SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 25.09 -29.09.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

NR.
CRT.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

EMITENT

DENUMIREA
ACTULUI

OBSERVAŢII

1.

762/25
septembrie
2017

CASA
NAŢIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

ORDINUL nr. 943
din 14 septembrie
2017
privind modificarea şi
completarea
Normelor tehnice de
realizare a
programelor
naţionale de sănătate
curative pentru anii
2017 şi 2018,
aprobate prin Ordinul
preşedintelui Casei
Naţionale de
Asigurări de Sănătate
nr. 245/2017

Spitale

CONŢINUT PE SCURT

2.

767/27
septembrie
2017

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

ORDINUL nr. 4.787
din 30 august 2017
privind aprobarea
Calendarului de
administrare a
evaluărilor naţionale
la finalul claselor a
II-a, a IV-a şi a VI-a
în anul şcolar 20172018

Centrele Școlare de
Educație Incluzivă

CALENDARUL
de administrare a evaluărilor naţionale la finalul
claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018
1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:
Scris - Limba română - 7 mai 2018
Scris - Limba maternă - 7 mai 2018
Citit - Limba română - 8 mai 2018
Citit - Limba maternă - 8 mai 2018
Matematică - 9 mai 2018
Scris-Citit - Limba română pentru minorităţile naţionale - 10 mai 2018
2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a EN IV:
Limba română - 15 mai 2018
Matematică - 16 mai 2018
Limba maternă - 17 mai 2018

3.

769/28
septembrie
2017

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

ORDINUL nr. 5.062
din 26 septembrie
2017
pentru aprobarea
Metodologiei-cadru
privind reglementarea
utilizării auxiliarelor
didactice în unităţile
de învăţământ
preuniversitar

Centrele Școlare de
Educație Incluzivă

3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI:
Limbă şi comunicare - 23 mai 2018
Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 24 mai 2018
ART. 3
Prin prezenta metodologie se reglementează:
a) diferenţierea între auxiliarele pentru care este necesară solicitarea aprobării prin ordin al
ministrului şi cele pentru care este necesară solicitarea avizării de către secretarul de stat;
b) constituirea comisiilor de aprobare/avizare;
c) procedura de aprobare, respectiv cea de avizare;
d) criteriile de conformitate pe care trebuie să le respecte auxiliarele didactice pentru a fi
aprobate/avizate;
e) calendarul de aprobare/avizare, care este comunicat anual.
ART. 4
(1) Auxiliarele didactice utilizate în unităţile de învăţământ preuniversitar se aprobă prin ordin
al ministrului educaţiei naţionale, în conformitate cu art. 69 alin. (1) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Auxiliarele didactice care au fost realizate în cadrul proiectelor cu finanţare europeană, al
celor cu finanţare internaţională sau în cadrul altor proiecte strategice se supun unei proceduri
de avizare prin decizie a secretarului de stat cu atribuţii în domeniu.
(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), în cazul instrumentelor destinate dezvoltării

competenţelor elevilor, elaborate de către instituţii, societăţi ştiinţifice recunoscute la nivel
naţional şi internaţional şi/sau publicate de edituri de prestigiu naţional şi internaţional (de
exemplu, Academia Română, Academia Oamenilor de Ştiinţă, Consiliul Britanic, Institutul
Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.), pentru utilizarea extinsă, la
clasă, este necesar acordul MEN, conform anexei nr. 3.
(4) MEN, prin CNEE, efectuează verificarea criteriilor de conformitate şi propune pentru
aprobare, anual, în două sesiuni, lista auxiliarelor didactice disponibile pentru utilizarea în
sistemul de învăţământ preuniversitar.
ART. 6
Auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării trebuie să vizeze în mod explicit formarea
competenţelor generale şi/sau a celor specifice ale elevilor şi să corespundă cerinţelor
curriculumului naţional şi programelor pentru olimpiadele şcolare, aprobate prin ordin al
ministrului, în vigoare.
ART. 7
Auxiliarele didactice depuse pentru aprobare/avizare trebuie să specifice nivelul (de exemplu,
grupa/clasa/vârsta/formaţiunea de studiu căreia i se adresează etc.) şi să se adreseze în mod
explicit tipurilor de activităţi didactice (de exemplu, activităţi remediale, activităţi pentru elevi
cu cerinţe educaţionale speciale, activităţi pentru elevi capabili de performanţă etc.), altor
activităţi
care
vizează
dezvoltarea
competenţelor-cheie,
multi/pluridisciplinare,
transdisciplinare etc., conform anexei nr. 2.
4.

