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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 15-19.05.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

NR.
CRT.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

EMITENT

DENUMIREA ACTULUI

OBSERVAŢII

1.

363/16.05.2017

AGENŢIA
NAŢIONALĂ DE
CADASTRU ŞI
PUBLICITATE
IMOBILIARĂ

ORDINUL nr. 448/2017

UAT-uri

2.

367/17.05.2017

PARLAMENTUL

CONŢINUT PE SCURT

.
ART. 1
Se aprobă Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

pentru aprobarea Normelor tehnice
privind procedurile de lucru specifice
Registrului electronic naţional al
nomenclaturilor stradale
Legea nr. 104/2017

DGASPC

privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 93/2016
pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor
beneficii de asistenţă socială, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri
bugetare pentru acestea în anul 2016

UAT-uri

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93 din 8 decembrie 2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării
unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 998 din 12 decembrie 2016.

3.

371/18.05.2017

Ordinul nr. 476/2017
privind organizarea și
funcționarea structurilor care acordă
asistență medicală și îngrijirea
bolnavilor cu arsuri

SCJUS

Art. 1. - În cuprinsul prezentului ordin, termenii utilizați au următoarele înțelesuri:
a) arsurile grave sunt arsuri care pun în pericol viața pacientului aflat în stare critică. Arsurile grave necesită internare obligatorie în
centrele pentru arși și unitățile funcționale pentru arși din spitale generale cu o structură complexă, multidisciplinare, cu profil de urgență;
b) arsurile de gravitate medie sunt arsuri potențial severe care necesită evaluare obligatorie și internare în unitățile funcționale pentru arși;
c) arsurile de gravitate redusă sunt arsuri cu risc vital minim, ce pot fi tratate corespunzător în compartimentele pentru arși sau într-o
structură ambulatorie de profil, după caz.
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se organizează structuri care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavului cu
arsuri, pe trei tipuri de competență, după cum urmează:
a) centrul pentru arși;
b) unitatea funcțională pentru arși;
c) compartimentele pentru arși.
Art. 3. (1) Centrul pentru arși are cel mai înalt nivel de competență în sistemul de îngrijire a bolnavului cu arsuri, care asigură tratamentul
complex al acestui pacient, continuitatea îngrijirilor pe care le necesită pacientul cu arsuri în unitatea sanitară respectivă și monitorizează
continuitatea tratamentului și îngrijirilor acestuia într-o unitate sanitară din județul de domiciliu, după caz, dacă este posibil.
(2) La nivelul centrului pentru arși se asigură asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat, asistență medicală complexă de
specialitate pentru bolnavii cu arsuri grave, precum și pentru cei proveniți din unitățile funcționale pentru arși cu competență medie, în
situația în care este depășită competența structurii respective sau evoluția cazului impune acest lucru.
(3) Centrul pentru arși se organizează în cadrul unor spitale de urgență care au resursele umane și materiale necesare pentru tratamentul
bolnavilor cu arsuri grave. Centrul pentru arși cuprinde un compartiment de anestezie terapie intensivă (ATI), cu un număr de paturi
cuprins între 5 și 7 paturi de tip terapie intensivă (TI) pentru pacientul critic, un număr de paturi cuprins între 5 și 7 paturi de tip terapie
intermediară și îngrijire postoperatorie (TIIP) pentru pacientul care a depășit faza critică și un compartiment de minimum 5 paturi
chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă (arși). La nivelul centrului pentru arși vor fi prevăzute și paturi de spitalizare de zi și
cabinet de consultații, organizate cu circuite separate, conform legislației în vigoare; accesul pacientului cu arsuri grave în centru se face
prin zona proprie de internare care are circuit distinct de al unității de primire urgențe din spital. Caracteristicile structurale ale centrului
pentru arși sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(4) În cadrul centrului pentru arși se pot trata atât pacienți copii, cât și pacienți adulți, situație în care zonele de saloane și de tratamente
pentru copii trebuie să fie separate.
(5) Centrul pentru arși este o entitate fără personalitate juridică care se subordonează managerului și este condus de un medic-șef-medic
primar în specialitatea chirurgie plastică- microchirurgie reconstructivă, cu experiență de minimum 5 ani în îngrijirea bolnavilor cu arsuri
grave.
(6) Centrul pentru arși are acces permanent și de urgență la laboratoarele și compartimentele de investigații și tratament ale unității
sanitare în structura căreia funcționează, dispunând de mijloace informatizate pentru vehicularea informațiilor.
(7) Asigurarea consulturilor interdisciplinare se face în cadrul centrului cu medicii din cadrul unității sanitare respective, în timpul
programului de muncă, cu medicii de specialitate care asigură liniile de gardă sau prin chemări de la domiciliu, după caz, în afara
programului de lucru.
(8) Consulturile interdisciplinare pot fi asigurate și de către medici din afara unității, dacă starea pacientului impune acest lucru.
(9) Personalul care deservește centrul pentru arși este format din personalul medico-sanitar propriu cu experiență în asistența medicală și
îngrijirea acestei categorii de pacienți. Încadrarea cu personal se realizează în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2.
(10) În perioada în care numărul de pacienți este redus, personalul centrului poate desfășura activitate în secțiile/compartimentele de
chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă, respectiv ATI din structura spitalului.
(11) Conducerea spitalului stabilește ca o linie de gardă din liniile de gardă ATI și o linie de gardă din liniile de gardă de chirurgie
plastică-microchirurgie reconstructivă să asigure continuitatea asistenței medicale în centrul pentru arși în perioada în care există pacienți
internați.
(12) La nivelul centrului pentru arși se poate organiza și linie de gardă proprie, în specialitatea anestezie și terapie intensivă, după caz.
(13) La nivelul centrului pentru arși se pot desfășura activități de învățământ și cercetare, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. (1) Unitatea funcțională pentru arși este o unitate funcțională cu nivel de competență medie în sistemul de îngrijire a arsurilor, care
asigură tratamentul pacienților cu arsuri de gravitate medie, continuitatea îngrijirilor pe care le necesită pacientul cu arsuri în unitatea

