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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 27.02-03.03.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

NR.
CRT.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

1. 103/06.02.2017

EMITENT

DENUMIREA ACTULUI

OBSERVAŢII

MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

Ordin nr. 191/2017

Directia
Economica

pentru aprobarea Normelor
metodologice privind
întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31
decembrie 2016, precum şi
pentru modificarea şi
completarea anexei nr. 41 la
Normele metodologice privind
întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare
trimestriale ale instituţiilor
publice, precum şi a unor
raportări financiare lunare în
anul 2009, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 629/2009

Subordonate
UAT-uri

CONŢINUT PE SCURT

ART. 1
Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016,
prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Anexa nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,
precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează conform anexei nr. 2.
ART. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.
ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA 1
NORME METODOLOGICE privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016

2. 104/06.02.2017

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE,
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE ŞI
FONDURILOR
EUROPENE

Ordinul nr. 209/2017
privind modificarea şi
completarea Normelor
metodologice pentru punerea
în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală,
aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice, nr.
1.851/2013

Direcția
Tehnică,
Invedtiții și
Patrimoniu

ART. I
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, nr. 1.851/2013, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 octombrie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5, literele c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli
generale primare şi gimnaziale, licee, colegii naţionale, grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special
de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii;
d) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor
cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă;
......................................................................
f) realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale;"
2. La articolul 5, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
"m) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural."
3. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. f), care se finanţează pentru
realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale, sunt lucrări privind infrastructura,
suprastructura, calea de circulaţie şi asigurarea secţiunii optime de scurgere a apelor în limita a două lungimi ale lucrării de artă în albia
majoră în amonte şi în limita unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră în aval."
4. La articolul 6, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (10^1), cu următorul cuprins:
"(10^1) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. m) care se finanţează sunt
construirea, înfiinţarea unor sisteme de iluminat public stradal-rutier şi/sau stradal-pietonal noi, precum şi dezvoltarea, reabilitarea,
extinderea şi modernizarea sistemelor de iluminat public stradal-rutier şi/sau stradal-pietonal existente."

3. 144/24.02.2017

GUVERNUL

OUG nr. 16/2017
privind modificarea şi
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 şi pentru
modificarea art. 2 din Legea
nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de
asociere în agricultură

UAT-uri

ARTICOL UNIC
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020
şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), literele d), p) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"d) culturi permanente înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de rotaţie, altele decât pajiştile permanente, care ocupă
terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare şi care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele şi speciile forestiere cu ciclu
scurt de producţie;
........................................................................
p) transferul unei exploataţii înseamnă vânzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect unităţile de
producţie în cauză efectuat până la emiterea deciziei de plată;
........................................................................
s) zonele acoperite cu strat vegetal reprezintă suprafeţe arabile cultivate cu un amestec de specii de cultură, considerate culturi
secundare, care asigură acoperirea solului, având rolul de a absorbi azotul rezidual. Zonele acoperite cu strat vegetal nu participă la
calculul diversificării culturilor. Lista amestecurilor de specii de cultură pentru stratul vegetal, perioada de însămânţare şi data după care
este permisă distrugerea mecanică a stratului vegetal se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;".
2. La articolul 6, alineatele (1)-(4), (4^1) şi (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 6. (1) Fermierul care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe, calculate potrivit prevederilor art. 12 din
Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în
cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, denumit în continuare Regulamentul nr.
639/2014, plăţi care nu ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul
exploataţiei sale, definită potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) şi e), este fermier activ şi poate beneficia de plăţi directe.
(2) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe
calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, se pot înregistra la
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, sau ca
persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile
familiale, rezultate ca urmare a înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, se subrogă în drepturi şi obligaţii persoanei
fizice în ceea ce priveşte patrimoniul de afectaţiune definit la art. 2 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
(3) Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din
Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, şi care nu se înregistrează potrivit prevederilor de la alin. (2)
trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).
(4) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe
calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, sunt înregistraţi la
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu activitate agricolă. În cazul în care nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze
documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).
(4^1) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi
directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, şi care nu sunt
înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, trebuie să furnizeze actul de înfiinţare din care să reiasă activitatea agricolă. În
cazul în care din actul de înfiinţare nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia
dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).
(5) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi
directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, şi care
gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi
terenuri destinate activităţilor de recreere pot fi considerate fermier activ dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
a) cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel puţin 5% din veniturile sale totale obţinute din activităţi neagricole în ultimul
an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;
b) veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o treime din veniturile totale obţinute în
ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.
(6) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi
directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, şi care
gestionează firme/companii de construcţii, administratori de păduri de stat/private, penitenciare, unităţi administrativ-teritoriale - comune,
municipii, oraşe, judeţe - pot fi considerate fermier activ dacă îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).
(7) În sensul prevederilor alin. (5), pentru persoanele juridice şi în cazul fermierilor prevăzuţi la alin. (3), dovezile verificabile sunt
documente din care să reiasă veniturile totale şi veniturile obţinute din activităţile agricole şi activităţi neagricole, care se stabilesc prin
ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."
3. La articolul 6, alineatul (8) se abrogă.
4. La articolul 7 alineatul (2^1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) forma asociativă de proprietate, pe baza copiei titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte
cu forţă juridică egală doveditoare ale dreptului de proprietate şi a unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru
deţinător de animale privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al

exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor şi numărul de animale deţinute de fiecare membru, precum şi suprafaţa
utilizată de forma asociativă prin cosit sau păşunat, la care se anexează hotărârea adunării generale a asociaţilor privind utilizarea
fondurilor;
b) membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate. Dovada
utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti de către fiecare membru al formei asociative de proprietate o constituie copia titlului de
proprietate al formei asociative sau a altor acte cu forţă juridică egală doveditoare ale dreptului de proprietate şi centralizatorul care
cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul
de animale deţinute de fiecare membru, precum şi suprafeţele repartizate membrilor de către forma asociativă şi hotărârea adunării
generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor."
5. La articolul 8 alineatul (1), literele c), f), n) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul
viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau,
după caz, să deţină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1
alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha;
.....................................................................
f) să declare toate parcelele agricole, precum şi zonele de interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. (1), în sensul prevederilor art. 72
alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea,
gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr.
2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, potrivit cărora fermierii care deţin parcele agricole
cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele să nu
depăşească un hectar;
.....................................................................
n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul
agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziţia lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativteritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate
înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;
....................................................................
s) să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către
APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate, şi să utilizeze datele cadastrale disponibile."
6. La articolul 8, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Documentele din care reiese că hectarele de teren agricol se află la dispoziţia fermierului şi/sau că acesta deţine efective de
animale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se prezintă la depunerea cererilor unice de plată, în funcţie
de schemele/măsurile/plăţile solicitate."
7. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Procentajul menţionat la alin. (1) se poate majora în temeiul unui act legislativ al Parlamentului European şi al Consiliului
Uniunii Europene şi va fi prevăzut prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."
8. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În cazul în care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale intenţionează să ia decizia de a transfera fonduri între măsurile de
sprijin cuplat, informează fermierii cu privire la un posibil transfer înainte de data de deschidere a perioadei de depunere a cererilor, atât
printr-un anunţ care se postează pe site-ul instituţiei - www.madr.ro, cât şi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."
9. La articolul 26, alineatul (3) se abrogă.
10. La articolul 26, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
"(4^1) Fermierii incluşi în schema pentru micii fermieri pentru care, într-un an ulterior anului 2015, cuantumul plăţilor directe