770/28
septembrie
2017

CASA
NAŢIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

ORDINUL nr. 960
din 25 septembrie
2017
privind modificarea
Normelor tehnice de
realizare a
programelor
naţionale de sănătate
curative pentru anii
2017 şi 2018,
aprobate prin Ordinul
preşedintelui Casei
Naţionale de
Asigurări de Sănătate
nr. 245/2017

Spitale

5.

771/28
septembrie
2017

GUVERNUL
ROMÂNIEI

6.

773/29
septembrie
2017

GUVERNUL
ROMÂNIEI

7.

774/29
septembrie
2017

GUVERNUL
ROMÂNIEI

8.

775/29
septembrie
2017

GUVERNUL
ROMÂNIEI

H.G. nr. 695 din 27
septembrie 2017
privind exercitarea,
cu caracter temporar,
prin detaşare în
condiţiile legii, a
funcţiei publice de
subprefect al
Judeţului Sibiu de
către domnul Marin
Horaţiu-Lucian
H.G. nr. 696 din 27
septembrie 2017
privind stabilirea
datei alegerilor locale
parţiale pentru
primari şi un consiliu
local în unele
circumscripţii
electorale
H.G. nr. 697 din 27
septembrie 2017
pentru aprobarea
calendarului
acţiunilor din
cuprinsul perioadei
electorale a alegerilor
locale parţiale din
data de 5 noiembrie
2017
H.G. nr. 699 din 27
septembrie 2017
privind stabilirea
măsurilor tehnice
necesare bunei
organizări şi
desfăşurări a
alegerilor locale
parţiale din data de 5

Primării

Primăria Comunei
Bârghiș

ARTICOL UNIC
Domnul Marin Horaţiu-Lucian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile
legii, funcţia publică de subprefect al Judeţului Sibiu.

LISTA
cuprinzând circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri locale parţiale
I. Circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri locale parţiale pentru primari:
9. Județul Sibiu – Comuna Bârghiș

Primăria Comunei
Bârghiș

Serviciul
Administrație
Publică Locală și
Coordonare Spitale
Primăria Comunei

NOTĂ:
În cazul unui nou tur de scrutin, potrivit art. 39 alin. (1) lit. h) şi art. 101 alin. (3) din Legea
nr. 115/2015, acesta are loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv în data de 19
noiembrie 2017.

ART. 1
Prezenta hotărâre stabileşte măsurile tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a
alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017, care trebuie aduse la îndeplinire de către
autorităţile cu atribuţii în materie electorală.
ART. 2
(1) Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de Legea nr. 115/2015
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii

noiembrie 2017

Bârghiș

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, care revin ministerelor şi celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului se constituie
Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale
parţiale, fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
ART. 5
(1) Instituţiile prefectului împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene şi Autoritatea
Electorală Permanentă asigură personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene, în
limita fondurilor alocate.
(2) Primarii asigură personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie
comunală sau municipală, după caz, în limita fondurilor alocate.
ART. 9
(1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie
comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale
parţiale, fără personalitate juridică, în judeţele în care se
constituie birouri electorale judeţene, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuţii în
coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice
locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, conform Legii nr. 115/2015.
(2) Componenţa nominală a comisiei tehnice judeţene se stabileşte de prefect prin ordin,
conform anexei nr. 2.
(3) La şedinţele comisiilor tehnice judeţene pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi
ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici
care prestează servicii de interes public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.
(4) Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţe, pe lângă
comisiile tehnice se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de
subprefecţi, formate din funcţionari publici desemnaţi de conducătorii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, organizate la nivelul judeţului. Din grupul tehnic de lucru vor face parte şi 2-3
funcţionari publici din aparatul de specialitate al consiliilor judeţene.
(5) În perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupurilor tehnice de lucru de pe
lângă comisiile tehnice judeţene, membrii acestora sunt degrevaţi de sarcinile de serviciu.
(6) Condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija
prefectului. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite personalului care îşi desfăşoară
activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituţiile sau autorităţile publice de la
care aceştia provin.

ART. 11
(1) Prefecţii împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene asigură sediile şi dotarea tehnicomaterială ale birourilor electorale judeţene.
(2) Prefecţii împreună cu primarii asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor
electorale de circumscripţie comunală sau municipală, după caz.
(3) Sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secţiilor de votare se
asigură de către primari împreună cu prefecţii.
(4) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale judeţene, a birourilor electorale
de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi utilizate bunurile
aparţinând autorităţilor prevăzute la alin. (1)-(3).
(5) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secţiilor de votare, primarii
vor utiliza bunurile recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare de funcţionare.
(6) În cazurile în care bunurile necesare amenajării şi dotării tehnico-materiale
corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziţiona unele noi de către
primari, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală
Permanentă.
(7) Autorităţile administraţiei publice locale iau măsurile necesare pentru sprijinirea cu
personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare.

9.

