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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 03-07.07.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

NR.
CRT.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

EMITENT

DENUMIREA ACTULUI

OBSERVAŢII

1.

510/03.07.2017

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

Ordinul nr. 3914/2017

Centre Scolar

referitor la aprobarea Reperelor
metodologice privind proiectarea
curriculumului în dezvoltare locală
(CDL), pentru clasele a IX-a şi a Xa, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică şi învăţământul
profesional

UAT-uri

CONŢINUT PE SCURT

ART. 1
Se aprobă Reperele metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior
al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul profesional, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Începând cu anul şcolar 2017-2018, pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul
profesional, elaborarea curriculumului în dezvoltare locală se va realiza conform Reperelor metodologice privind proiectarea
curriculumului în dezvoltare locală, pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul
profesional precizate la art. 1.
ART. 3
Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia minorităţi,
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi
tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ

2.

512/03.07.2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
CASA NAŢIONALĂ
DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

Ordinul nr. 727/509/2017/2017

SAPLCS

pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr.
196/139/2017 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

Spitale

REPERE METODOLOGICE
privind proiectarea curriculumului în
dezvoltare locală pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul
inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul profesional
ART. I
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 şi 153 bis din 1 martie
2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În anexa nr. 3, la articolul 7, litera ag) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ag) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigaţii paraclinice
numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o
perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii
contractuale cu casa de asigurări de sănătate, prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după
caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de
medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum şi medicul de medicina muncii sunt obligaţi să
comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările
vor fi comunicate utilizânduse formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină
explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. În situaţia în care în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital nu există
menţiunea privind eliberarea prescripţiei medicale, la externarea din spital sau ca urmare a unui act medical propriu la nivelul
ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele prevăzute în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din
spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medicală care nu respectă modelul prevăzut în anexa nr.
43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 şi/sau este eliberată de medici care nu desfăşoară
activitate în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de sănătate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este stabilit
în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016.
Pentru persoanele care se încadrează în Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor
acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, medicul de familie prescrie medicamentele
recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate numai dacă acestea au fost comunicate pe
baza scrisorii medicale al cărei model este prevăzut în norme. Începând cu luna iulie 2017, beneficiarii programului pentru compensarea
în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru
pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.
În situaţia în care un asigurat cu o boală cronică confirmată, înscris pe lista proprie de asiguraţi a unui medic de familie, este internat în
regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu
casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din
programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu
DCIurile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital din care reiese că asiguratul
este internat, al cărui model este stabilit în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, şi
cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;"
2. În anexa nr. 6, la articolul 5, litera af) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"af) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigaţii paraclinice
numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o
perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii

contractuale cu casa de asigurări de sănătate, prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după
caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de
medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum şi medicul de medicina muncii sunt obligaţi să
comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările
vor fi comunicate utilizânduse formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină
explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. În situaţia în care în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital nu există
menţiunea privind eliberarea prescripţiei medicale, la externarea din spital sau ca urmare a unui act medical propriu la nivelul
ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele prevăzute în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din
spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medicală care nu respectă modelul prevăzut în anexa nr.
43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 şi/sau este eliberată de medici care nu desfăşoară
activitate în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de sănătate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este stabilit
în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016.
Pentru persoanele care se încadrează în Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor
acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, medicul de familie prescrie medicamentele
recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate numai dacă acestea au fost comunicate pe
baza scrisorii medicale al cărei model este prevăzut în norme. Începând cu luna iulie 2017, beneficiarii programului pentru compensarea
în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru
pensionari de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.
În situaţia în care un asigurat cu o boală cronică confirmată înscris pe lista proprie de asiguraţi a unui medic de familie, este internat în
regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu
casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din
programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu
DCIurile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital din care reiese că asiguratul
este internat, al cărui model este stabilit în anexa nr. 22C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, şi
cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;"
3. În anexa nr. 36, la articolul 1, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(11) Începând cu luna iulie 2017, pentru a beneficia de medicamente conform art. 144 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale 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 20162017, cu modificările şi completările ulterioare, pensionarii trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie şi actul de
identitate, iar acesta va consemna în fişa medicală a pensionarului/în registrul de consultaţii numărul talonului şi cuantumul pensiei şi
indemnizaţiei sociale pentru pensionari.
În situaţia în care la nivelul cabinetului medical nu există înscrisuri privind numărul talonului şi cuantumul pensiei şi indemnizaţiei
sociale pentru pensionari (talon de pensie în original sau copie sau nu sunt consemnate în fişa pacientului/în registrul de consultaţii
numărul talonului şi cuantumul pensiei şi indemnizaţiei sociale pentru pensionari) pentru prescripţia eliberată de medic, răspunderea
revine medicului prescriptor."
4. În anexa nr. 36, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o
perioadă de până la 90/91/92 de zile inclusiv pentru bolnavii care sunt incluşi în «Programul pentru compensarea în procent de 90% a
preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la
900 lei pe lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri», medicul de familie prescrie inclusiv medicamente ca o consecinţă
a actului medical prestat de alţi medici de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe baza scrisorii
medicale, pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul
beneficiar al prescripţiei medicale. Asiguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie medicală pentru boala cronică respectivă