sanitară respectivă și monitorizează continuitatea tratamentului și îngrijirilor acestora în unitatea sanitară sau la locul de domiciliu, după
caz.
(2) La nivelul unității funcționale pentru arși se asigură asistență medicală de urgență calificată și asistență medicală de specialitate pentru
bolnavii cu arsuri de gravitate medie, precum și pentru cei proveniți din compartimentele cu nivel de competență bazală, în situația în
care este depășită competența unității respective sau evoluția cazului impune acest lucru. La nivelul acestei entități se pot interna și
pacienții cu alte tipuri de arsuri, după caz.
(3) Unitățile funcționale pentru arși se organizează în cadrul spitalelor de urgență care au resursele umane și materiale necesare pentru
tratamentul bolnavilor cu arsuri de gravitate medie.
(4) Unitatea funcțională pentru arși cuprinde între 3 și 5 paturi pentru arși, număr care poate fi mai mare în situații justificate prin
adresabilitate, în cadrul secției/compartimentului de chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă, și între 1 și 3 paturi în cadrul secției
ATI, organizate în rezerve individuale de izolare. Caracteristicile structurale ale unității funcționale pentru arși sunt prevăzute în anexa nr.
1. Activitatea acestei unități funcționale este coordonată de un medic în specialitatea chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă sau
anestezie și terapie intensivă.
(5) Unitatea funcțională pentru arși are acces permanent la o sală de operații cu dotările prevăzute în anexa nr. 3 și acces prioritar la
laboratoarele și compartimentele de investigații și tratament ale spitalului, dispunând de mijloace informatizate pentru vehicularea
informațiilor.
(6) Asigurarea consulturilor interdisciplinare se face în zona în care este internat pacientul, fiind asigurate de către medicii din cadrul
unității sanitare respective, în timpul programului de muncă, cu medicii de specialitate care asigură liniile de gardă sau prin chemări de la
domiciliu, după caz, în afara programului de lucru.
(7) Consulturile interdisciplinare pot fi asigurate și de către medici din afara unității, dacă starea pacientului impune acest lucru.
Art. 5. (1) Compartimentul pentru arși este un compartiment cu nivel de competență minimă care asigură servicii de profil pentru pacienții cu
arsuri de gravitate redusă.
(2) Compartimentul pentru arși are un număr minim de 2 paturi destinate bolnavului cu arsuri, organizate în cadrul
secției/compartimentului de chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă, și se organizează la nivelul spitalelor care au resursele
umane și materiale necesare pentru tratamentul și îngrijirea pacienților cu arsuri de gravitate redusă.
Art. 6. Dotările cu echipamente, aparatură și consumabile ale centrelor pentru arși și ale unității funcționale pentru arși sunt prevăzute în anexa
nr. 3.
Art. 7. Atribuțiile, activitățile și serviciile desfășurate în cadrul centrului pentru arși sunt prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 8. Criteriile de internare, reinternare, transfer/externare din centrul pentru arși sunt prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 9. Parcursul pacientului cu arsuri în interiorul sistemului medical, adecvat vârstei - adult/copil, este prevăzut în anexa nr. 6.
Activitățile, competențele și acțiunile în unitățile funcționale pentru arși și în compartimentele pentru arși sunt prevăzute în anexa nr. 7.
Art. 11. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 12. Unitățile de arși aprobate/avizate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin au obligația ca în termen de 5 ani să se organizeze în
conformitate cu prevederile prezentului ordin.
Art. 13. Compartimentele de arși aprobate/avizate din cadrul secțiilor/compartimentelor de chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă aflate
în structura spitalelor de urgență au obligația de a se reorganiza ca unități funcționale pentru arși, cu respectarea prevederilor prezentului
ordin, în termen de 3 ani.
Art. 14. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății nr. 1.427/2004*) privind înființarea unităților de arși se
abrogă.