776/29
septembrie
2017

GUVERNUL
ROMÂNIEI

H.G. nr. 698 din 27
septembrie 2017
privind stabilirea

Direcția Economică
Primăria Comunei

ART. 12
Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
a) întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente, conform graficului stabilit de
Autoritatea Electorală Permanentă;
b) întocmesc şi tipăresc listele electorale complementare şi copiile de pe listele electorale
complementare;
c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare şi extrasele de pe lista electorală
permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară;
d) asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
e) informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
f) asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale;
g) asigură tuşul, tuşierele şi celelalte materiale necesare votării;
h) acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea
echipamentelor şi furnizarea serviciilor prevăzute la art. 8 alin. (1);
i) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor
instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 8 alin. (1), precum şi protecţia fizică a
acestora.
ART. 2
(1) Pe perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale
parţiale, instituţiile la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar

cheltuielilor necesare
pregătirii şi
desfăşurării în bune
condiţii a alegerilor
locale parţiale din
data de 5 noiembrie
2017

Bârghiș

şi statisticienii le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.
(2) Preşedinţii birourilor electorale judeţene, ai birourilor electorale de circumscripţie,
locţiitorii acestora şi membrii birourilor electorale judeţene şi ai birourilor electorale de
circumscripţie primesc o indemnizaţie de 85 lei pentru fiecare zi de activitate.
(3) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale şi statisticienii primesc o indemnizaţie
de 65 lei pentru fiecare zi de activitate.
(4) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia primesc câte o
indemnizaţie de 150 lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile.
(5) Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de votare primeşte o indemnizaţie
de 150 lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile.
(6) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare primesc câte o indemnizaţie de 65 lei
pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.
(7) Membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar al acestora, statisticienii,
operatorii de calculator şi personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură
măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la
birourile electorale de circumscripţie şi la birourile electorale ale secţiilor de votare primesc o
indemnizaţie pentru cheltuieli de protocol, în valoare de 10 lei de persoană pentru ziua votării.
(8) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (2)-(4), (6) şi (7) se face în baza listelor de
prezenţă semnate de către preşedinţii birourilor electorale.
(9) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (5) se face în baza fişelor de pontaj emise de
Autoritatea Electorală Permanentă pe baza informaţiilor furnizate de Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale.
(10) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice,
dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.
(11) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (2)-(7), membrii birourilor electorale, personalul
tehnic auxiliar, statisticienii şi operatorii de calculator care îşi au domiciliul sau reşedinţa în
alte localităţi beneficiază pe durata îndeplinirii atribuţiilor în cadrul birourilor electorale sau pe
lângă acestea de indemnizaţiile de detaşare, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport
şi cazare, după caz, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi
obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în
altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu
modificările şi completările ulterioare.
(12) Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene şi al birourilor electorale de
circumscripţie va fi dimensionat în funcţie de bugetul alocat.
(13) Fondul indemnizaţiei stabilite pentru personalul tehnic auxiliar şi statisticieni, potrivit
alin. (3), nu poate depăşi:
a) 7.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie comunală;
b) 15.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie municipală;
c) 20.000 lei, în cazul birourilor electorale judeţene.

(14) Prin excepţie de la prevederile alin. (13), la cererea temeinic justificată a preşedinţilor
birourilor electorale, cu avizul prefectului, Ministerul Afacerilor Interne poate aloca sume
suplimentare peste plafonul indemnizaţiei prevăzute la alin. (13), cu încadrare în bugetul alocat
conform anexei.
ART. 9
(1) Judeţele suportă din bugetul propriu cheltuielile materiale pentru întreţinerea, dotarea şi
funcţionarea sediilor birourilor electorale judeţene.
(2) Judeţele suportă din bugetul propriu cheltuielile pentru plata drepturilor prevăzute la art.
2 alin. (11), pentru membrii, personalul tehnic auxiliar şi statisticienii birourilor electorale
judeţene.
ART. 10
În cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea
alegerilor locale se va realiza de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a
Autorităţii Electorale Permanente.
ART. 11
(1) Sumele alocate Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului, pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale se vor vira cu această destinaţie în bugetul
fiecărei instituţii a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective va fi efectuată cu
respectarea prevederilor legale.
(2) În termen de 30 de zile de la data alegerilor, autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale implicate în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, comunică Autorităţii
Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de
personal, cheltuieli materiale şi cheltuieli de capital.
10.

773/29
septembrie
2017

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Ordinul nr. 5061/26
septembrie 2017
pentru aprobarea
Metodologiei-cadru
privind asigurarea
omologării
mijloacelor de
învățământ în vederea
utilizării lor în
învățământul
preuniversitar

Centrele Școlare de
Educație Incluzivă

