SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE
IND. DOS. I.19
NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 30.10-03.11.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:
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OBSERVAŢII

Ordinul nr.5360/2017

Centre Scolare

privind aprobarea calendarului etapelor şi
acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare
în învăţământul dual şi în învăţământul
profesional pentru anul şcolar 2018-2019,
precum şi a modelelor pentru avizarea de către
Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului
social, Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea
administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de
şcolarizare în învăţământul dual şi în
învăţământul profesional

Legea nr. 205/2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea
unor măsuri pentru stimularea absorbţiei
fondurilor externe nerambursabile
Legea nr. 206/2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea
financiară a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismului financiar Spaţiul
Economic European 2014-2021 şi
Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

UAT-uri

CONŢINUT PE SCURT

ART. 1
Se aprobă Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul
profesional pentru anul şcolar 2018-2019, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Se aprobă modelele pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS), Centrul
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi unitatea administrativ-teritorială (UAT) a
Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, prevăzute în anexele nr. 2-4, care fac
parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 3
Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, 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.

Directia
Stategii,
Proiecte

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19 din 2 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe
nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2017.

UAT-uri
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UAT-uri

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe
nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar
norvegian 2014-2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 10 mai 2017, cu următoarele
modificări:
1. La articolul 2 alineatul (3), litera bb) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"bb) Autoritate de audit - entitate publică naţională, independentă funcţional faţă de punctul naţional de contact, de
Autoritatea de certificare şi de operatorul de program, structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice,

desemnată de statul beneficiar în conformitate cu anexa A la memorandumurile de înţelegere pentru implementarea
mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 şi responsabilă pentru verificarea
funcţionării eficiente a sistemului de management şi control. Rolul şi responsabilităţile Autorităţii de audit sunt prevăzute
în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021,
cu precădere la art. 5.5."
2. La articolul 11, alineatele (5), (6) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(5) Punctul naţional de contact, în calitate de gestionar al programului Asistenţă tehnică şi programului Fondul pentru
relaţii bilaterale, finanţate 100% din grant, precum şi operatorii de program, în calitate de gestionari ai fondului pentru
relaţii bilaterale, pentru sumele alocate acestora în cadrul memorandumurilor de înţelegere pentru implementarea
mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, pentru care proiectele sunt finanţate 100%
din grant, pot aplica la încheierea de contracte/ decizii/ordine de finanţare cu beneficiarii pentru aceste fonduri atât modelul
de prefinanţare, cât şi modelul rambursării.
(6) Beneficiarii, instituţii publice, sunt autorizaţi să cuprindă în bugetele proprii, în baza contractelor de
finanţare/deciziilor/ordinelor de finanţare semnate cu punctul naţional de contact/operatorul de program, sumele necesare
implementării proiectelor pentru care, potrivit alin. (5), se aplică modelul rambursării.
..................................................................................................
(11) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, ce urmează a fi plătite de operatorii de programe/punctul
naţional de contact, către promotorii de proiecte/beneficiarii cărora li se aplică modelul prefinanţării, se virează de către
operatorii de program/punctul naţional de contact, în condiţiile alin. (1) şi (7), după şi ţinând cont de rezultatele autorizării
cheltuielilor justificate de promotorii de proiecte/beneficiari aferente perioadei raportate, cu excepţia plăţii avansului, astfel
cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), precum şi a cazurilor justificate de constrângeri bugetare existente la nivelul
proiectului, când operatorii de program/punctul naţional de contact pot/poate face plăţi înaintea autorizării cheltuielilor, cu
respectarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (4)."
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Legea nr. 207/2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art.
II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016
privind unele măsuri pentru salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,
prorogarea unor termene, precum şi unele
măsuri fiscal-bugetare

Serviciul
Resurse
Umane
UAT-uri

ART. I
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr.
152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017, cu următoarea modificare:
- La articolul unic, alineatul (7) al articolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate
naţională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) şi (6), se aplică la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie
cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi
se adaugă la acesta/aceasta."
ART. II
Începând cu data de 1 noiembrie 2017, se majorează cu 50% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului
Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare.
ART. III
(1) Începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului din cadrul direcţiilor generale regionale ale
finanţelor publice ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la nivelul salariilor de bază
aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor prevăzută la alin. (1), precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se
realizează prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(3) Pentru funcţiile din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice care nu au corespondent în statul de
funcţii al aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi pentru care asimilarea nu se poate realiza
conform alin. (1), stabilirea salariilor de bază se face prin asimilarea acestora cu alte funcţii existente la nivelul direcţiilor
generale regionale ale finanţelor publice pentru care s-a realizat asimilarea conform alin. (1), pe baza unor criterii aprobate
prin ordinul prevăzut la alin. (2).
(4) Persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (3) beneficiază de creşterea salarială procentuală rezultată ca
urmare a aplicării dispoziţiilor alin. (1) pentru funcţia cu care se asimilează. În situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor

alin. (1) pentru aceeaşi funcţie rezultă creşteri salariale procentuale diferite, pentru funcţiile prevăzute la alin. (3) se va
calcula şi acorda o creştere procentuală medie.
(5) Salariul de bază stabilit conform alin. (4) nu poate depăşi salariul aferent funcţiei prin raportare la care s-a realizat
asimilarea conform alin. (1).
(6) Criteriile obligatorii care urmează a fi avute în vedere la asimilarea prevăzută la alin. (1), respectiv la acordarea
creşterii salariale prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt, pentru funcţiile de conducere, următoarele: studiile, gradul profesional,
atribuţiile specifice, complexitatea activităţii, nivelul de coordonare, iar pentru funcţiile de execuţie acestea sunt
următoarele: gradul sau treapta profesională, gradaţia, nivelul de studii, atribuţiile specifice.
(7) Criteriile de asimilare prevăzute la alin. (6) sunt obligatorii, dar nu limitative, prin ordinul ministrului finanţelor
publice putându-se aproba şi alte criterii de asimilare, precum şi metodologia concretă de acordare a creşterii salariale
procentuale prevăzute la alin. (3) şi (4).
(8) În situaţia în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile alin. (1), respectiv alin. (3), sunt mai
mici decât cele aferente lunii octombrie 2017, se menţine în plată cuantumul salariilor aferente lunii octombrie 2017.
(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în direcţiile generale regionale ale finanţelor
publice pe funcţii de acelaşi fel, salarizat potrivit alin. (1) sau, după caz, alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în
funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, stabilit în
condiţiile prezentei legi, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

