SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 04.09 -08.09.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:
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1.

713/4
septembrie
2017

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE,
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE ŞI
FONDURILOR
EUROPENE nr. 5.687
din 16 august 2017

ORDINUL nr.
5.687/1.799/2017
pentru modificarea şi
completarea
Normelor
metodologice de
aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr.
29/2015 privind
gestionarea şi
utilizarea fondurilor
externe
nerambursabile şi a
cofinanţării publice
naţionale, pentru
obiectivul "Cooperare

Serviciul
Managementul
Proiectelor

ART. I
Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice
naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr.
340/607/190/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie
2016, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu
următorul cuprins:
"(4) Autorităţile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b)
din Ordonanţă sunt autorizate să încheie contracte a căror valoare poate determina depăşirea
sumelor alocate în euro în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială europeană» din fonduri
externe nerambursabile şi cofinanţare publică, în condiţiile agreate cu statele partenere în
program şi în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanţă, precum şi cu
prevederile contractelor standard la nivel de program.

MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE nr. 1.799 din
24 august 2017

teritorială
europeană", în
perioada 2014-2020,
aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltării
regionale şi
administraţiei
publice, al ministrului
finanţelor publice şi
al ministrului
fondurilor europene
nr. 340/607/190/2016

(5) Pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, limita admisă pentru depăşirea
sumelor alocate în euro din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţare publică, la
încheierea de contracte, aferente apelurilor deschise vizând propunerile de proiecte în cadrul
programului, este de 25% şi se aplică la alocarea în vigoare la momentul deciziei
Comitetului de monitorizare privind supracontractarea la nivelul programului.
(6) Pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, limita admisă pentru depăşirea
sumelor alocate în euro din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţare publică, la
încheierea de contracte, aferente apelurilor deschise vizând propunerile de proiecte în cadrul
programului, este de 10% şi se aplică la alocarea în vigoare la momentul deciziei
Comitetului de monitorizare privind supracontractarea la nivelul programului."
2. La articolul 4 alineatul (8), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) pentru programele la care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene îndeplineşte rol de Autoritate naţională, plata cofinanţării acordate de
la bugetul de stat se efectuează conform prevederilor contractelor de cofinanţare semnate cu
fiecare beneficiar lider/beneficiar partener din România. Beneficiarul lider/Beneficiarul
partener din România va solicita semnarea contractului de cofinanţare în termen de 18 luni
de la semnarea contractului de finanţare."
4. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 8
(1) Autoritatea de management virează către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din
România sumele aferente plăţilor în avans în conturi deschise la instituţii de credit (bănci
comerciale) sau la Trezoreria Statului, după caz, în moneda naţională. Pentru proiectele
finanţate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţă se acordă
plăţi în avans din cofinanţarea de la bugetul de stat al României pentru proiectele aferente
apelurilor deschise în cadrul programului după cum urmează:
a) pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, un procent de 60% din valoarea
eligibilă a contractului de cofinanţare încheiat între Autoritatea de management şi
beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România;
b) pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, un procent de 80% din valoarea
eligibilă a contractului de cofinanţare încheiat între Autoritatea de management şi
beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România;
c) pentru Programul transnaţional Dunărea, un procent de 40% din valoarea eligibilă a
contractului de cofinanţare încheiat între Autoritatea naţională şi beneficiarii
lideri/beneficiarii parteneri din România."

2.

714/4
septembrie
2017

GUVERNUL
ROMÂNIEI

H.G. nr. 618/ 2017
pentru modificarea
Normelor
metodologice de
aplicare a
prevederilor Legii nr.
279/2005 privind
ucenicia la locul de
muncă, aprobate prin
Hotărârea Guvernului
nr. 855/2013

Centrele Școlare de
Educație Incluzivă

ARTICOL UNIC
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la
locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 noiembrie 2013, se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"ART. 18
(1) Prin sintagma «durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de
muncă», prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. e) din lege, se înţelege durata minimă a programului
de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore de pregătire,
pentru pregătirea teoretică şi practică, pe niveluri de calificare, respectiv:
a) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
b) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;
c) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare."
2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
"ART. 32
Finanţarea formării prin ucenicie din fonduri europene structurale şi de investiţii se
realizează în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului şi a regulilor de
eligibilitate, în vigoare la data încheierii contractului de ucenicie, cu respectarea condiţiilor
finanţatorului."

