SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 11.09 -15.09.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

NR.
CRT.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

EMITENT

DENUMIREA ACTULUI

OBSERVAŢII

CONŢINUT PE SCURT

1.

730/11
septembrie
2017

GUVERNUL
ROMÂNIEI

H.G. nr. 646 din 7
septembrie 2017
privind recunoaşterea
Asociaţiei Ţara Secaşelor
Alba-Sibiu ca fiind de
utilitate publică

Direcţia
strategii
proiecte

ARTICOL UNIC
Se recunoaşte Asociaţia Ţara Secaşelor Alba-Sibiu, persoană 1ucrative română de drept
privat, fără scop 1ucrative, cu sediul în comuna Ciugud, localitatea Ciugud, Str. Principală
nr. 157, judeţul Alba, înscrisă în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor aflat în
păstrare la grefa Judecătoriei Alba Iulia cu nr. 41 din 18.08.2010, ca fiind de utilitate
publică.

2.

730/11
septembrie
2017

MINISTERUL
AFACERILOR
INTERNE

ORDINUL nr. 110 din 8
septembrie 2017
pentru modificarea
Ordinului ministrului
afacerilor interne nr. 4/2017
privind formarea iniţială, în
anul 2017, în instituţiile de
formare ale Ministerului
Afacerilor Interne a

Serviciul Juridic
și Contencios
Administrativ

Primării

ART. I
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 4/2017 privind formarea iniţială, în anul 2017,
în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii
în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 1
Instituţiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2017, un
număr de 445 de locuri, în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în

3.

731/11
septembrie
2017

GUVERNUL
ROMÂNIEI

poliţiştilor locali cu atribuţii
în domeniul ordinii şi liniştii
publice şi în domeniul
circulaţiei rutiere
H.G. nr. 643 din 7
septembrie 2017
privind modificarea şi
completarea Normelor
metodologice pentru
aplicarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea,
administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi
completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991,
aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.064/2013

domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere."
2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Primării

ARTICOL UNIC
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.064/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din
24 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 8, alineatele (3) şi (3^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Grupul de lucru prevăzut la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea în baza programului şi
a locului stabilit de către coordonatorul grupului de lucru prevăzut la alin. (3^1), cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
..................................................................................................
(3^2) În cazul în care consiliile locale nu deţin specialişti pentru a face parte din grupul de
lucru prevăzut la alin. (2), consiliul local va mandata o persoană cu responsabilităţi în ceea
ce priveşte registrul agricol pentru a prelua activităţile pentru întocmirea amenajamentului
pastoral al unităţii administrativ-teritoriale respective."
2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu
următorul cuprins:
"(4^1) Pentru identificarea, delimitarea, determinarea caracteristicilor dendrometrice şi a
soluţiilor de gospodărire a arboretelor şi a vegetaţiei forestiere aflate în suprafeţele cu
pajişti permanente, realizate de specialişti din cadrul unităţilor atestate care fac parte din
grupul de lucru prevăzut la alin. (2), finanţarea acestora se face de la bugetul local, iar
sumele aferente vor fi recuperate proporţional cu suprafaţa deţinută de la utilizatori până la
încheierea anului fiscal."
3. La articolul 8, alineatul (6^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6^1) Pentru a furniza în mod curent autorităţii competente sau altor instituţii cu
responsabilităţi în domeniu date cu privire la menţinerea suprafeţei de pajişti înregistrate în
registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la proiectul de amenajament
se ataşează ortofotoplanul cu suprafaţa totală de pajişti permanente, indiferent de forma de
proprietate, însoţit de un tabel nominal întocmit de primării, în care sunt prevăzuţi
proprietarii şi utilizatorii de pajişti, persoane fizice sau juridice ale căror suprafeţe sunt
amplasate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective."
4. La articolul 8 alineatul (6^2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul

cuprins:
"a) numele/denumirea şi adresa/sediul utilizatorului;
b) suprafaţa de pajişti permanente deţinută de fiecare proprietar/utilizator;"
5. La articolul 8 alineatul (6^2), litera c) se abrogă.
6. La articolul 8^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului
de fertilizare şi stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării
amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, se realizează de către
oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene sau de către alte persoane fizice sau
juridice atestate, în condiţiile legii, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
pentru a efectua studii privind calitatea solului, în condiţiile art. 3 şi 3^1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi
agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură,
precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr.
444/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
7. La articolul 8^1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
următorul cuprins:
"(5) În cazul în care oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene nu încheie
contracte pentru elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice necesare pentru întocmirea
amenajamentelor pastorale pe toată suprafaţă de pajişti permanente la termenele prevăzute
de legislaţia în vigoare, pentru suprafaţa necontractată, direcţiile pentru agricultură judeţene
şi a municipiului Bucureşti încheie contracte, în condiţiile legii, cu persoane fizice sau
juridice atestate, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2)."
8. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1^1) şi literele b) şi c) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
"(1^1) La începerea activităţii de întocmire a proiectului de amenajament pastoral,
membrii desemnaţi de consiliul local pentru a face parte din grupul de lucru prevăzut la art.
8 alin. (2) prezintă:
.................................................................................................
b) ortofotoplanul cu suprafaţa totală de pajişti permanente înscrise în registrul agricol,
drumurile de acces, sursele de apă, limitele ariei/ariilor naturale protejate, după caz, precum
şi limitele administrative ale unităţii administrativ-teritoriale pentru care este întocmit;
c) tabelul nominal prevăzut la art. 8 alin. (6^1) întocmit de consiliile locale, conform
registrului agricol, cu suprafeţele de pajişti permanente, respectiv păşuni şi fâneţe, la data
de 1 ianuarie 2007;"
9. La articolul 9 alineatul (1^1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu
următorul cuprins:
"i) avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz."

4.

5.

6.

732/12
septembrie
2017

MINISTERUL
TRANSPORTURILOR

733/ 12
septembrie
2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

735 / 13
septembrie
2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

ORDIN nr. 1.293 din 30
august 2017
pentru aprobarea Normelor
privind amplasarea şi
exploatarea balastierelor din
zona drumurilor şi a
podurilor
ORDIN nr. 1.020 din 4
septembrie 2017
privind modificarea şi
completarea Normelor
tehnice de realizare a
programelor naţionale de
sănătate publică pentru anii
2017 şi 2018, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii
nr. 377/2017
ORDIN nr. 1.040 din 8
septembrie 2017
pentru completarea
Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 448/2015
privind aprobarea modului
de administrare, finanţare şi
implementare a acţiunilor
prioritare pentru profilaxia
morţii subite cardiace de
cauză aritmică prin
implantarea de
defibrilatoare cardiace
interne

Primării
Direcţia
Tehnică,
Investiţii şi
Patrimoniu

SAPLCS
Spitale

SAPLCS
Spitale

ART. 1
Se aprobă Normele privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi
a podurilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului
transporturilor nr. 48/1998 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea
balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 138 bis din data de 6 aprilie 1998, se abrogă.
ART. I
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii
2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, se modifică
şi se completează după cum urmează:
……………………………………………………………………………………………….

ART. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare,
finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de
cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 245 şi 245 bis din 9 aprilie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 20, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul
cuprins:
"m) materiale pentru proceduri de extracţie sonde de stimulare/defibrilare:
(i) materiale pentru extracţie manuală de sondă (teci telescopice de polipropilenă,
dispozitiv pentru rotirea tecilor);
(ii) materiale pentru extracţie mecanică de sondă (teci cu rotaţie mecanică pentru
extragerea sondelor de stimulare);
(iii) materiale pentru extracţie laser de sondă (teci cu disecţie laser pentru extracţie
sondă, dispozitiv pentru rotire teci laser);
(iv) materiale abord femural pentru extracţie de sondă (dispozitiv pentru recuperarea
corpilor intravasculari cu o buclă - snare, dispozitiv pentru recuperarea corpilor
intravasculari cu două bucle - needle eye snare);
(v) alte materiale conexe (stilete metalice simple, locking stylet - stilet cu mecanism de
fixare);

(vi) materiale pentru rezolvarea complicaţiilor (trusă pericardiocenteză - ac Tuohy, ghid
metalic, dilatator, cateter pig-tail, balon ocluziv pentru sângerare la nivelul venei cave
superioare)."
2. La articolul 24, după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctul 8 şi punctul 9, cu
următorul cuprins:
"8. Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila»;
9. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare"
ART. II
Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene
şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru
profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare
cardiace interne vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
7.

8.