pentru perioada acoperită de prescripţia medicală."
5. În anexa nr. 36, la articolul 5 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) în cadrul «Programului pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu
venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei pe lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte
venituri», pe baza scrisorii medicale transmise de alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate."
6. După anexa nr. 23C se introduce o anexă nouă, anexa nr. 23D, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna iulie 2017.
ANEXĂ
(Anexa nr. 23D la Ordinul nr. 196/139/2017)
3.

512/03.07.2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
CASA NAŢIONALĂ
DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

Ordinul nr. 728/508/2017

SAPLCS
Spitale

pentru modificarea Ordinului
ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr.
674/252/2012 privind aprobarea
formularului de prescripţie medicală
electronică pentru medicamente cu
şi fără contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu şi a
Normelor metodologice privind
utilizarea şi modul de completare a
formularului de prescripţie medicală
electronică pentru medicamente cu
şi fără contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu

ART. I
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea
formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a
Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente
cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, punctul I „Componenta prescriere" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
2. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 6, subpunctul 6.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6.9. DCI-uri din cadrul sublistei B, prescrise în regim de compensare 90% din preţul de referinţă pentru pensionarii cu venituri din
pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;"
3. La anexa nr. 2 capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu
şi fără contribuţie personală - componenta prescriere", la punctul 2, subpunctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(iii) se bifează «Pensionar» pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie; pentru pensionarii
care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau
nu alte venituri, se bifează categoria «0-900» lei/lună;"
4. La anexa nr. 2 capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu
şi fără contribuţie personală - componenta prescriere", la punctul 4, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) «% Preţ ref.» - se notează, după caz: procentul corespunzător de compensare (90%, 50%, 100% sau 20% din preţul de referinţă) al
medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunea C1) şi D; procentul de compensare 90% din preţul de
referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială
pentru pensionari de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru prescripţiile a căror contravaloare
la nivelul preţurilor de referinţă/prescripţie este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru; procentul de compensare 100% din preţul
de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunile C1 şi C3) şi D, conform prevederilor legale
în vigoare, pentru: copii (cu vârsta sub 18 ani), tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu
până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, gravide/lăuze; procentul de compensare 100% din
preţul de referinţă aferent sublistelor A, B, C (secţiunea C1) şi D pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani,
revoluţionari, persoane cu handicap etc.); procentul de compensare 100% din preţul de decontare pentru DCI-urile din sublista C
(secţiunea C2) pentru toate categoriile de asiguraţi beneficiari de programe/subprograme naţionale de sănătate curative, în conformitate
cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate;"

5. La anexa nr 2 capitolul II punctul II „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente
cu şi fără contribuţie personală - componenta eliberare", la punctul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) «Denumire comercială» - farmacistul va menţiona în această rubrică şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau
împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. În cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica în cadrul acestei
rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va înscrie suma rezultată ca urmare a înmulţirii
numărului de teste de automonitorizare eliberate cu preţul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. În situaţia în care
primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente şi/sau materiale sanitare cuprinse în prescripţia medicală electronică on-line şi offline, farmacistul va completa componenta eliberare numai cu medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia, pe care
primitorul semnează, cu precizarea poziţiilor (din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care renunţă, nefiind
permisă eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective. În cazul DCIurilor din sublista B
prescrise pensionarilor care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari de până la 900 lei/lună inclusiv,
indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, la rubrica «Valoare compensare» se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de
compensare corespunzătoare aplicării cotei de 50% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «CNAS», şi valoarea de compensare
de 40% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «MS», pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă
este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru.
În cazul eliberării fracţionate, în ceea ce priveşte atât numărul, cât şi cantitatea din fiecare medicament, farmacistul va completa atât
componenta eliberare, cât şi componenta eliberare pentru pacient şi va înmâna primitorului componenta eliberare pentru pacient pentru a
se prezenta la aceeaşi sau la altă farmacie;"
ART. II
Prescripţiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se pot elibera
de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripţiei medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la
data prescrierii medicamentului.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iulie 2017.
ANEXĂ
4.