3.
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septembrie
2017

MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE nr. 1.024 din
20 iulie 2017
MINISTERUL
MUNCII ŞI
JUSTIŢIEI SOCIALE
nr. 1.582 din 18 august
2017
MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII nr. 934

Ordinul nr.
1.024/1.582/934/2017
pentru aprobarea
modelului,
conţinutului,
modalităţii de
depunere şi de
gestionare a
"Declaraţiei privind
obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit
şi evidenţa nominală

Direcția Economică
Serviciul Resurse
Umane
Instituții și servicii
publice subordonate
Primării

3. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
4. În cuprinsul normelor metodologice, sintagma „Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare“ se înlocuieşte cu sintagma „Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare“.
ART. 1
(1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate“, precum şi anexele 1.1 „Anexa angajator“ şi 1.2 „Anexa asigurat“ la aceasta,
prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator“ şi Anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ fac parte
integrantă din formularul de la alin. (1).
(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-6.
(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) este o declaraţie de impunere în sensul art. 1 pct. 18
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 3

din 16 august 2017
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GUVERNUL
ROMÂNIEI

a persoanelor
asigurate"

H.G. nr. 619 din 30
august 2017
pentru modificarea şi
completarea
Normelor
metodologice de
aplicare a
prevederilor Legii nr.
34/1998 privind
acordarea unor
subvenţii asociaţiilor
şi fundaţiilor române
cu personalitate
juridică, care
înfiinţează şi
administrează unităţi
de asistenţă socială,
aprobate prin
Hotărârea Guvernului
nr. 1.153/2001

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora,
instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 147 alin. (1), (2), (12) şi (13), art. 169 alin.
(1) şi (2), art. 191 alin. (1), art. 200 alin. (1), art. 208 alin. (1), art. 215 alin. (1) şi art. 220
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă.

Direcția Generală
de Asistență Socială
și Protecția
Copilului Sibiu

ART. 6
(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente
lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care au fost acordate cumulat
sume aferente perioadelor fiscale începând cu data de 1 ianuarie 2016, potrivit art. 146 alin.
(10) şi (11), art. 168 alin. (10) şi art. 199 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuţiile sociale, se întocmesc
declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare
din formular.
3. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 8
(1) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială transmite în original, semnat şi
ştampilat de către directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială,
precum şi în format Excel, la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale lista unităţilor de
asistenţă socială care au un punctaj de minimum 60 de puncte, întocmită pe baza listelor
transmise de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului
Bucureşti.
(2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), în ordinea descrescătoare a punctajului, Ministerul
Muncii şi Justiţiei Sociale întocmeşte următoarele liste:
a) lista unităţilor de asistenţă socială şi nivelul subvenţiilor pentru care se încheie
convenţii provizorii, prin încadrarea în limitele de cheltuieli stabilite conform art. 37 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în
cazul în care legea bugetului de stat pe anul pentru care se acordă subvenţia nu este
aprobată;
b) lista unităţilor de asistenţă socială şi nivelul subvenţiilor pentru care se încheie
convenţii definitive, prin încadrarea în bugetul alocat Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale prin legea anuală a bugetului de stat şi aprobat pentru acest program."
4. La articolul 8, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi
(2^2), cu următorul cuprins:
"(2^1) În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, în bugetul aprobat al
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale se suplimentează creditele bugetare pentru acordarea

