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

PUBLICĂ

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 14-18.11.2016 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

NR.
CRT.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

EMITENT

1.

915/14.11.2016

PARLAMENTUL

DENUMIREA ACTULUI

Legea nr. 215/2016
privind ceremoniile oficiale

OBSERVAŢII

CONŢINUT PE SCURT

Serviciul
Administrativ, PSI
Primari

ART. 1
Prezenta lege are ca scop stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile ceremoniilor oficiale desfăşurate de
autorităţile şi instituţiile publice, centrale şi locale.
ART. 2
Prezenta lege stabileşte ordinea de precădere a participanţilor la ceremoniile oficiale, prevede regulile generale
privind organizarea şi desfăşurarea ceremoniilor oficiale şi reglementează atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor publice
în această materie.
ART. 3
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
a) ceremonie oficială - manifestare sau acţiune organizată de o autoritate sau instituţie publică, centrală ori locală,
dedicată unui anumit eveniment;
b) ordine de precădere - ansamblu de criterii cu privire la aşezarea şi locul participanţilor în cadrul ceremoniilor
oficiale;
c) precădere - prioritatea acordată unui participant la o ceremonie oficială faţă de un alt participant;
d) protocol naţional - totalitatea activităţilor şi regulilor de etichetă, curtoazie şi ceremonial desfăşurate de autorităţile
şi instituţiile publice în cadrul ceremoniilor oficiale.

2.

3.

917/15.11.2016

917/15.11.2016

CURTEA
CONSTITUŢIONALĂ

MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

Decizia nr. 594/2016
referitoare la obiecţia de
neconstituţionalitate
a
dispoziţiilor art. I pct. 1 şi 2
din Legea pentru completarea
Legii-cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri
publice, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri fiscalbugetare

Resurse Umane
Subordonate
Primari

Directia Informatica
Ordinul nr.2632/2016
pentru dezvoltarea serviciilor
Ministerului Finanţelor
Publice puse la dispoziţia
autorităţilor şi instituţiilor
publice prin sistemul
informatic propriu

Subordonate
Primari

SPRE STIINTA

ART. 1
Ministerul Finanţelor Publice extinde utilizarea sistemului informatic PatrimVen prin punerea la dispoziţia
autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii pentru
realizarea măsurilor cuprinse în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor,
parte a Strategiei României pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020.
ART. 2
(1) Utilizarea de către autorităţile şi instituţiile publice a sistemului informatic PatrimVen se face în baza unui
protocol de aderare care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic, precum şi descrierea
interfeţelor de acces la acesta.
(2) Lista serviciilor disponibile autorităţilor sau instituţiilor publice din cadrul sistemului PatrimVen se completează
de către Ministerul Finanţelor Publice, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, pe măsură ce rezultă necesitatea, în baza prevederilor legale, de acces al acestora sau pentru realizarea
schimburilor de informaţii. De asemenea, la cererea justificată a unei autorităţi sau instituţii publice se poate actualiza
lista serviciilor disponibile. Sistemul PatrimVen poate fi utilizat de către autorităţi sau instituţii publice, inclusiv în
cazul furnizării de date de către acestea, în baza protocoalelor de schimb de informaţii încheiate cu Ministerul
Finanţelor Publice, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, după caz.
(3) Formularul Protocolului de aderare care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic
PatrimVen se publică pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv al Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, împreună cu instrucţiunile de completare.
(4) Protocolul de aderare se semnează şi se transmite electronic, în temeiul prevederilor Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică, republicată.
(5) Formatul Protocolului de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen este cuprins în anexa nr. 1.
ART. 3
(1) În situaţia în care lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului PatrimVen sau interfeţele de acces se
actualizează, inclusiv prin completarea cu servicii suplimentare disponibile, formularul Protocolului de aderare va fi
modificat şi publicat potrivit art. 2.
(2) În acest caz, autorităţile şi instituţiile publice care doresc să acceseze serviciile disponibile suplimentar vor
completa, semna şi transmite formularul Protocolului de aderare publicat conform ultimei versiuni.
ART. 4
Aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen se face în baza procedurii
prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 5
Administrarea sistemului informatic PatrimVen se realizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
ART. 6
(1) Bugetul anual pentru întreţinerea şi dezvoltarea sistemului informatic se asigură de către Ministerul Finanţelor
Publice.