depăşeşte 1.250 euro sunt notificaţi de APIA privind excluderea din schema pentru micii fermieri după data de 15 iulie a anului de cerere.
Fermierii pot opta pentru rămânerea în schema pentru micii fermieri, cu informarea APIA, în termen de 15 zile calendaristice de la data
notificării."
11. La articolul 27 alineatul (2), litera c) se abrogă.
12. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 29. - În cazul schemelor de sprijin cuplat sector zootehnic şi/sau ANT sector zootehnic, precum şi al măsurilor compensatorii de
dezvoltare rurală 10 şi 11 aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, se poate
efectua şi transferul unei/unor exploataţii cu cod ANSVSA şi/sau părţi ale exploataţiei ca unitate de producţie, potrivit prevederilor art. 47
alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.698/2005 al Consiliului."
13. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 31. - (1) Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris APIA, furnizându-se în acelaşi timp dovezi
relevante care atestă apariţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (1), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau
succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare."
14. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 39. - (1) Sumele necuvenite acordate sub formă de ajutoare naţionale tranzitorii şi/sau de scheme de plăţi directe din fondurile
europene şi/sau din fondurile publice naţionale aferente acestora se recuperează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi
completările ulterioare."

4. 145/27.02.2017

GUVERNUL

OUG nr. 17/2017
privind unele măsuri
în domeniul
învăţământului

Centre
Scolare
UAT-uri

15. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Nu se acordă niciun avantaj prevăzut de legislaţia Uniunii Europene care reglementează cadrul general de acordare a
plăţilor în agricultură în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru schemele de plată pentru care au fost create în mod artificial condiţii în
vederea obţinerii de avantaje, contrar obiectivelor legislaţiei respective."
ART. 1
Începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2017, salariile de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de
învăţământ superior/universitar, din învăţământul preuniversitar, din bibliotecile centrale universitare, din unităţile de învăţământ special,
din unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar şi din unităţile de
învăţământ pentru activităţi extraşcolare, prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică ;I va avea urm[torul cuprins:
┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬────────
│Nr. │
Funcţia
│ Nivelul │
Salariile de bază
│
│crt.│
│studiilor│
- lei │
│
│
│
│
Gradaţia
│
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│
│
Funcţii de execuţie
│
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 1.│Muncitor calificat
│M; G
│1490│1602│1682│1766│1854│1947│
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 2.│Portar, paznic, îngrijitor,
│M; G
│1470│1580│1659│1742│1829│1921│
│
│pompier, bucătăreasă,
│
│
│
│
│
│
│
│

│
│spălătoreasă/lenjereasă
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 3.│Muncitor necalificat
│M; G
│1450│1559│1637│1719│1804│1895│
└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────

5. 147/27.02.2017

GUVERNUL

Hotararea nr. 79/2017
pentru modificarea şi
completarea art. 15 din
Hotărârea Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente
obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri
publice

Direcia
Economica
Direcția
Strategii,
Proiecte
Directia
Tehnică,
Patrimonu și
Investiții

ART. 2
În situaţia în care salariul de bază stabilit potrivit art. 1 este mai mic sau egal cu salariul de bază aflat în plată, se păstrează acesta din
urmă, în măsura în care personalul îşi păstrează aceeaşi funcţie, nivel de studii şi gradaţie, după caz.
ART. 3
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, alineatul (5) al articolului 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscalbugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare,
se abrogă.
ARTICOL UNIC
Articolul 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 1061 din 29 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) ale căror lucrări sunt în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost iniţiate procedurile
de achiziţie publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunţului de
participare/emiterea invitaţiei de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor
de intervenţii au fost recepţionate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;"
2. După litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii necesită actualizare, în
conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate şi recepţionate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare."

6. 148/28.02.2017

CURTEA
CONSTITUŢIONALĂ

Decizia nr. 661/8.11.2016
referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. XVIII alin.
(2) din Legea nr. 2/2013
privind unele măsuri pentru
degrevarea instanţelor
judecătoreşti, precum şi pentru
pregătirea punerii în aplicare a
Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă şi
ale art. 214 din Legea
dialogului social nr. 62/2011

3. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Cazurilor prevăzute la alin. (1) li se aplică legislaţia referitoare la elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi la elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în vigoare la data la
care au intervenit situaţiile respective.
DE INTERES

7. 149/28.02.2017

MINISTERUL
AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII
RURALE

Ordinul nr.45/2017
privind aprobarea
formularului-tip al cererii
unice de plată pentru anul
2017

UAT-uri

ART. 1
Se aprobă formularul-tip al cererii unice de plată pentru anul 2017, elaborat în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene,
prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 2
(1) Cererea unică de plată completată de fermieri, conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2, se depune la centrele
locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, în perioada 1 martie-15 mai 2017,
conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul
Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după
data de 15 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi
avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 16 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul
delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea
plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al
ecocondiţionalităţii.
(2) În conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, modificările cererilor unice de plată se depun la APIA
până la data de 31 mai 2017 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi. Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de
31 mai, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care
fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2017.
(3) Cererea unică de plată se depune la centrele judeţene ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de peste 50 hectare
teren agricol şi la centrele locale ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de până la 50 hectare teren agricol.
(4) În cazul în care producătorul agricol foloseşte apă pentru irigaţii, odată cu depunerea cererii unice de plată sau până la data-limită
de depunere a acesteia trebuie să prezinte documente doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigaţii, respectiv: autorizaţia de
utilizare a apei pentru irigaţii eliberată de către Administraţia Naţională "Apele Române", calitatea de membru al unei organizaţii a
utilizatorilor de apă pentru irigaţii, contractul de irigaţii al acesteia încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare sau contractul
de irigaţii încheiat între beneficiar şi Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, după caz.
ART. 3
APIA primeşte, controlează cererea unică de plată, autorizează şi efectuează plata către fermier numai în contul bancar al acestuia,
conform legislaţiei.
ART. 4
(1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/ restructurare a plantaţiilor viticole, membrii grupurilor şi organizaţiilor de producători din
sectorul fructe şi legume, precum şi cei ai Măsurii 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole din PNDR 2007-2013 au obligaţia de a
completa şi depune cererea unică de plată, indiferent dacă solicită sau nu plăţi directe.
(2) Nedepunerea de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) a cererii unice de plată, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (1), determină
aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.
(3) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a normelor de ecocondiţionalitate determină aplicarea de sancţiuni în
conformitate cu prevederile art. 39 şi 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.
ART. 5
Cererea unică de plată pentru anul 2017 se completează, în format electronic, de către fermieri, prin aplicaţia electronică pusă la
dispoziţie de către APIA, în urma digitizării parcelelor agricole declarate şi a completării în aplicaţie a datelor privind animalele din
exploataţie pentru care solicită sprijin/ajutor financiar. Cererea unică de plată se listează la centrele APIA şi va conţine numai datele
declarate de către fermieri şi schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor solicitate.
ART. 6
În scopul efectuării eficiente a controalelor administrative preliminare prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.