de subvenţii, în limita acestora, se stabilesc lista unităţilor de asistenţă socială, în ordinea
descrescătoare a punctajului, şi nivelul subvenţiilor pentru care se încheie convenţii
definitive, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. b), pe baza listei unităţilor de asistenţă
socială prevăzute la alin. (1).
(2^2) În vederea aplicării prevederilor alin. (2) şi (2^1), prin ordin al ministrului muncii şi
justiţiei sociale se aprobă bugetul cu destinaţia subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul
alocat Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare."
5. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu
următorul cuprins:
"(5^1) În vederea încadrării în bugetul aprobat, după aplicarea criteriilor de departajare
prevăzute la alin. (3)-(5), pentru unităţile de asistenţă socială situate pe acelaşi nivel, se
reduce cuantumul subvenţiei."
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MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

ORDINUL nr. 2.343
din 31 august 2017
privind procedura de
aplicare a
prevederilor art. 140
alin. (3) lit. e) din
Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal

Direcția Economică
Serviciul Resurse
Umane
Instituții și servicii
publice subordonate

6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 9
(1) Listele prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (2^1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii
şi justiţiei sociale.
(2) Pentru subvenţiile acordate din bugetele locale, asociaţiile, fundaţiile şi cultele
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum şi
nivelul subvenţiilor ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin hotărâre a consiliului
local.
(3) Rezultatul selecţiei, motivat în cazul neacordării subvenţiei, se comunică de către
agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în
scris, prin poştă, fax sau e-mail, asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România,
acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în termen de 3 zile lucrătoare de la
data primirii ordinului prevăzut la alin. (1), respectiv de la data adoptării hotărârii prevăzute
la alin. (2)."
ART. 1
Prezenta procedură se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni
venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte
individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin
egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna în care au fost realizate,
conform art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru care angajatorii sau
persoanele asimilate acestora datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de
asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, şi nu la nivelul

Primării

salariului minim brut pe ţară, garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare
din lună în care contractul a fost activ.
ART. 2
(1) În scopul aplicării prevederilor art. 1, salariaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 140
alin. (3) lit. e) din Codul fiscal au obligaţia să depună la fiecare angajator sau persoane
asimilate acestuia o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare
brute cumulate, realizate din salarii şi asimilate salariilor în baza mai multor contracte
individuale de muncă, sunt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care la unul dintre angajatori
salariaţii realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel
puţin egal cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, aceştia nu au obligaţia depunerii
declaraţiei pe propria răspundere la angajatorul respectiv.
(3) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se depune lunar, pe perioada în
care salariatul se află în situaţia prevăzută la art. 1, până la data de 5 a lunii următoare celei
pentru care se constituie drepturile salariale.
(4) În vederea completării declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) până la
termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator eliberează salariatului, la
cerere, un document din care să rezulte venitul brut lunar realizat.
(5) În cazul în care salariaţii nu depun declaraţia pe propria răspundere, fiecare angajator
sau persoană asimilată angajatorului stabileşte baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim
brut pe ţară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost
activ, dacă venitul brut realizat se situează sub nivelul salariului lunar minim brut.
(6) În vederea încadrării în situaţia prevăzută la art. 1, salariatul cumulează veniturile
brute lunare realizate din salarii şi asimilate salariilor, iar suma rezultată o compară cu
nivelul salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile
sociale.
ART. 3
(1) În scopul aplicării prezentei proceduri, prin perioada în care contractul individual de
muncă este activ se înţelege perioada în care contractul individual de muncă nu este
suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o
fracţiune din lună, nivelul salariului minim brut pe ţară aferent zilelor lucrate din lună se
stabileşte după cum urmează:
(Salariul minim brut pe ţară/Numărul de zile lucrătoare în lună) x Numărul de zile lucrate
în lună