515/04.07.2017

MINISTERUL
AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII
RURALE

Ordinul nr. 214/2017
privind modificarea art. 42 din
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

UAT-uri

ART. I
Articolul 42 din 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 după cum urmează:
1. La articolul 42 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) valorificării unei producţii minime anuale de 1,3 tone boabe soia/ha către unităţi de procesare autorizate/înregistrate la Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi/sau a utilizării acesteia în consumul propriu la nivelul fermei pentru
hrana animalelor deţinute, înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, şi a păsărilor, situaţie în care prezintă dovada că la nivelul
fermei deţin animale, respectiv păsări, şi/sau a valorificării pe bază de contract comercial de vânzare/cumpărare a mărfii.
În cazul loturilor semincere, fac dovada livrării către menţinătorul sau deţinătorul soiului a cantităţii minime de 1,3 tone sămânţă, pe
bază de aviz de expediţie, şi/sau cantitatea minimă de 1,3 tone/ha se livrează către terţi ale căror exploataţii sunt situate pe teritoriul
naţional, pe bază de factură şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;"
2. La articolul 42 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) Contractul comercial de vânzare/cumpărare a mărfii, în cazul în care valorificarea producţiei minime de 1.300 kg/ha s-a făcut în
baza acestuia, însoţit de documentele prevăzute la lit. a);"

măsurile compensatorii de
dezvoltare rurală aplicabile pe
terenurile agricole, prevăzute în
Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014-2020
5.

517/04.07.2017

GUVERNUL
Hotararea nr.452/2017

SAPLCS

privind modificarea şi completarea
anexei la Hotărârea Guvernului nr.
720/2008 pentru aprobarea Listei
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

Spitale

ART. UNIC
În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările
ulterioare, sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea
C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în
tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc" se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La punctul "P1: Programul naţional de boli transmisibile", subpunctul "B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză",
poziţia 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
┌────┬───────────────────────────┬──────────────────┐
│ 11.│ Cycloserinum
│J04AB01
│
└────┴───────────────────────────┴──────────────────┘
2. La punctul "P3: Programul naţional de oncologie", după poziţia 111 se introduc două noi poziţii, poziţiile 112 şi 113, cu următorul
cuprins:
┌─────┬──────────────────────────────┬──────────────┐
│ 112.│ Osimertinib**1
│ L01XE35
│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
│ 113.│ Trastuzumabum emtasinum**1 │ L01XC14
│
└─────┴──────────────────────────────┴──────────────┘
3. La punctul "P9: Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", după subpunctul "P 9.7
Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi" se introduce un nou subpunct, subpunctul "P 9.8 Tratamentul
recidivei hepatitei cronice VHB la pacienţii cu transplant hepatic", cu următorul cuprins:
"P 9.8. Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienţii cu transplant hepatic
┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ 1. │Imunoglobulină antihepatitică B**
│ J06BB04
│

6.

524/05.07.2017

GUVERNUL

Hotararea nr.448/2017
pentru aprobarea Metodologiei
privind contactarea părinţilor fireşti
sau a rudelor biologice, accesul
adoptatului la informaţii vizând
originile sale şi propriul trecut,
precum şi accesul părinţilor fireşti
sau al rudelor biologice ale
persoanelor adoptate la informaţii
referitoare la persoana adoptată

DGASPC
UAT-uri

ARTICOL UNIC
Se aprobă Metodologia privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile
sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la
persoana adoptată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

7.

526/06.07.2017

GUVERNUL

Hotararea nr.457/2017
privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor
Legii locuinţei nr. 114/1996,
aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.275/2000