735 / 13
septembrie
2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

735 / 13
septembrie
2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

ORDIN nr. 1.042 din 8
septembrie 2017
pentru modificarea
Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 867/2015
privind aprobarea modului
de administrare, finanţare şi
implementare a acţiunilor
prioritare pentru tratamentul
endovascular al pacienţilor
critici cu leziuni vasculare
periferice acute

SAPLCS

ORDIN nr. 1.043 din 8
septembrie 2017
pentru completarea
Ordinului ministrului

SAPLCS

Spitale

Spitale

ART. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare,
finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al
pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 532 din 16 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) AP-EVA sunt destinate numai bolnavilor care nu au beneficiat în cursul episodului
acut actual de materiale sanitare specifice, dispozitive şi alte asemenea în cadrul
programelor naţionale de sănătate curative finanţate de la bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate."
2. La articolul 20, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) tratamentul pacientului critic cu afecţiuni vasculare periferice;"
ART. II
Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene
şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru
tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare,
finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor
critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 24 iulie 2015, cu completările
ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 20 punctul 3, după litera g) se introduc patru noi litere, literele h), i), j) şi
k), cu următorul cuprins:
"h) pensă de coagulare şi hemostază tip «coagrasper»;
i) videocapsulă endoscopică;
j) hemospray;
k) kit pentru montarea de şunturi tranjugulare portosistemice (hemoragiile secundare
hipertensiunii portale refractare la tratamentul clasic)."
2. La articolul 20 punctul 4, după litera g) se introduc trei noi litere, literele h), i) şi j), cu
următorul cuprins:
"h) kit pentru gastrostomă;
i) kit pentru jejunostomă;
j) nutriţie enterală pe sondă pentru perioada internării."
3. La articolul 24 litera a), după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 19, cu
următorul cuprins:
"19. Spitalului Universitar de Urgenţă Elias"
4. La articolul 24 litera b), după punctul 12 se introduc trei noi puncte, punctele 13, 14 şi
15, cu următorul cuprins:
"13. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;
14. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;
15. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sfântul Ioan» Bucureşti."
ART. II
Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene
şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru
tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare
endoscopică digestivă din secţiile de gastroenterologie vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

sănătăţii nr. 875/2015
privind aprobarea modului
de administrare, finanţare şi
implementare a acţiunilor
prioritare pentru tratamentul
endoscopic al pacienţilor
critici cu hemoragie
digestivă superioară şi
protezare endoscopică
digestivă

9.

736/13
septembrie
2017

GUVERNUL
ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE nr. 640 din 7
septembrie 2017
pentru aprobarea
Programului pentru şcoli al
României în perioada 20172023 şi pentru stabilirea
bugetului pentru
implementarea acestuia în

Primării
Centrele
Şcolare pentru
Educaţie
Incluzivă
Directia

ART. 1
(1) Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017-2023 în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere
în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din
partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de
învăţământ şi ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce

anul şcolar 2017-2018

economică
Direcţia
strategii
proiecte

priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de
lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr.
907/2014 al Comisiei, care cuprinde şi distribuţia de produse de panificaţie.
(2) Prezenta hotărâre stabileşte bugetul pentru implementarea Programului pentru şcoli al
României în anul şcolar 2017-2018, care cuprinde şi ajutorul financiar alocat conform
Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C(2017) 1.792 final de stabilire a repartizării
definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe şi legume în
şcoli şi pentru lapte în şcoli, pentru perioada 1 august 2017-31 iulie 2018.
………………………….
ANEXA NR. 1
Produsele distribuite
………………………………
ANEXA NR. 2
Produsele care pot fi degustate cu ocazia măsurilor educative
………………………………
ANEXA NR. 3
Sume pentru acordarea gratuită de fructe şi legume proaspete şi
pentru derularea măsurilor educative aferente în anul şcolar 2017-2018
- mii lei -

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────

│
Judeţ
│
Distribuţia fructelor şi
│
Măsuri educative
│
│
│
legumelor proaspete
│
│
│
├───────────┬───────────┬─────────────┼───────────┬───────────┬─────────────┤
│
│ Sume 2017 │ Sume 2018 │ Din care: │ Sume 2017 │ Sume 2018 │ Din care: │
│
│
│
│15 ianuarie -│
│
│15 ianuarie -│
│
│
│
│ 2 februarie │
│
│ 2 februarie │
│
│
│
│
2018
│
│
│
2018
│
├────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
├────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│
├────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│Sibiu
│
760 │
741 │
159 │
459 │
423 │
88 │