2.333/2015 din 14 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul
Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea şi pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, se vor
furniza fermierilor implicaţi în cazurile de suprapunere a parcelelor agricole declarate sau de supradeclarare a blocurilor fizice numele şi
prenumele celorlalţi fermieri cu care se află în aceste situaţii, la nivel de parcelă/bloc fizic.
ART. 7
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin respectiv in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 bis
8. 149/28.02.2017

AUTORITATEA
NAŢIONALĂ DE
REGLEMENTARE ÎN
DOMENIUL

Ordinul nr.13/2017
privind completarea
Regulamentului de organizare
şi desfăşurare a licitaţiilor
simultane cu preţ descrescător
pe piaţa centralizată pentru
serviciul universal, aprobat
prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 65/2014

Directia
Tehnica,
Investitii,
Patrimoniu

ART. I
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal,
aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 564 din 30 iulie 2014, se completează după cum urmează:

UAT-uri

1. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 73^1, cu următorul cuprins:
"Art. 73^1. - (1) Participanţilor la licitaţie declaraţi câştigători în urma desfăşurării unei sesiuni de licitaţie, care nu respectă obligaţiile
rezultate din contractele încheiate cu FUI conform prevederilor din secţiunea 7.3, li se suspendă dreptul de a transmite oferte de vânzare
în următoarele 3 (trei) sesiuni de licitaţie organizate pe PCSU.
(2) Constatarea nerespectării de către participanţii la licitaţie declaraţi câştigători a obligaţiilor rezultate din contractele încheiate
conform prevederilor din secţiunea 7.3 se realizează de către ANRE în cadrul activităţii de supraveghere, ca urmare a unor sesizări
primite din partea FUI.
(3) ANRE comunică OPCSU, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data deschiderii unei sesiuni de licitaţie, denumirea titularilor de
licenţă cărora li se suspendă dreptul de a transmite oferte de vânzare în respectiva sesiune de licitaţie şi în următoarele două sesiuni de
licitaţie consecutive acesteia.
(4) OPCSU publică pe website-ul propriu informaţiile comunicate de ANRE conform alin. (3), cu cel puţin 48 de ore înainte de
deschiderea sesiunii de licitaţie."
2. După articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu următorul cuprins:
"Art. 77^1. - (1) Contractele încheiate între părţi conform prevederilor din secţiunea 7.3 se suspendă de drept pe perioada de
suspendare a licenţei în baza căreia vânzătorul s-a înregistrat la PCSU.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţiile în care, prin decizia de suspendare, se aprobă continuarea în regim controlat a
activităţilor aferente derulării contractelor încheiate."
ART. II
Producătorii de energie electrică, furnizorii, furnizorii de ultimă instanţă şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze
Naturale "OPCOM" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

9. 150/28.02.2017

MINISTERUL
AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII
RURALE

Ordinul nr.44/2017
privind modificarea şi
completarea Ordinului
ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 619/2015
pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate, condiţiilor
specifice şi a modului de
implementare a schemelor de
plăţi prevăzute la art. 1 alin.
(2) şi (3) din Ordonanţa de

UAT-uri
ART. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a
modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile
compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 2, literele l), p) şi ş) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"l) «data-limită de depunere a cererii» înseamnă data de 15 mai;
ş) «perioadă de reţinere» este perioada în care un animal care face obiectul unei cereri unice de plată trebuie reţinut în exploataţia,

urgenţă a Guvernului nr.
3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 şi pentru
modificarea art. 2 din Legea
nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de
asociere în agricultură,
precum şi a condiţiilor
specifice de implementare
pentru măsurile compensatorii
de dezvoltare rurală aplicabile
pe terenurile agricole,
prevăzute în Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală
2014-2020

inclusiv în evidenţele acesteia, pentru care a depus cererea unică de plată sau transferat în alte exploataţii ale solicitantului sau în
exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători, inclusiv în evidenţele acestora, în care a fost transferat temporar pentru
păşunat;"
2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin.
(1) lit. n) din ordonanţă, sunt:
a) adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează pe baza modelului-cadru
prevăzut în anexa nr. 1; şi
b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi unităţile
administrativ-teritoriale, după caz;
c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi Agenţia Domeniilor
Statului, denumită în continuare ADS, după caz."
3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
"Art. 5^1. - Cererile unice de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele APIA, conform prevederilor
art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de
Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea şi se înregistrează în IACS. Cererile unice de plată pot fi
depuse şi după data de 15 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat
(UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile
administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu o reducere de 1%
pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15
mai. Dacă o astfel de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de ajutor sau cererea de plată este considerată inadmisibilă, iar
beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014."
Art. 13. - (1) În conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, modificările cererilor unice de plată se depun la APIA până
la data de 31 mai, fără penalităţi.
14. La articolul 41, alineatele (3) - (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) În cazul în care cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă cu mai multe culturi, cultura pentru care se
solicită sprijinul cuplat trebuie să îndeplinească cerinţa privind suprafaţa minimă eligibilă a parcelei conform art. 8 alin. (1) lit. c) din
ordonanţă, cu excepţia legumelor din sere şi solare, pentru care suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a
parcelei este de 0,03 ha.
(4) Verificarea realizării producţiei minime anuale se face prin raportarea cantităţii livrate la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea
unică de plată pentru sprijinul cuplat pentru măsura respectivă.
(5) Verificarea utilizării seminţei certificate se face prin raportarea cantităţii de sămânţă utilizată, înscrisă în factura de achiziţie a
seminţei sau în adeverinţa eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr sau în
documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă produsă de fermierul care solicită plata sau în avizul de expediţie al seminţei de
soia/lucernă eliberat de deţinătorul soiului de soia/lucernă către fermier, la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru
sprijinul cuplat la cultura respectivă, rezultat care se compară cu cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar, prevăzute în anexa nr.
4."
ART. II
(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul de cerere 2017.
(2) Pentru anii 2015 şi 2016, prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor
de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor
specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, îşi menţin valabilitatea la data intrării în vigoare a
prezentului ordin.