ART. 4
(1) Declaraţia pe propria răspundere menţionată la art. 2 alin. (1) constituie document
justificativ pentru fiecare angajator în vederea stabilirii bazei de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în conformitate cu
prevederile art. 140 alin. (1) din Codul fiscal, pe perioada în care salariatul se află în situaţia
prevăzută la lit. e) a alin. (3) al aceluiaşi articol.
(2) Angajatorul are obligaţia de a înregistra şi de a ţine evidenţa acestor declaraţii, în
vederea încadrării salariatului în situaţia reglementată la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul
fiscal.
ART. 5
(1) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 2 alin. (1) cuprinde în mod
obligatoriu datele de identificare ale salariatului, precum şi informaţii referitoare la
încadrarea salariatului în situaţia prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.
(2) Modelul declaraţiei pe propria răspundere menţionate la art. 2 alin. (1) este prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
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AUTORITATEA DE
SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

NORMA nr. 22 din
30 august 2017
privind metodologia
de calcul al tarifelor
de referinţă pentru
asigurarea obligatorie
de răspundere civilă
auto pentru prejudicii
produse terţilor prin
accidente de vehicule
şi de tramvaie

Serviciul
Administrativ,
P.S.I.
Instituții și servicii
publice subordonate

ART. 6
Pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii august 2017, salariaţii
aflaţi în situaţia prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal depun declaraţia pe
propria răspundere la fiecare angajator, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2), până cel
târziu la data de 10 septembrie 2017.
ART. 1
Prevederi generale
(1) Prezenta normă reglementează metodologia privind calcularea tarifelor de referinţă
aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor
persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare RCA.
(2) Pentru punerea în aplicare a prezentei norme, asigurătorii autorizaţi să practice RCA
transmit Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., datele
solicitate de aceasta.
ART. 2
Principii generale
(1) Pentru determinarea unui tarif de primă pentru asigurarea unui eveniment incert se
efectuează estimări ale probabilităţilor asociate cu apariţia şi/sau severitatea unui
eveniment, estimări care se bazează pe istoricul evenimentelor întâmplate şi pe proiecţiile
tendinţelor.
(2) Pentru determinarea tarifelor de referinţă se utilizează următoarele categorii de

vehicule:
a) autoturisme, autoturisme de teren şi autovehicule mixte cu masa maximă autorizată
mai mică de 3,5 tone şi maximum 9 locuri;
b) autovehicule pentru transport persoane cu mai mult de 9 locuri;
c) motociclete, mopede, motocicluri şi ATV-uri cu sau fără ataş;
d) tractoare rutiere;
e) autovehicule destinate transportului de mărfuri;
f) remorci şi semiremorci;
g) alte vehicule, precum vehicule cu regim special, utilaje, vehicule electrice etc.
(3) Structura tarifului de referinţă este construită prin segmentarea pe riscuri similare,
luându-se în considerare următoarele criterii de risc:
a) tipul asiguratului, respectiv persoană fizică sau persoană juridică;
b) caracteristicile tehnice ale vehiculului, respectiv capacitatea cilindrică sau puterea,
masa maximă autorizată, numărul de locuri;
c) alţi factori consideraţi relevanţi, astfel încât să se respecte principiile de omogenitate,
credibilitate şi semnificaţie statistică.
(4) Tarifele de referinţă sunt calculate pentru durate de valabilitate de un an, pentru
limitele de despăgubire prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât să se asigure
îndeplinirea obligaţiilor care decurg din încheierea contractelor RCA.
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MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

ORDINUL nr. 4.542
din 7 august 2017
privind acordarea
acreditării pentru

Primăria Orașului
Dumbrăveni
Primăria Comunei

ART. 3
Etapele determinării tarifelor de referinţă
Pentru determinarea tarifelor de referinţă RCA sunt parcurse următoarele etape:
a) colectarea datelor de la asigurătorii RCA şi verificarea acestora de către A.S.F.;
b) analiza primară individuală pentru fiecare asigurător RCA;
c) agregarea datelor furnizate de către asigurătorii RCA;
d) analiza primară la nivel de piaţă;
e) construirea modelului de risc;
f) estimarea primei de risc;
g) calculul semestrial al tarifelor de referinţă de către o societate cu expertiză recunoscută
în domeniu, contractată de către A.S.F., conform formulei definite la art. 2 pct. 24 din
Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru
prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare
Legea nr. 132/2017;
h) analiza de impact.
ART. 1
Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările
profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10
aprilie-16 iunie 2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

nivelurile de
învăţământ,
specializările şi
calificările
profesionale ale
unităţilor de
învăţământ
preuniversitar de stat
evaluate în perioada
10 aprilie-16 iunie
2017

