindicală
poate fi afiliată, la nivel naţional, unei singure confederaţii sindicale."
4. La articolul 55, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"
(41) Un angajator poate fi afiliat, la nivel naţional, la o singură federaţie patronală. De asemenea, o federaţie patronală
poate fi afiliată, la nivel naţional, la o singură confederaţie patronală de rang superior."
5. La articolul 78, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:
"
f1) stabileşte sectoarele de activitate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;".
6. Articolul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 134.
Părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorul sau organizaţia patronală şi angajaţii, prin organizaţiile
sindicale, reprezentaţi după cum urmează:
1. Angajatorul sau organizaţiile patronale:
a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare,
după caz;
b) la nivel de sector de activitate şi grup de unităţi, de către organizaţiile patronale legal constituite şi reprezentative
potrivit legii;
c) la nivelul instituţiei bugetare şi al autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte
persoane juridice care angajează forţă de muncă, de către conducătorul instituţiei, respectiv de conducătorii
autorităţilor şi instituţiilor publice, după caz, ori de către locţiitorii de drept ai acestora;
d) la nivel de sector de activitate bugetar, de către reprezentantul legal al autorităţii publice centrale competente.
2. Angajaţii:
a) la nivel de unitate, de către sindicatele legal constituite şi reprezentative. În cazul în care sindicatul nu este
reprezentativ, reprezentarea se face de către federaţia la care este afiliat sindicatul, dacă federaţia este reprezentativă
la nivelul sectorului din care face parte unitatea; acolo unde nu sunt constituite sindicate, de către reprezentanţii aleşi
ai angajaţilor;
b) la nivelul grupurilor de unităţi şi al sectoarelor de activitate, de către organizaţiile sindicale legal constituite şi
reprezentative potrivit legii;
c) la nivelul instituţiilor bugetare şi al autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte
persoane juridice care angajează forţă de muncă, de către organizaţiile sindicale reprezentative potrivit legii."
7. Articolul 137 se abrogă.
8. După articolul 138 se introduce un nou articol, articolul 1381, cu următorul cuprins:
"Art. 1381.
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(1) Contractele colective de muncă se negociază şi la nivelul regiilor autonome, companiilor naţionale, asimilate
grupurilor de unităţi, precum şi la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare
alte persoane juridice care angajează forţă de muncă. În cazul autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine
sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, contractul colectiv se încheie între
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi sindicatele legal constituite şi reprezentative, potrivit legii.
(2) În contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate, pentru personalul din sectorul bugetar,
părţile vor stabili expres modalităţile de negociere a contractelor colective de muncă la nivelul autorităţilor şi
instituţiilor care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă,
autorităţi/instituţii aflate în coordonarea sau în subordonarea autorităţii publice centrale."

6.

26/13.01.2015

MINISTERUL
FONDURILOR
EUROPENE

Ordinul nr.44//2016
privind regimul de
depunere a cererilor de
rambursare finale de către
beneficiariiProgramului
operaţional sectorial
"Dezvoltarea resurselor
umane

DirectiaStrategii
Proiecte
Primari

Art. 1.(1) Pentru proiectele finanţate din Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" a căror
implementare s-a finalizat până la data de 31 decembrie 2015 şi pentru care nu a fost depusă cererea de rambursare
finală până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiarii pot depune cererea de rambursare finală până la
data de 15 februarie 2016 (data înregistrării la Autoritatea de management/Organismul intermediar pentru Programul
operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane").
(2) Beneficiarii care nu se încadrează în termenul prevăzut la alin. (1) pentru depunerea cererii de rambursare finală
suportă cheltuielile incluse în aceasta din resurse proprii.
Art. 2.Liderii de parteneriat sunt obligaţi să depună cereri de rambursare finală, dacă există solicitare scrisă din partea
partenerului/partenerilor de implementare a proiectului, însoţită de toate documentele justificative, în conformitate cu
instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" în
vigoare.
Art. 3.Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia generală programe capital uman, care îndeplineşte funcţia de
autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", şi organismele
intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

7.

26/15.01.2015

MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

ORDIN 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
Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 republicat
Subordonate
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