10. 151/28.02.2017

11. 152/28.02.2017

CASA NAŢIONALĂ
DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

Ordinul nr.141/2017

SAPLCS

privind aprobarea
formularelor specifice pentru
verificarea respectării
criteriilor de eligibilitate
aferente protocoalelor
terapeutice pentru
medicamentele notate cu (**)1
, (**)1Щ, şi (**)1Beta în Lista
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, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr.
720/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a
metodologiei de transmitere a
acestora în platforma
informatică din asigurările de
sănătate

Spitale

Ordinul nr.192/142/2017

SAPLCS

privind modificarea şi
completarea anexei nr. 1 la
Ordinul ministrului sănătăţii

Spitale

ART. 1
(1) Se aprobă formularele specifice*) pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice,
denumite în continuare formulare specifice, pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Щ şi (**)1Beta în Lista 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, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.
*) Formularele specifice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul
pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
(2) Formularele specifice transpun prevederile protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor
comune internaţionale prevăzute în Lista 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,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 2
(1) Iniţierea şi continuarea tratamentului specific unor afecţiuni cu medicamentele prevăzute la art. 1 pentru care sunt aprobate
formulare specifice se realizează în conformitate cu metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate,
prevăzută în anexa nr. 2.
(2) Până la data implementării modalităţii de transmitere a cererii online în platforma informatică din asigurările de sănătate pentru
înregistrarea formularului specific, transmiterea acestuia se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din anexa nr. 2.
(3) Iniţierea şi continuarea tratamentului specific unor afecţiuni cu medicamentele prevăzute la art. 1 pentru care nu sunt aprobate
formulare specifice se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Deciziile de aprobare emise de comisiile de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate până la data intrării în vigoare a
prezentului ordin îşi menţin valabilitatea până la data înscrisă pe decizie. În situaţia în care medicul curant, raportat la evoluţia sub
tratament a afecţiunii, decide continuarea/ întreruperea/schimbarea tratamentului cu un medicament prevăzut la art. 1, pentru care este
aprobat formular specific, aceasta se realizează în conformitate cu metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de
sănătate prevăzută în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă modelul de declaraţie pe propria răspundere a pacientului, prevăzut în anexa nr. 3, prin care se declară medicul curant în
evidenţa căruia se află acesta şi tratamentul pe care îl urmează.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 5
Casele de asigurări de sănătate, precum şi furnizorii de servicii medicale care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de
sănătate au obligaţia de a pune în aplicare şi de a respecta prevederile prezentului ordin.
ART. I
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008
pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în
Lista 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, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008,

publice şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr.
1.301/500/2008 pentru
aprobarea protocoalelor
terapeutice privind prescrierea
medicamentelor aferente
denumirilor comune
internaţionale prevăzute în
Lista 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, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.
720/2008

12. 152/28.02.2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 şi 531 bis din 15 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 bis

Ordinul nr.193/283/2017

DGASPCS

privind modificarea şi
completarea anexei nr. 1 la
Ordinul 1.306/1.883/2016
pentru aprobarea criteriilor
biopsihosociale de încadrare a
copiilor cu dizabilităţi în grad
de handicap şi a modalităţilor
de aplicare a acestora

UAT-uri

ART. I
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.
1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor
de aplicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 994 şi 994 bis din 9 decembrie 2016, se modifică şi se
completează, după cum urmează:
1. La capitolul V "Boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale", litera C se modifică şi va avea următorul cuprins:
"C. În cazul sechelelor după tuberculoză pulmonară şi al anomaliilor congenitale (agenezie pulmonară unilaterală, fibroză pulmonară
idiopatică, mucoviscidoză) cu tulburări funcţionale şi/sau insuficienţă respiratorie cronică, deficienţa/afectarea funcţională se apreciază
prin teste spirografice sau gazometrie sanguină după cum urmează:
a) criterii pentru identificarea deficienţelor/afectărilor funcţionale uşoare: hipoxemie uşoară (PaO(2) 70-80 mmHg);
b) criterii pentru identificarea deficienţelor/afectărilor funcţionale moderate, minimum un criteriu:
1. Disfuncţie ventilatorie medie;
2. Hipoxemie medie (PaO(2) 60-70 mmHg).
c) criterii pentru identificarea deficienţelor/afectărilor funcţionale severe, minimum un criteriu:
1. Disfuncţie ventilatorie accentuată;
2. Semne de insuficienţă pulmonară;
3. Hipoxemie accentuată (PaO(2) sub 60 mmHg).
NOTĂ:
Pentru mucoviscidoză vor fi utilizate criteriile pentru afectarea multisistemică menţionate la lit. B4 «Anomalii monogenice autozomal
recesive» din capitolul XII «Boli genetice»."

2. La capitolul XII "Boli genetice", literele B1, B2 şi "Criteriile pentru identificarea deficienţelor/afectărilor funcţionale în cazul bolilor
genetice de la cap. B1 şi B2" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"B1. Aberaţii cromozomiale numerice autozomale, de exemplu:

- Trisomia 21 (Sindromul Down) - cu întârziere mintală şi poate fi însoţită de malformaţii congenitale cardiovasculare, digestive şi
oculare, hipoacuzie sau surditate;
- Trisomia 18 (Sindromul Edwards) - cu întârziere mintală şi malformaţii congenitale multiple (cardiace, urogenitale, gastrointestinale,
oculare ş.a.);
- Trisomia 13 (Sindromul Patau) - cu întârziere mintală şi alte deficienţe neurologice, malformaţii congenitale multiple (craniofaciale,
ale scheletului, cardiovasculare, oculare, gastrointestinale, urogenitale ş.a.).
B2. Aberaţii cromozomiale structurale (deleţii, inversii, translocaţii), de exemplu:
- Sindromul Cri du Chat - cu întârziere mintală, întârziere în creştere, malformaţii congenitale ale laringelui şi coardelor vocale şi poate
fi însoţită de malformaţii congenitale multiple (craniofaciale, digestive, urogenitale ş.a.) şi surditate neurosenzorială;
- Sindromul Wolf-Hirschhorn sau Sindromul Pitt - cu întârziere mintală şi întârziere în creştere şi, în cazul deleţiilor mari, poate fi
însoţită de malformaţii congenitale multiple (cardiace, digestive, genitourinare ş.a.) şi surditate;
- Sindroame cu microdeleţii, de exemplu: Sindromul Miller-Dieker, Sindromul Prader-Willi, Sindromul Angelman, Sindromul
Williams, tumora Wilms, Sindromul velocardiofacial.
Criterii pentru identificarea deficienţelor/afectărilor funcţionale în cazul bolilor genetice de la cap. B1 - în cazul aberaţiilor
cromozomiale numerice autozomale deficienţa/afectarea funcţională se apreciază ca fiind completă.
Criterii pentru identificarea deficienţelor/afectărilor funcţionale în cazul bolilor genetice de la B2:
1. În cazul bolilor genetice cu întârziere mintală fără alte complicaţii, deficienţa/afectarea funcţională se apreciază conform cap. I lit.
B1;
2. În cazul bolilor genetice cu complicaţii sau boli asociate, deficienţa/afectarea funcţională se apreciază în funcţie de criteriile din
capitolele în care acestea sunt descrise.
3. În cazul bolilor genetice cu malformaţii congenitale multiple, deficienţa/afectarea funcţională se apreciază ca fiind completă."
3. La capitolul XII "Boli genetice", litera B4 "Anomalii monogenice autozomal recesive" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"B4. Anomalii monogenice autozomal recesive, de exemplu:
- hemocromatoza juvenilă: deficienţa/afectarea funcţională se apreciază în funcţie de complicaţii şi/sau comorbiditate (vezi criteriile
din capitolele corespunzătoare, ţinând cont de conţinutul documentelor medicale);
- unele forme de surditate congenitală (vezi criteriile din cap. II lit. B);
- fibroza chistică - mucoviscidoza (vezi criteriile din cap. V lit. C plus criteriile de afectare multisistemică prevăzute mai jos);
- sindromul adrenogenital (vezi criteriile din cap. VII lit. B);
- fenilcetonuria (vezi criteriile din cap. VII lit. C);
- atrofia musculară spinală infantilă - boala Werdnig-Hoffman (vezi criteriile din cap. IX lit. C).
- epidermoliza buloasă (vezi criteriile din cap. V lit. C plus criteriile din cap. VII lit. A)".
4. La capitolul XII "Boli genetice", după punctul B4 "Anomalii monogenice autozomal recesive" se introduc patru noi criterii, cu
următorul cuprins:
"Criterii pentru afectarea multisistemică:
1. Insuficienţa pancreatică exocrină
2. Sindrom de malnutriţie
- malnutriţie grad II - afectare funcţională severă
- deficit ponderal peste 25% - afectare funcţională completă
3. Afectare hepatică
- hepatită cronică uşoară - afectare funcţională uşoară
- hepatită cronică forma medie, hepatită cronică moderată - afectare funcţională moderată
- insuficienţă hepatică formă severă, hepatită cronică severă - afectare funcţională severă
- ciroză hepatică biliară, encefalopatie hepatică - afectare funcţională completă
4. Diabet zaharat
- echilibrat, compensat, necomplicat - afectare medie
- dezechilibrat, complicat - afectare severă".

13. 153/01.03.2017
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MUNCII ŞI
JUSTIŢIEI SOCIALE

MINISTERUL
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CASA NAŢIONALĂ
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15. 154/01.03.2017

GUVERNUL

Ordinul nr.157/2017

DGASPCS

pentru modificarea
Metodologiei de acordare a
sumelor de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului
Muncii şi Justiţiei Sociale,
organizaţiilor
neguvernamentale prevăzute
la art. 98 din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap,
aprobată prin Ordinul
ministrului muncii, familiei,
protecţiei sociale şi
persoanelor vârstnice nr.
399/2013

UAT-uri

Ordinul nr.196/139/2017

DGASPCS

privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în
anul 2017 a Hotărârii
Guvernului nr. 161/2016
pentru aprobarea pachetelor de
servicii şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale în
cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii
2016-2017

UAT-uri

OUG nr. 18/2017

UAT-uri

privind asistenţa medicală
comunitară

ART. I
Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor
neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 123 din 6 martie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) 1450 lei, pentru funcţii cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător."
2. La articolul 3 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) 1450 lei, pentru funcţii cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător."

ART. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii
şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, prevăzute în anexele nr. 1-51*), care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1-51 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 bis,
ART. 2
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017. De la această dată se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul
2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru
anii 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 şi 477 bis din 27 iunie 2016, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 1
Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea asistenţei medicale comunitare la nivelul comunelor, al oraşelor, al
municipiilor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor comunitare integrate, în
vederea facilitării şi îmbunătăţirii accesului populaţiei şi, în special, al grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate, integrate la nivelul
comunităţilor cu serviciile sociale şi educaţionale.
ART. 2
Asistenţa medicală comunitară se realizează pe baza nevoilor medico-sociale identificate prin catagrafia populaţiei aparţinând
grupurilor vulnerabile din comunităţi, fiind în concordanţă cu politicile şi strategiile guvernamentale, precum şi cu cele ale autorităţilor
administraţiei publice locale.
ART. 3
(1) Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate şi acţiuni de sănătate publică furnizate la
nivelul comunităţilor cu scopul creşterii accesului populaţiei şi, în special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie romă, la