4.

376/19.05.2017

Parlamentul

Legea nr. 105/2017
pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri

Complexul
National
Muzeal
ASTRA
UAT-uri

ARTICOL UNIC
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an
calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al
ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate;
în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic."
2. La articolul 5 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul fiecărei zile; plata remuneraţiei se
poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, respectiv lunar, în situaţia în care perioada
de desfăşurare a activităţii depăşeşte 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar; modalitatea de plată
electronică şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."
3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor,
bovinelor şi cabalinelor, Registrul de evidenţă a zilierilor prevăzut la alin. (1) se întocmeşte săptămânal."

5.

6.

376/19.05.2017

376/19.05.2017

Parlamentul

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

Legea nr. 107/2017
pentru modificarea art. 456 alin. (1)
lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal

Directia
Economica

Ordin nr. 553/2017
pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind
exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, de moaşă şi de
asistent medical în regim
independent, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014

SAPLCS

UAT-uri

Spitale

ARTICOL UNIC
La articolul 456 alineatul (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor
religioase şi componentelor locale ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi
economice;"
ART. I
Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim
independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 19
decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va înscrie contractele de asociere în Registrul
judeţean/municipiului Bucureşti de evidenţă a contractelor de asociere a cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent
medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, prevăzut în anexa nr. 4."
2. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 13
(1) Actul de înfiinţare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a
profesiei de asistent medical îl constituie certificatul de înregistrare a cabinetului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(2) Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent
medical se înregistrează la direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în Registrul judeţean/municipiului
Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, prevăzut în
anexa nr. 6."
3. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Modelul certificatului anexă la certificatul de înregistrare în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică
independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical este prevăzut în anexa nr. 7."
4. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 28
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."
5. După anexa nr. 3 la normele metodologice se introduc patru noi anexe, anexele nr. 4-7, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr.
1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. II
În cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, sintagma „Registrul judeţean al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi
asistenţilor medicali din România“ se înlocuieşte cu sintagma „Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică
independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical“.
7.

377/19.05.2017

GUVERNUL

Hotararea nr. 333/2017
privind stabilirea zilei de 2 iunie
2017 ca zi liberă

Serviciul
Resurse
Umane
Subordonate

ART. 1
(1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 2 iunie 2017 se stabileşte ca zi liberă.
(2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua
de 10 iunie 2017 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 16 iunie 2017, potrivit planificărilor stabilite.
(3) Prestarea activităţii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

UAT-uri

8.

377/19.05.2017

MINISTERUL
MEDIULUI

Ordinul nr. 739/2017
privind aprobarea Procedurii de
înregistrare a operatorilor economici
care nu se supun autorizării de mediu
conform prevederilor Legii nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor

ADI ECO
Subordonate
UAT-uri

ART. 1
Se aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului întocmeşte, în conformitate cu art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Registrul naţional al operatorilor economici care desfăşoară activităţi pe
teritoriul României şi nu se supun autorizării de mediu.
(2) Operatorii economici care desfăşoară activităţi care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentului ordin, să solicite înregistrarea în Registrul naţional al operatorilor economici, denumit în continuare
Registru.
(3) Obligaţia prevăzută la alin. (2) revine următoarelor categorii de operatori economici:
a) comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor;
b) brokeri;
c) transportatori rutieri de deşeuri nepericuloase;
d) operatori economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Transportatorii rutieri de deşeuri nepericuloase aflaţi în tranzit pe teritoriul naţional nu se supun prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
(1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor fără a intra fizic în posesia acestora şi

deţin autorizaţie de mediu la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data
intrării în vigoare a prezentului ordin, să notifice autorităţile competente pentru protecţia mediului şi să solicite înregistrarea în registrul
menţionat la art. 2.
(2) Operatorii economici care desfăşoară şi alte activităţi decât cele prevăzute la alin. (1) nu se înscriu în Registru, acestea fiind supuse
procedurii de autorizare conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea
Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, precum şi Garda Naţională de Mediu vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ANEXĂ
PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE din 11 mai 2017