Arhitect Sef
UAT-uri

ART. I
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 1
(1) Eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe noi se face obligatoriu cu respectarea exigenţelor minimale privind
suprafeţele şi nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuinţele, cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege."
2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Autorităţile administraţiei publice locale publică prin afişare pe site-ul instituţiei sau afişează într-un loc accesibil publicului,
după caz, date actualizate privind numărul de locuinţe pe care le deţin în proprietate şi/sau în administrare, în funcţie de destinaţia
acestora, gradul de ocupare a acestora, precum şi hotărârile prin care au fost aprobate listele cu solicitanţii care beneficiază de
respectivele locuinţe."
3. Articolul 19 se abrogă.
4. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 25
(1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III - Stabilirea şi plata chiriei din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 44 din lege pentru locuinţe sociale şi, respectiv, art. 55
din lege pentru locuinţe de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. Prin hotărâre a consiliului local se vor
stabili dacă se subvenţionează chiria pentru locuinţele sociale, declarate ca locuinţe de necesitate conform art. 56 din lege, şi categoriile
de persoane beneficiare ale subvenţiei."
5. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Finanţarea locuinţelor, prevăzută la alin. (1), are ca rezultate aşteptate realizarea de locuinţe sociale şi de necesitate la nivelul
întregii ţări, iar indicatorii specifici sunt: indicatorii de rezultat care determină numărul de locuinţe sociale şi de necesitate realizate în
raport cu numărul solicitărilor şi indicatorii de eficienţă care determină costul/metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată."
6. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) Din transferuri de la bugetul de stat se pot deconta, în condiţiile legii, următoarele:
a) contravaloarea cheltuielilor lucrărilor de construcţii-montaj, inclusă în valoarea totală a devizului general, cu excepţia cheltuielilor
aferente racordării la reţelele de utilităţi publice;
b) contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, din care se
decontează exclusiv cheltuielile efectuate pentru achiziţia următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc sau de scară, după caz, cu
echipamentele necesare funcţionării acesteia."
7. La articolul 26, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) În aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investiţii pentru locuinţe sociale şi de
necesitate care urmează să se finanţeze în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite
obligatoriu Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în vederea fundamentării necesarului de
fonduri pentru finanţarea Programului de construcţii locuinţe sociale şi de necesitate, până cel târziu la data de 1 august a anului în curs."
8. La articolul 26, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(9) În termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene, în baza propunerilor transmise conform alin. (6), efectuează prioritizarea investiţiilor în construcţia de locuinţe

sociale şi de necesitate, în funcţie de propunerile transmise şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, şi întocmeşte lista
de obiective propuse spre finanţare şi sumele alocate acestora, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale,
administraţiei publice şi fondurilor europene."
9. La articolul 26, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:
"(9^1) După aprobarea listei şi a sumelor alocate conform alin. (9), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene încheie contracte de finanţare anuale cu consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz,
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în condiţiile legii."
10. La articolul 26, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(10) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene are obligaţia să transfere către consiliile locale
ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sumele aferente contractelor de finanţare încheiate conform alin. (9^1) în limita
bugetului anual al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene aprobat cu această destinaţie, astfel
încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în limitele contravalorii
cheltuielilor prevăzute la alin. (2^1)."
11. La articolul 26, după alineatul (10) se introduc cinci noi alineate, alineatele (11)-(15), cu următorul cuprins:
"(11) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
au obligaţia asigurării surselor de finanţare din bugetul local, pentru contravaloarea cheltuielilor care se finanţează de la bugetul local
până la finalizarea investiţiei, astfel încât să nu pună în întârziere lucrările finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, respectiv să nu conducă la nerespectarea termenului de finalizare
stipulat în contractul de achiziţie publică încheiat în condiţiile legii.
(12) La finalizarea obiectivului de investiţii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia transmiterii la Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a datelor şi
informaţilor cu privire la obiectivul de investiţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
(13) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene centralizează datele şi informaţiile transmise
conform alin. (12) şi stabileşte indicatorii de rezultate şi de eficienţă în ceea ce priveşte construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate,
prevăzuţi la alin. (1^1), în vederea evaluării performanţei acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.
(14) Obligaţia monitorizării obiectivelor de investiţii în ceea ce priveşte construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate constă în
centralizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a sumelor alocate şi decontate de
către unităţile administrativ-teritoriale, a stadiilor fizice, precum şi a proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.
(15) Obiectivele de investiţii pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a decontat
integral sumele cuvenite de la bugetul de stat nu vor mai fi cuprinse în programul anului următor."
12. La articolul 27^1 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, până la data de 6 a lunii
în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor executate până la finele lunii anterioare. În luna
decembrie, pot solicita, până la data de 15 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea
lucrărilor executate în luna în curs, până la acea dată. Solicitarea va fi însoţită de situaţia privind producţia realizată, conform anexei nr.
2bis, şi de un extras al contului prevăzut la art. 26 alin. (8), emis de unităţile Trezoreriei Statului. Anexa nr. 2bis se completează în baza
situaţiilor de lucrări verificate, însuşite şi avizate de diriginţii de şantier nominalizaţi în comisia prevăzută la art. 26 alin. (5) de unităţile
specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiilor;
.....................................................
d) după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene virează
suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în conturile de venituri ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,
deschise la unităţile Trezoreriei Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului."
13. La articolul 27^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Lucrările eligibile la decontare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi

Fondurilor Europene pentru care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) pot solicita transferuri reprezintă lucrările ale căror cheltuieli sunt
prevăzute la art. 26 alin. (2^1), care sunt cuprinse în cadrul devizului general actualizat corespunzător după încheierea contractelor de
achiziţie publică, în condiţiile legii."
14. La articolul 27^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Sumele primite potrivit alin. (1), rămase neutilizate la finele anului bugetar, se restituie la bugetul de stat potrivit prevederilor
legale în vigoare."
15. Titlul capitolului III „Închirierea locuinţelor“ se modifică şi va avea următorul cuprins: „Repartizarea şi închirierea locuinţelor“.
16. La articolul 30, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Definitivarea listelor privind repartizarea locuinţelor şi eventualele contestaţii se fac în condiţiile legii."
17. Articolele 31-36 se abrogă.
18. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 37
(1) Chiria practicată pentru locuinţe se stabileşte conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.
(2) Închirierea locuinţelor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi în completare cu cartea a V-a titlul IX cap. V «Contractul de locaţiune» din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare."
19. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 90
Anexele nr. 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis şi 5-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."
20. Anexa nr. 4 bis se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
21. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
22. Anexa nr. 12 se abrogă.
23. După anexa nr. 12 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 13, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
24. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor“ se înlocuieşte cu
denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene“.
25. În tot cuprinsul anexelor la normele metodologice, sintagmele „mii lei“ şi „milioane lei“ se înlocuiesc cu cuvântul „lei“.
ART. II
Pentru obiectivele de investiţii ce privesc construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, toate cheltuielile prevăzute la art. 26 alin.
(2^1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta de la bugetul de stat, în situaţia în care aceste
cheltuieli nu au fost achitate din surse de la bugetul local, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
.
ANEXA NR. 1
8.

528/06.07.2017

MINISTERUL
MUNCII ŞI
JUSTIŢIEI SOCIALE
MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

Ordinul nr. 393/630/2017
pentru aprobarea Protocolului de
colaborare în vederea implementării
serviciilor comunitare integrate
necesare prevenirii excluziunii
sociale şi combaterii sărăciei

DGASPC
UAT-uri

ART. 1
Se aprobă Protocolul de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate (SCI) necesare prevenirii excluziunii
sociale şi combaterii sărăciei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
În vederea implementării serviciilor comunitare integrate în domeniile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii
sociale şi a sărăciei, respectiv serviciile sociale, sănătatea, educaţia, ocuparea, locuirea şi obţinerea documentelor de identitate, la nivelul

unităţii administrativ-teritoriale, în baza protocolului de colaborare prevăzut la art. 1 şi a strategiilor locale de dezvoltare a fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale, se semnează protocoale de colaborare între serviciul public de asistenţă socială/primărie, inspectoratul şcolar
judeţean, direcţia judeţeană de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor,
agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială etc.

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

ART. 3
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Ministrul Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
9.

528/06.07.2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
CASA NAŢIONALĂ
DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

10.

11.

531/07.07.2017

534/07.07.2017

Guvernul

Guvernul

Ordinul nr. 737/491/2017
pentru modificarea şi completarea
anexei nr. 2 la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr.
1.605/875/2014
privind
aprobarea modului de calcul, a listei
denumirilor comerciale şi a
preţurilor
de
decontare
ale
medicamentelor care se acordă
bolnavilor în cadrul programelor
naţionale de sănătate şi a
metodologiei de calcul al acestora

SAPLCS

Hotararea nr. 462/2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 909/2014
privind aprobarea Strategiei pentru
consolidarea administrației publice
2014-2020 și constituirea
Comitetului național pentru
coordonarea implementării
Strategiei pentru consolidarea
administrației publice 2014-2020 și
a pct. X din anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 1.076/2014 pentru
aprobarea Strategiei privind mai
buna reglementare 2014-2020

Aparat
specialitate

Hotararea nr. 460/2017
privind modificarea anexei nr. 2 la
Strategia privind dezvoltarea
funcției publice 2016-2020,
aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr. 525/2016, și a anexei nr. 4 la
Strategia privind formarea
profesională pentru administrația
publică 2016-2020, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 650/2016

Spitale

Subordonate
UAT-uri

ART. I
Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind
aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în
cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu
infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţia 161 se abrogă.
2. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu
infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 359-363 se modifică……………

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 20142020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 20142020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 și 834 bis din 17 noiembrie 2014, se modifică și se înlocuiește cu
anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. II. - Punctul X din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 20142020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 17 decembrie 2014, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre.

Aparat
specialitate
Subordonate
UAT-uri

Art. I. - Anexa nr. 2 la Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2016,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 și 700 bis din 8 septembrie 2016, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1
la prezenta hotărâre.
Art. II. - Anexa nr. 4 la Strategia privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 650/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 și 777 bis din 4 octombrie 2016, se modifică și se
înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