ANEXA NR. 4
Sume pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte
praf şi pentru derularea măsurilor educative aferente în anul şcolar 2017-2018
- mii lei ┌────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│
Judeţ
│ Distribuţia laptelui de consum şi│
Măsuri educative
│
│
│ a produselor lactate fără adaos │
│
│
│
de lapte praf
│
│
│
├────────────────┬─────────────────┼───────────┬───────────┬─────────────┤
│
│
Sume 2018
│
Din care:
│ Sume 2017 │ Sume 2018 │ Din care: │
│
│
│ 15 ianuarie - │
│
│15 ianuarie -│

│
│
│
2 februarie
│
│
│ 2 februarie │
│
│
│
2018
│
│
│
2018
│
├────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│Sibiu
│
2.329 │
349 │
379 │
503 │
71 │
├────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│

ANEXA NR. 5
Sume pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie
în anul şcolar 2017-2018
- mii lei ┌──────────────────────────────┬────────────────┐
│
Judeţ
│
Sume 2018
│
Sibiu
2.438

10.

736 /13
septembrie
2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

ORDIN nr. 1.038 din 8
septembrie 2017
pentru modificarea şi
completarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr.
1.345/2016 privind
raportarea zilnică a
stocurilor şi operaţiunilor
comerciale efectuate cu
medicamentele de uz uman
din Catalogul naţional al
preţurilor medicamentelor
autorizate de punere pe
piaţă în România de către
unităţile de distribuţie angro
a medicamentelor,
importatori, fabricanţi
autorizaţi şi farmaciile cu
circuit închis şi deschis

SAPLCS
Spitale

ART. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi
operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al
preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de
distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit
închis şi deschis, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 29
noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 2
Până la data de 1 noiembrie 2017 transmiterea situaţiei stocurilor şi operaţiunilor
comerciale către Ministerul Sănătăţii şi ANMDM prin Sistemul electronic de raportare se
realizează astfel:
a) unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi şi
farmaciile cu circuit închis şi deschis raportează, pentru fiecare medicament cu preţ aprobat
în Canamed, următoarele informaţii: cod de identificare a medicamentului (CIM), cantitate
intrată de la ultima raportare, cantitate ieşită de la ultima raportare, stoc la data raportării
curente, tip beneficiar (persoană fizică sau juridică), ţară beneficiar;
b) cantitatea şi stocul vor fi exprimate în unităţi terapeutice."
2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
"ART. 2^1
Începând cu data de 1 noiembrie 2017 transmiterea situaţiei stocurilor şi operaţiunilor
comerciale către Ministerul Sănătăţii şi ANMDM prin Sistemul electronic de raportare se
realizează astfel:
a) unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi
raportează, pentru fiecare medicament cu preţ aprobat în Canamed, următoarele informaţii:
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cod de identificare a medicamentului (CIM), lot medicament, data de valabilitate a lotului,
CUI furnizor intern/nume furnizor extern (după caz), cantitate intrată de la ultima raportare
(în funcţie de tipul intrării: achiziţie, retur, retragere, reglare stoc prin inventar), numărul şi
data facturii de achiziţie/aviz, cantitate ieşită de la ultima raportare (în funcţie de tipul
ieşirii: vânzare, expirare, retur, retragere, reglare stoc prin inventar), CUI beneficiar
intern/nume beneficiar extern (după caz), numărul şi data facturii de livrare/aviz, tip
beneficiar (distribuitor angro, farmacie comunitară, farmacie cu circuit închis, altele), ţară
beneficiar, stoc la data raportării curente;
b) farmaciile cu circuit închis şi deschis raportează, pentru fiecare medicament cu preţ
aprobat în Canamed, următoarele informaţii: cod de identificare a medicamentului (CIM),
lot medicament, data de valabilitate a lotului, CUI furnizor, cantitate intrată de la ultima
raportare (în funcţie de tipul intrării: achiziţie, reglare stoc prin inventar), numărul şi data
facturii de achiziţie/aviz, cantitate ieşită de la ultima raportare (în funcţie de tipul ieşirii:
vânzare, expirare, retur, retragere, reglare stoc inventar), tip beneficiar (persoană
fizică/juridică, în cazul beneficiarului persoană juridică indicându-se numărul facturii şi
data livrării), stoc la data raportării curente;
c) cantitatea şi stocul vor fi exprimate în unităţi terapeutice."
3. În anexă, la articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Autentificarea la sistem şi asigurarea autenticităţii şi protecţiei identităţii entităţilor
ce raportează se realizează prin utilizarea de certificate digitale calificate. Farmaciile cu
circuit deschis vor utiliza certificatele digitale înrolate în SIUI. Farmaciile cu circuit închis
vor utiliza certificatele furnizorilor de servicii medicale de care aparţin. Farmaciile cu
circuit deschis care nu sunt înrolate în SIUI, unităţile de distribuţie angro a medicamentelor,
importatorii şi fabricanţii autorizaţi vor înrola în sistem certificatele digitale calificate prin
intermediul unei aplicaţii disponibile pe site-ul Ministerului Sănătăţii."
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. I
Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi
transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.
1.540/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2011,
cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu
următorul cuprins:
"f) operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră care au încheiate
contracte de prestări servicii cu proprietarii/deţinătorii reţelelor de transport sau distribuţie a
petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice, pentru produsele extraordinare apărute
sub/peste aceste reţele.ˮ "
2. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:

"ART. 35^1
(1) Începând cu data de 1 iulie 2018, autorizarea spre exploatare a parchetelor în
SUMAL se face numai după transmiterea în coordonate stereo 70 a limitelor parchetului de
exploatare, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, sau după măsurarea în coordonate
stereo 70 şi transmiterea în SUMAL a limitelor parchetului de exploatare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru proprietăţile de fond forestier cu
suprafaţa de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului
silvic, şi pentru vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, din care se recoltează un
volum de maximum 20 mc/an/proprietate, nu se instituie obligaţia măsurării în coordonate
stereo 70 şi transmiterea în SUMAL a limitelor parchetului de exploatare."
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 1
Bugetul de stat pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.
6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 şi nr. 127 bis din 17
februarie 2017, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă.
……………………………
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ART. 1
Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 20182019, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
………………………………
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ART. I
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014
privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 4 decembrie 2014, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Atestatul de producător este valabil 5 ani de la data emiterii."
2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu
următorul cuprins:
"(3) Atestatul de producător conţine 5 file, câte o filă distinctă pentru fiecare an, se
completează anual cu datele din registrul agricol şi se vizează prin aplicarea ştampilei şi a
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Primării

din Legea nr. 145/2014
pentru stabilirea unor
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pieţei produselor din
sectorul agricol

15.

740 din 14
septembrie
2017

MINISTERUL
AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII
RURALE Nr. 275 din 3
august 2017
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE,
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE ŞI
FONDURILOR
EUROPENE Nr. 5.863
din 5 septembrie 2017

ORDIN nr. 275/5.863/2017
pentru modificarea
Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării
rurale şi al ministrului
dezvoltării regionale şi
administraţiei publice nr.
20/208/2015 privind
punerea în aplicare a
prevederilor art. 9 alin. (1)
din Legea nr. 145/2014
pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a
pieţei produselor din
sectorul agricol

Serviciul
strategii,
dezvoltare
economică si
socială
Serviciul
administrativ,
PSI
Primării

semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti,
după caz.
(4) Filele distincte completate potrivit alin. (3) trebuie să se încadreze în perioada de
valabilitate a atestatului de producător prevăzută la art. 3 alin. (2)."
3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
ART. II
Atestatele de producător eliberate până la data de 1 ianuarie 2018 în baza Ordinului
viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind
punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările
ulterioare, sunt valabile până la expirare.
ART. III
Prevederile art. I intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.
ART. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale
şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9
alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70
din 27 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 1
(1) Se aprobă modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
eliberat de primari persoanelor fizice care deţin atestat de producător valabil şi desfăşoară o
activitate economică în sectorul agricol.
(2) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 5 ani şi
conţine 5 file, cu datele privind identitatea producătorului agricol, câte una pentru fiecare an
de valabilitate.
(3) Modelul şi conţinutul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
sunt prevăzute în anexele nr. 1A-1D."
2. La articolul 3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 3
Primarii eliberează carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol cu
respectarea următorului regim de completare a primelor 5 file din carnet, câte una pentru
fiecare an de valabilitate şi care rămân nedetaşabile:"
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3. Anexele nr. 1A-1C şi anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care
fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. II
Carnetele de comercializare eliberate până la data de 1 ianuarie 2018 în baza Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin.
(1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, sunt valabile până
la expirare.
ART. III
Prevederile art. I intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.
ART. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 1
Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2018, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
………………………
ART. 1
Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar
2018-2019, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din acest ordin.
ART. 2
Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul
şcolar 2018-2019 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016 care se va aplica în
mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de
stat pentru anul şcolar 2018-2019.
ART. 3
Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale
de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2018-2019,
prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din acest ordin.
…………………………………………