servicii de sănătate, în special la cele centrate pe prevenire.
(2) Scopul asistenţei medicale comunitare constă în îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin asigurarea echitabilă a accesului la
servicii de sănătate a tuturor persoanelor din fiecare comunitate, indiferent de statutul socioeconomic, nivelul de educaţie, amplasarea
acesteia în mediul rural sau urban sau de distanţa faţă de furnizorul de servicii medicale.
ART. 4
(1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de asigurarea de servicii de asistenţă medicală comunitară a populaţiei,
în special a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social, în condiţiile legii şi în
limitele resurselor umane şi financiare existente.
(2) Personalul care prestează activităţi de asistenţă medicală comunitară lucrează în colaborare cu personalul din cabinetele medicilor
de familie, cu personalul din cadrul serviciului public de asistenţă socială, cu personalul centrului comunitar integrat şi cu alţi furnizori de
servicii de sănătate, sociale, educaţionale, inclusiv cu organizaţii neguvernamentale care furnizează servicii de profil.
(3) Modalităţile de colaborare dintre furnizorii de servicii prevăzuţi la alin. (2) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 5
Obiectivele asistenţei medicale comunitare sunt următoarele:
a) identificarea activă, în colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, a problemelor medico-sociale ale comunităţii şi, în special,
ale persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;
b) facilitarea accesului populaţiei, în special al persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate şi sociale;
c) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos, inclusiv prin acţiuni de educaţie pentru sănătate în
comunitate;
d) participarea la implementarea de programe, proiecte, acţiuni şi intervenţii de sănătate publică adaptate nevoilor comunităţii, în
special persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;
e) furnizarea de servicii de sănătate în limita competenţelor profesionale legale ale personalului cu atribuţii în domeniu.
ART. 6
Activităţile desfăşurate în domeniul asistenţei medicale comunitare de către personalele care au atribuţii legale în acest domeniu, în
vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, sunt următoarele:
a) identificarea în cadrul comunităţii a persoanelor şi a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei,
respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora şi evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora;
b) desfăşurarea de programe şi acţiuni destinate protejării sănătăţii, promovării sănătăţii şi în directă legătură cu determinanţi ai stării
de sănătate, respectiv stil de viaţă, condiţii de mediu fizic şi social, acces la servicii de sănătate şi efectuarea de activităţi de educaţie
pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos;
c) furnizarea de servicii de profilaxie primară şi secundară către membrii comunităţii, în special către persoanele aparţinând grupurilor
vulnerabile din punct de vedere medical sau social;
d) participarea la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective de pe teritoriul comunităţii: vaccinări, programe de screening populaţional şi
implementarea programelor naţionale de sănătate, inclusiv mobilizarea populaţiei pentru participarea la programele de vaccinări şi
controalele medicale profilactice;
e) semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităţilor în teren şi participarea la
aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
f) identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie şi transmiterea informaţiilor despre acestea către medicul de
familie, cu precădere a copiilor şi a gravidelor, în scopul obţinerii calităţii de asigurat de sănătate şi a asigurării accesului acestora la
servicii medicale;
g) supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului şi a copilului mic şi promovarea alăptării şi practicilor corecte de nutriţie;
efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social şi urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;
h) identificarea, urmărirea şi supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical sau social în colaborare cu medicul de familie şi cu
asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor şi al lăuzelor;
i) identificarea femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei şi informarea acestora despre
serviciile de planificare familială şi contracepţie, precum şi asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;
j) monitorizarea şi supravegherea în mod activ a bolnavilor din evidenţa specială, respectiv evidenţa privind tuberculoza, HIV/SIDA,

boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale şi de comportament, consumatori de substanţe psihotrope, alte categorii de
persoane supuse riscului sau cu afecţiuni medicale înscrise în registre şi evidenţe speciale;
k) efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistenţa medicală a pacientului cronic sau în stare de dependenţă şi a vârstnicului, în special
a vârstnicului singur, complementar asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;
l) consilierea medicală şi socială, în limita competenţelor profesionale legale;
m) furnizarea de servicii de asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale legale;
n) direcţionarea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale şi sociale şi monitorizarea accesului acestora;
o) organizarea şi desfăşurarea de acţiuni în comun cu serviciile sociale din primărie şi personal din alte structuri de la nivel local sau
judeţean, în cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;
p) identificarea şi notificarea autorităţilor competente a cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap,
a altor situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;
q) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţii neguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte şi
acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;
r) alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor din comunitate
aparţinând grupurilor vulnerabile;
s) întocmirea evidenţelor şi documentelor utilizate în exercitarea activităţii, cu respectarea normelor eticii profesionale şi păstrării
confidenţialităţii în exercitarea profesiei.
ART. 7
(1) Beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară sunt membrii comunităţii, cu precădere persoanele vulnerabile din punct
de vedere medical sau social, cu accent pe populaţia din mediul rural şi grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă.
(2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii:
a) nivel economic sub pragul sărăciei;
b) şomaj;
c) nivel de educaţie scăzut;
d) dizabilitate;
e) boli cronice;
f) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative;
g) graviditate;
h) vârsta a treia;
i) vârstă sub 18 ani;
j) fac parte din familii monoparentale;
k) risc de excluziune socială;
l) alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunităţii.
(3) Persoana vulnerabilă din punct de vedere medical este persoana supusă riscului de a suferi afectări ale stării de sănătate prin
acţiunea unor determinanţi biologici, de mediu fizic, social şi economic, comportamentali sau care ţin de serviciile de sănătate sau ca
urmare a probabilităţii crescute de a dezvolta anumite boli sau stări patologice, ca urmare a unor caracteristici personale ce ţin de vârstă,
stare de dizabilitate sau de alte situaţii fiziologice.
(4) Persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere social sunt cele prevăzute la art. 6 lit. p) din Legea asistenţei
sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare.
ART. 8
(1) Furnizarea serviciilor de asistenţă medicală comunitară se poate face prin:
a) serviciul public de asistenţă socială, înfiinţat potrivit secţiunii a 3-a "Organizarea şi administrarea serviciilor sociale" din capitolul III
"Sistemul de servicii sociale" din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;
b) compartimentul de asistenţă medicală comunitară din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale;
c) centre comunitare integrate înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale;
d) aparatul de specialitate al primarului.
(2) Îndeplinirea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară prevăzute la art. 6 se realizează de către următoarele
categorii profesionale, în limita competenţelor:

a) asistenţi medicali comunitari;
b) mediatori sanitari, în funcţie de specificul comunităţii.
(3) Atribuţiile categoriilor profesionale prevăzute la alin. (2) prin care se realizează activităţile prevăzute la art. 6 se stabilesc prin
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 9
(1) Categoriile profesionale prevăzute la art. 8 alin. (2) funcţionează la nivelul unităţilor/subdiviziunilor unităţilor administrativteritoriale, având statutul de personal contractual, în cadrul serviciului public de asistenţă socială înfiinţat potrivit Legii nr. 292/2011, cu
modificările ulterioare, în cadrul compartimentului de asistenţă medicală comunitară sau în aparatul de specialitate al primarului.
(2) Condiţiile generale de ocupare a posturilor de către categoriile profesionale prevăzute la art. 8 alin. (2) sunt cele prevăzute în Legea
nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Condiţiile specifice de ocupare a posturilor de către categoriile profesionale prevăzute la art. 8 alin. (2) sunt cele prevăzute în
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Numărul de personal din cadrul serviciului public de asistenţă socială se stabileşte ţinând seama de prevederile art. 6 din Carta
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, neintrând în
numărul maxim de posturi stabilit pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, potrivit legii.
ART. 10
Serviciile de asistenţă medicală comunitară pot fi asigurate prin personalul de specialitate prevăzut la art. 8 alin. (2), angajat în cadrul
structurilor prevăzute la art. 8 alin. (1).
ART. 11
(1) În funcţie de nevoile identificate la nivelul comunităţilor, privind furnizarea integrată de servicii medico-socio-educaţionale, în
subordinea autorităţilor executive ale administraţiei publice locale se pot înfiinţa centre comunitare integrate, ca entităţi cu sau fără
personalitate juridică, finanţate integral din bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
(2) Centrele comunitare integrate, organizate în subordinea autorităţilor executive ale administraţiei publice locale, furnizează
persoanelor, inclusiv celor de etnie romă şi grupurilor vulnerabile, servicii comunitare integrate adaptate nevoilor medicale, sociale şi
educaţionale, din unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale deservite.
(3) În centrul comunitar integrat este obligatoriu ca personalul minim să fie format din asistent medical comunitar şi asistent social, iar
în funcţie de specificul comunităţii şi alte categorii profesionale necesare desfăşurării activităţii din centrul comunitar integrat.
(4) Metodologia comună de coordonare, monitorizare, evaluare şi raportare a serviciilor furnizate în centrele comunitare integrate se
stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit standardelor şi bunelor practici dezvoltate de
către autorităţile competente.
(5) Organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor comunitare integrate prevăzute la alin. (1) şi (2) şi Protocolul-cadru de colaborare
dintre centrele comunitare integrate şi serviciul public de asistenţă socială se stabilesc şi se aprobă prin normele metodologice de aplicare
a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 12
(1) Categoriile profesionale prevăzute la art. 8 alin. (2) au calitatea de personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată, în condiţiile legii, beneficiind de drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate.
(2) Contractul individual de muncă al categoriilor profesionale prevăzute la art. 8 alin. (2) se încheie cu autoritatea administraţiei
publice locale pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.
(3) Salariul de bază şi celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar se stabilesc în conformitate cu Legea-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de
asistent medical, pe nivel de studii, conform anexei nr. III Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate", cap. I pct. 3 "Unităţi de
asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare" şi cap. II "Reglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de asistenţă
medico-socială şi din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale".
(4) Salariul de bază şi celelalte drepturi salariale ale mediatorului sanitar se stabilesc potrivit cap. I pct. 3 "Unităţi de asistenţă
socială/servicii sociale cu sau fără cazare" şi cap. II "Reglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de asistenţă medicosocială şi din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale" din anexa nr. III la Legea-cadru 284/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru funcţia de instructor de educaţie.
ART. 13

Finanţarea cheltuielilor de personal pentru asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari care îşi desfăşoară activitatea potrivit
prevederilor art. 10, precum şi a cheltuielilor determinate de aplicarea standardelor minime de dotare se asigură din transferuri de la
bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie şi a
normativului de personal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi
personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările ulterioare.
ART. 14
Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, la propunerea autorităţilor executive, pot aproba suplimentarea din veniturile
proprii ale bugetelor locale a finanţării cheltuielilor de personal pentru categoriile prevăzute la art. 8 alin. (2) şi pot aproba angajarea şi a
altor categorii de personal care furnizează, potrivit legii, servicii medicale, sociale şi, după caz, educaţionale, cu asigurarea finanţării
cheltuielilor acestora din bugetul local respectiv.
ART. 15
Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de asigurarea spaţiului, precum şi a bunurilor şi serviciilor necesare
întreţinerii şi funcţionării activităţii de asistenţă medicală comunitară, în condiţiile legii şi în limitele resurselor umane şi financiare
existente.
ART. 16
Asistenţa medicală comunitară este coordonată tehnic şi metodologic de către Ministerul Sănătăţii, prin structurile sale deconcentrate
din teritoriu, respectiv direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în componenţa cărora se vor organiza
compartimente de specialitate cu acest scop.
ART. 17
(1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu autorităţile administraţiei publice locale sunt
responsabile de monitorizarea şi evaluarea activităţii de asistenţă medicală comunitară şi transmit lunar Ministerului Sănătăţii raportul
privind activitatea desfăşurată la nivel de judeţ.
(2) Modalitatea de înregistrare şi de raportare a serviciilor de asistenţă medicală comunitară către direcţiile de sănătate publică judeţene
şi a municipiului Bucureşti şi către Unitatea de incluziune socială din cadrul Ministerului Sănătăţii este stabilită prin normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Modalitatea de prezentare şi de informare a autorităţilor publice locale cu privire la activitatea de asistenţă medicală comunitară
este stabilită prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgentă se stabilesc standardele minime de dotare pentru activitatea
de asistenţă medicală comunitară.
ART. 18
Ministerul Sănătăţii monitorizează, analizează şi evaluează periodic şi ori de câte ori este nevoie serviciile furnizorilor de asistenţă
medicală comunitară, prin intermediul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru analiza eficienţei şi
eficacităţii acestor servicii în scopul adaptării activităţii de asistenţă medicală comunitară la nevoile de sănătate ale membrilor
comunităţii, în special cele ale persoanelor vulnerabile, pentru îmbunătăţirea accesului la servicii de sănătate şi a indicatorilor stării de
sănătate a acestora.
ART. 19
Ministerul Sănătăţii exercită controlul privind respectarea legislaţiei specifice organizării, funcţionării şi finanţării activităţii de
asistenţă medicală comunitară.
ART. 20
Atribuţiile Unităţii de incluziune socială din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti, precum şi cele ale autorităţilor publice locale privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală
comunitară se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţei de urgenţă.
ART. 21
Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Sănătăţii în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 22
La data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a) capitolul II "Asistenţa medicală comunitară", cuprinzând articolele 4-11, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările
ulterioare;
b) capitolul I "Asistenţa medicală comunitară", cuprinzând articolele 1-9, din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 91 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare;
c) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 619/2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor
tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 655 din 3 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
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ART. I
Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 şi 767 bis din 31 octombrie
2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă un ansamblu de activităţi având ca scop dezvoltarea competenţelor,
cunoştinţelor şi expertizei individuale şi se realizează ca dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră."
2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Ansamblul activităţilor de formare continuă cuprinde:
a) programe de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice, inclusiv cercuri psihopedagogice, inspecţii speciale şi
interasistenţe la clasă;
b) programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării învăţământului;
c) cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II şi I; gradele didactice pot fi obţinute la una dintre
specializările înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate
preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile
pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator;
d) programe de conversie profesională;
e) studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licenţă;
f) sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe, ateliere, seminare în domeniul educaţional;
g) programe de schimburi de experienţă în reţele de educaţie naţionale şi internaţionale."
3. La articolul 37 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul conţinut:
"c) un inspector şcolar de specialitate de la inspectoratele şcolare sau un cadru didactic metodist, cu delegaţie, cu specialitatea în care
candidatul susţine inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică, precum şi gradul didactic I în învăţământul preuniversitar."
4. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:
"(2) Inspecţia specială se susţine la specializarea la care candidatul a fost admis la colocviu sau la una dintre disciplinele pe care
candidatul cu specializarea respectivă le poate preda conform Centralizatorului şi pe care are încadrare."
5. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Personalul didactic încadrat în învăţământul preuniversitar care a obţinut titlul ştiinţific de doctor şi îndeplineşte condiţiile
prevăzute de art. 242 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, poate solicita echivalarea titlului ştiinţific
de doctor cu gradul didactic I în domeniul ştiinţific al disciplinei/disciplinelor în care poate fi încadrat conform competenţelor certificate
prin diplomă de licenţă/master, potrivit Centralizatorului disciplinelor, sau în domeniul ştiinţelor educaţiei, în următoarele condiţii:
a) are o vechime efectivă la catedră de minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ;