Târnava

începând cu anul şcolar 2017-2018.
ART. 2
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi
controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza
acreditării.
ART. 3
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a
solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării,
dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.
ART. 4
Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală
management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului
Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

8.

721/6
septembrie
2017

MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

ORDINUL nr. 2.332
din 30 august 2017
privind modificarea
Ordinului ministrului
finanţelor publice nr.
923/2014 pentru
aprobarea Normelor
metodologice
generale referitoare la
exercitarea
controlului financiar
preventiv şi a
Codului specific de
norme profesionale
pentru persoanele
care desfăşoară
activitatea de control
financiar preventiv
propriu

Direcția Economică
Instituții și servicii
publice subordonate
Primării

9.
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MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

GUVERNUL
ROMÂNIEI

ORDINUL nr. 4.543
din 7 august 2017
privind acordarea
acreditării pentru
nivelurile de
învăţământ,
specializările şi
calificările
profesionale ale
unităţilor de
învăţământ
preuniversitar de stat
evaluate în perioada
23 martie-19 mai
2017

H.G. nr. 635 din 30
august 2017
privind trecerea din
domeniul public în
domeniul privat al
statului a unor
construcţii şi
amenajări la terenuri
din cadrul unor
imobile aflate în
administrarea

Primăria
Municipiului Sibiu

ART. 1
Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările
profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23
martie-19 mai 2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,
începând cu anul şcolar 2017-2018.
ART. 2
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi
controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza
acreditării.
ART. 3
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a
solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării,
dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Primăria Comunei
Iacobeni
Primăria Comunei
Merghindeal
Primăria
Municipiului Sibiu

ART. 4
Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală
management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului
Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al
statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare
prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate
în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 2
Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de
imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi

11.

726/7
septembrie
2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

Ministerului Apărării
Naţionale, situate în
judeţele Braşov,
Constanţa, Dolj,
Sibiu şi Timiş, în
vederea scoaterii din
funcţiune şi casării
acestora, şi pentru
actualizarea anexei
nr. 4 la Hotărârea
Guvernului nr.
1.705/2006 pentru
aprobarea
inventarului
centralizat al
bunurilor din
domeniul public al
statului
ORDINUL nr. 963
din 29 august 2017
privind modificarea
anexei la Ordinul
ministrului sănătăţii
nr. 1.376/2016 pentru
aprobarea Planurilor
regionale de servicii
de sănătate

amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea
scoaterii din funcţiune şi casării acestora.
ART. 3
Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor 957 şi 431 aflate în domeniul
public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de
identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.
ART. 4
Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa
cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea
corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi
completările ulterioare.

Spitale

ART. I
În anexa „Planurile regionale privind serviciile de sănătate“ la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1.376/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 şi 988
bis din 8 decembrie 2016, punctul VII „Plan regional privind serviciile de sănătate
Regiunea Centru“, la capitolul 3 „Planul regional privind serviciile de sănătate pentru
Regiunea Centru“, punctul 3 „Strategia de reconfigurare pentru regiunea Centru“,
subpunctul 3.5.2 „Obiective strategice regionale şi plan de dezvoltare“ se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"3.5.2. Obiective strategice regionale şi plan de dezvoltare
Pentru a asigura un acces echitabil la aceste servicii la nivel regional, capacitatea de
îngrijire în regim ambulatoriu va fi îmbunătăţită în regiune, cu accent deosebit pe judeţele
Alba, Covasna şi Harghita, unde astfel de facilităţi sunt în număr limitat sau în stare
deficitară.
Printre direcţiile specifice de dezvoltare a ambulatoriilor clinice se numără:
- investiţiile în reabilitare şi echipamente;
– creşterea gradului de acoperire cu medici şi servicii în specialităţile clinice de bază în
toate zonele urbane, în special medicină internă şi chirurgie generală, care înregistrează cel
mai mare deficit în regiune;
– suplimentarea numărului de medici în domeniile clinice care înregistrează deficit mare
şi adresabilitate mare în regiune, de exemplu, reumatologia şi neurologia pediatrică, în
special în judeţele Covasna şi Harghita."