(2) Procedurile de achiziţii publice, în vederea întreţinerii şi dezvoltării sistemului informatic PatrimVen, se
realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin direcţiile de
specialitate.
ART. 7
Modelul Cererii de numire sau revocare administrator de interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale
utilizatorilor din partea A/IP este prevăzut în anexa nr. 3.
ART. 8
Pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se alocă resursele
necesare utilizării sistemului informatic PatrimVen şi se publică documentele referitoare la sistemul informatic
PatrimVen.
ART. 9
(1) Prelucrările de date cu caracter personal, efectuate potrivit scopului prevăzut la art. 1, se fac cu respectarea
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministerul Finanţelor Publice, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală publică pe portalul propriu o
informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor legii, cu excepţiile prevăzute în mod expres, care
conţine:
- identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
- scopul în care se face prelucrarea datelor;
- categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
- existenţa drepturilor pentru persoana vizată, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.
4.

920/16.11.2016

Guvernul
OUG nr. 77/2016
pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor
europene pentru perioada de
programare 2014-2020

Directia Strategii
Proiecte
Primari

ARTICOL UNIC

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Termenii «program», «operaţiune», «autoritate de management», «organism intermediar», «beneficiar»,
«fond de fonduri» 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 şi în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai
defavorizate persoane."
2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Termenul «instrumente financiare» are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general
al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului."
3. La articolul 2 alineatul (3), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
"o) acord de finanţare - document juridic încheiat în vederea implementării instrumentelor financiare, conform
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, între autoritatea de management şi instituţia financiară care
implementează instrumentul financiar/instituţia financiară desemnată ca fond de fonduri."
4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
"Art. 5^1. - (1) În scopul derulării operaţiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare, autoritatea

de management deschide un cont, în euro, la o instituţie financiar-bancară.
(2) La solicitarea autorităţii de management, Autoritatea de certificare efectuează transferul, în euro, al sumelor
aferente instrumentelor financiare, în contul prevăzut la alin. (1).
(3) Autoritatea de management transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituţiei
financiare care implementează instrumentul financiar/instituţiei financiare desemnate ca fond de fonduri, conform
prevederilor acordului de finanţare."
5. La articolul 6, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
"(9) Pentru proiectele aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele
beneficiarilor prevăzuţi la alin. (5), la art. 7 alin. (1) şi (2), precum şi în bugetele beneficiarilor instituţii publice
autonome se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii."
6. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
"(2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii acestuia instituţii publice pot cuprinde în bugetele proprii sume
pentru ordonatorii de credite secundari sau terţiari, instituţii aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea
acestora, cu rol în implementarea proiectului, aşa cum sunt prevăzuţi în cererea de finanţare.
(3) Cheltuielile efectuate de instituţiile cu rol în implementare prevăzute la alin. (2) sunt eligibile în condiţiile
prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanţare fără a exista obligativitatea acestor instituţii de a fi partener în
proiect în sensul acordului de parteneriat."
7. La articolul 9, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile
beneficiarilor şi/sau în contul instituţiei financiare care implementează instrumentul financiar/instituţiei financiare
desemnate ca fond de fonduri;".
8. La articolul 9, după litera o) se introduc patru noi litere, literele p)-s), cu următorul cuprins:
"p) sumele necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute în
clauza 8 «Cheltuieli suplimentare» din acordul de finanţare;
q) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor
financiare;
r) sumele necesare asigurării cheltuielilor cu taxele notariale, incluzând onorariul notarial şi oricare alte taxe aferente
autentificării acordului de finanţare;
s) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă instrumentelor financiare care se
vor reflecta la o poziţie distinctă în clasificaţia bugetară."
9. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
"Art. 9^1. - (1) În bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene pot fi cuprinse sume necesare
asigurării cofinanţării pentru proiecte aprobate spre finanţare în cadrul programelor comunitare gestionate de către
Comisia Europeană ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1).
(2) Domeniile şi criteriile de eligibilitate pe baza cărora se acordă sumele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin
al ministrului fondurilor europene."
10. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul
Mecanismului pentru Interconectarea Europei, rămase disponibile la sfârşitul anului în conturile beneficiarilor instituţii
publice, se reportează şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."
11. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22. - (1) După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, conform legislaţiei Uniunii

Europene şi celei naţionale, sumele din fonduri europene şi cofinanţare, după caz, cuvenit a fi rambursate în condiţiile
art. 21 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(5) şi art. 7, conform
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de către autorităţile de management în conturile de venituri ale
bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective."
5.