b) a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluările anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedră premergători înscrierii;
c) în anul şcolar premergător înscrierii a susţinut o inspecţie curentă la care a obţinut calificativul «foarte bine»."
6. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) În stabilirea vechimii efective la catedră necesară pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor se vor
avea în vedere următoarele:
a) condiţiile de vechime necesare înscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor se referă la vechimea
de predare efectivă la catedră şi nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii
drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal
didactic calificat, respectiv studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, cu normă întreagă şi cu
îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială, conform legii;
b) cadrele didactice încadrate în învăţământul particular beneficiază de recunoaşterea vechimii la catedră, necesară pentru obţinerea
gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie de către unitatea de
învăţământ respectivă, conform legislaţiei în vigoare;
c) perioada de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului nu se consideră vechime la catedră;
d) perioada concediului de maternitate este considerată vechime la catedră;
e) pentru personalul didactic calificat care nu a funcţionat cu o normă întreagă sau care a funcţionat cu ore peste norma întreagă se
poate calcula un coeficient anual de vechime la catedră prin împărţirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul
anual de ore corespunzător funcţiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se în vedere numărul de săptămâni de
activitate didactică din structura anului şcolar. Coeficientul se calculează pentru fiecare dintre anii de funcţionare la catedră după
obţinerea definitivării în învăţământ. Condiţia de vechime la catedră prevăzută se consideră îndeplinită atunci când suma coeficienţilor
anuali astfel calculaţi este de cel puţin 4."
7. La articolul 42 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
"k) Adeverinţă/e de vechime certificată/e «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte
îndeplinirea condiţiilor de vechime prevăzute la alin (1) lit. a)."
8. La articolul 42, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică existenţa şi legalitatea documentelor din dosarele de înscriere şi
îndeplinirea condiţiilor de înscriere, inclusiv cele de vechime, şi supune spre aprobare consiliului de administraţie."
9. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Propunerile de comisii vor fi trimise spre aprobare separat, pentru fiecare candidat, însoţite de documentele menţionate la art. 42
alin. (2) lit. b)-k)."
10. La articolul 43 se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(6) Aprobarea propunerilor de comisii este valabilă 6 luni, iar, la propunerea obiectiv întemeiată şi argumentată a centrelor de
perfecţionare, direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale poate aproba o prelungire de încă două luni.
(7) În situaţia în care centrul de perfecţionare nu programează inspecţia specială în perioada de valabilitate a aprobării comisiei sau
candidatul nu efectuează inspecţia specială, candidatul pierde dreptul de obţinere a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor
prin demersul iniţiat şi trebuie să reia toate etapele."
11. La articolul 44, alineatele (8), (10) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(8) Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi şi pot relua procedura de acordare a gradului didactic I pe baza
titlului ştiinţific de doctor în anul şcolar următor.
...................................................................
(10) După transmiterea de către centrele de perfecţionare a raportului de inspecţie specială consemnat în registrul de procese-verbale al
unităţii şcolare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat
inspecţia, Ministerul Educaţiei Naţionale finalizează procedura de acordare a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor prin

emiterea ordinului ministrului.
...................................................................
(12) Ordinul ministrului educaţiei naţionale se transmite titularului de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti în
exemplar original. Ministerul Educaţiei Naţionale informează centrele de perfecţionare cu privire la emiterea ordinului ministrului pentru
acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor."
ART. II
Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, casele corpului
didactic, instituţiile şi unităţile de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
17. 157/02.03.2017
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ARTICOL UNIC
Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii.

ART. 1
(1) Anul şcolar 2017-2018 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 167 de zile lucrătoare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data de 25 mai 2018;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data de 8 iunie 2018;
c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin
planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
e) pentru învăţământul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de
săptămâni, însumând 177 de zile lucrătoare;
f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care
se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului
şcolar, cu respectarea vacanţelor;
g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de
învăţământ, în vigoare.
ART. 2
Anul şcolar 2017-2018 începe pe data de 1 septembrie 2017, se încheie pe data de 31 august 2018 şi se structurează pe două semestre,
după cum urmează:
Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017-2 februarie 2018.
Cursuri - luni, 11 septembrie 2017 - vineri, 22 decembrie 2017
În perioada 28 octombrie-5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 23 decembrie 2017 - duminică, 14 ianuarie 2018
Cursuri - luni, 15 ianuarie 2018 - vineri, 2 februarie 2018
Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 3 februarie 2018 - duminică, 11 februarie 2018
Semestrul al II-lea are 17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018-15 iunie 2018
Cursuri - luni, 12 februarie 2018 - vineri, 30 martie 2018
Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 31 martie 2018 - marţi, 10 aprilie 2018

Cursuri - miercuri, 11 aprilie 2018 - vineri, 15 iunie 2018
Vacanţa de vară - sâmbătă, 16 iunie 2018 - duminică, 9 septembrie 2018
ART. 3
În zilele libere prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
ART. 4
Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a
educaţiei, ziua de 5 iunie - Ziua învăţătorului.
ART. 5
(1) Programul naţional "Şcoala altfel" se va desfăşura în perioada 2 octombrie 2017-31 mai 2018, pe o perioadă de 5 zile consecutive
lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.
(2) Intervalul aferent programului "Şcoala altfel" nu coincide cu perioada lucrărilor scrise semestriale/tezelor.
ART. 6
Lucrările scrise semestriale/tezele se susţin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare cu cel puţin 3 săptămâni înainte
de finalul semestrului.
ART. 7
Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului
olimpiadelor naţionale şcolare.
ART. 8
(1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele
şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din
unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.
(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri
cel puţin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale:
evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competenţelor profesionale,
examenele de atestare a competenţelor, examenele de absolvire.
(4) Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale
sau altele asemenea, nu se poate realiza în perioada vacanţelor şcolare.
ART. 9
Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a
competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naţionale.
ART. 10
Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală management preuniversitar,
inspectoratele şcolare, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