12.
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MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII nr. 911
din 4 august 2017
MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE nr. 4.758
din 24 august 2017

13.
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septembrie
2017

MINISTERUL
TRANSPORTURILOR

ORDINUL nr.
911/4.758/2017
pentru modificarea
Ordinului ministrului
sănătăţii publice şi al
ministrului educaţiei,
cercetării şi
tineretului nr.
1.141/1.386/2007
privind modul de
efectuare a pregătirii
prin rezidenţiat în
specialităţile
prevăzute de
Nomenclatorul
specialităţilor
medicale, medicodentare şi
farmaceutice pentru
reţeaua de asistenţă
medicală

ORDINUL nr. 1.295
din 30 august 2017
pentru aprobarea
Normelor tehnice
privind stabilirea
clasei tehnice a
drumurilor publice

Spitale

Direcția Tehnică,
Investiții și
Patrimoniu
S.C. Drumuri și
Poduri S.A. Sibiu

ART. I
Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.
1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile
prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru
reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 şi
671 bis din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. La anexa nr. 1 „Regulament de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile
prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru
reţeaua de asistenţă medicală“, articolul 2 va avea următorul cuprins:
"ART. 2
(1) În fiecare unitate sanitară acreditată pentru învăţământ postuniversitar medical,
medico-dentar sau farmaceutic uman activitatea de coordonare a programului de rezidenţiat
dintr-o anumită specialitate se realizează de către un coordonator/director de program, după
caz, cu cel mai înalt grad didactic în specialitatea respectivă, care răspunde de buna
desfăşurare şi de calitatea pregătirii rezidenţilor.
(2) Coordonatorul de program trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie şef de disciplină, şef de departament, şef de laborator sau farmacist-şef, certificat
în specialitatea programului;
b) să fie cadru didactic universitar (profesor, conferenţiar sau şef de lucrări).
(3) Pentru programul de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sunt nominalizaţi
coordonatori de program cadre didactice universitare (profesor, conferenţiar, şefi de lucrări)
în specialitatea medicină de familie, medicină internă sau pediatrie.
(4) Nominalizarea coordonatorilor de program se face de către instituţiile de învăţământ
superior din domeniul sănătate acreditate şi cu avizul colegiilor profesionale."
2. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul
Sanitar Bucureşti“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Sănătăţii“.
ART. 1
Se aprobă Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice,
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. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei
tehnice a drumurilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis
din 6 aprilie 1998, se abrogă.

14.
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GUVERNUL
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H.G. nr. 639/7
septembrie 2017
privind modificarea
art. 4 din H.G. nr.
863/2016 pentru
aprobarea
Metodologiei de
calcul și stabilirea
tarifului maxim per
kilometru aferent
abonamentului de
transport prevăzut la
alin. 3 al art. 84 din
Legea educației
naționale nr. 1/2011

Centrele Școlare de
Educație Incluzivă
Primării

Articol unic – Art. 4 din H.G. nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și
stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin.
3 al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 943 din 23 noiembrie 2016, se modifică și va avea următorul
cuprins:
“ART. 4 – Tarifele maxime prevăzute în anexa nr. 2 sunt valabile de la data de 11
septembrie 2017 până la data de 1 septembrie 2019.”