923/16.11.2016

MINISTERUL
TRANSPORTURILOR
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE

Ordin nr.1357/2950/2016
pentru modificarea alin. (4) al
art. 22 din reglementarea
tehnică "Normativ privind
prevenirea şi combaterea
înzăpezirii drumurilor
publice", indicativ AND 5252013, aprobată prin Ordinul
ministrului delegat pentru
proiecte de infrastructură de
interes naţional şi investiţii
străine şi al viceprimministrului, ministrul
dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, nr.
289/2.170/2013

Directia Tehnica
Patrimoniu
Primari

ART. I
Alineatul (4) al articolului 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii
drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de
infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 1 iulie 2013,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) În iarna 2016-2017, pe drumurile naţionale şi autostrăzile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor,
prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., se poate acţiona, ca variantă alternativă, cu
nisip în loc de clorură de calciu, pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii. În acest scop se va acţiona mai
întâi cu materialele antiderapante rămase în stoc după iarna 2015-2016. Condiţiile de acţionare, precum şi tehnologia de
aplicare, inclusiv cantităţile de materiale, se stabilesc prin decizie a directorului general al Companiei Naţionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., astfel încât traficul pe drumurile naţionale şi autostrăzi să se desfăşoare în
condiţii de siguranţă, iar sistemul rutier, inclusiv dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor pluviale, să fie
exploatate în siguranţă şi să îşi păstreze caracteristicile tehnice şi funcţionale existente, fără să sufere degradări în urma
acţionării cu materiale utilizate."
ART. II
Prevederile prezentului ordin se aplică numai în iarna 2016-2017 pe drumurile naţionale şi autostrăzile aflate în
administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., iar
pentru administratorii de drumuri judeţene şi drumuri comunale sunt orientative, cu rol de recomandare.

6.

926/17.11.2016

Ministerul Sănătăţii
Casa Naţională a
Asigurărilor de
Sănătate

SAPLCS
Ordinul nr.1283/901/2016
pentru modificarea 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

Art. I.
Spitale

La capitolul II punctul II din 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, la punctul
2, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"
b) datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul numeric
personal/numărul cardului european/numărul paşaportului) vor fi cele ale persoanei care ridică medicamentele
(asigurat/împuternicit/copii cu vârsta între 14-18 ani); acest câmp se completează cu datele corespunzătoare în situaţia
în care prescripţia medicală este eliberată în regim off-line în conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale
normelor de aplicare a acestuia, precum şi în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de
asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data
emiterii pentru persoanele care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare
pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care nu a fost emis cardul naţional sau cardul
european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin de
identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport.
Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu
nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa cu datele corespunzătoare în situaţia în care

prescripţia medicală este eliberată în regim off-line în conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale normelor de
aplicare a acestuia, precum şi în situaţiile în care împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin de identitate (BI)/carte
de identitate (CI) sau paşaport, după caz;
..........
d) «Semnătură» - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie, în situaţia în care prescripţia
medicală este eliberată în regim off-line în conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a
acestuia, precum şi în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de
sănătate propriu, respectiv se prezintă cu: adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru
persoanele care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora
li se va emite card naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care nu i-a fost emis cardul naţional sau cardul european în situaţia
în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin de identitate (BI)/carte de
identitate (CI) sau paşaport. Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări
sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa în situaţia în care
prescripţia medicală este eliberată în regim off- line în conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale normelor
de aplicare a acestuia, precum şi în situaţiile în care împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin identitate (BI)/carte
de identitate (CI) sau paşaport, după caz."

