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CULEGERE DE ACTE NORMATIVE 

 DEZVOTARE REGIONALĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI FONDURI EUROPENE 
 

 Pn Monitorul Oficial nr.221/2018 a fost publicat Ordinul nr.2254/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de 
ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operaţional regional 
2014 – 2020 

 Pn Monitorul Oficial nr.223/2018 a fost publicat Ordinul nr.2253/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de 
sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii 
economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional 
regional 2014 – 2020 

 Pn Monitorul Oficial nr.229/2018 a fost publicat Ordinul nr.2258/2018 pentru modificarea şi completarea anexelor 
la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind 
aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale 

 Pn Monitorul Oficial nr.240/2018 a fost publicat Ordinul nr.2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind 
atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii 

 Pn Monitorul Oficial nr.241/2018 a fost publicată OUG nr.17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014 - 2020 

 
 MEDIU 

 
 Pn Monitorul Oficial nr.218/2018 a fost publicată OUG nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din 

domeniul protecţiei mediului 
 Pn Monitorul Oficial nr.221/2018 a fost publicat Ordinul nr.241/2018 privind modificarea şi completarea Ghidului 

de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 - 2019, aprobat prin Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017 

 Pn Monitorul Oficial nr.250/2018 a fost publicat Ordinul nr.278/2018 pentru modificarea şi completarea Ghidului 
de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017 - 2019, aprobat prin 
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017 

 
 AFACERI INTERNE 

 
 Pn Monitorul Oficial nr.212 și 112 bis/2018 a fost publicat Ordinul nr.14/2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru 
siguranţa acestora 

 
 APĂRARE NAȚIONALĂ 

 
 Pn Monitorul Oficial nr.201/2018 a fost publicat Ordinul nr. 271/2017/M.27/16061/2018 pentru stabilirea unor 

măsuri în domeniul activităţii oficiale de criptologie 
 Pn Monitorul Oficial nr.237/2018 a fost publicat Ordinul nr. M.41/2018 pentru modificarea şi completarea 

Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, 
aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 

 
 FINANAȚE 

 
 Pn Monitorul Oficial nr.207/2018 a fost publicată OUG nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 

completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
 Pn Monitorul Oficial nr.229/2018 a fost publicat Ordinul nr.314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-

post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-
cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii 

 Pn Monitorul Oficial nr.238/2018 a fost publicat Ordinul nr.627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere 
a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
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 Pn Monitorul Oficial nr.243/2018 a fost publicat Ordinul nr.673/2018 pentru modificarea şi completarea unor 
ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare 
utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale 

 Pn Monitorul Oficial nr.257/2018 a fost publicat Ordinul nr.675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de 
stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora 

 Pn Monitorul Oficial nr.259/2018 a fost publicată OUG nr.20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice 

 Pn Monitorul Oficial nr.260/2018 a fost publicată OUG nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 Pn Monitorul Oficial nr.260/2018 a fost publicată Legea nr.72/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 Pn Monitorul Oficial nr.279/2018 a fost publicat Ordinul nr.888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, 
modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile 
sociale datorate de persoanele fizice" 

 
 AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

 
 Pn Monitorul Oficial nr.234/2018 a fost publicat Ordinul 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare 

veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine 
 Pn Monitorul Oficial nr.242/2018 a fost publicată Rectificarea nr.83/2018 privind anexa nr. 1 la Ordinul ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr.83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea 
Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 28 februarie 2018 

 Pn Monitorul Oficial nr.246/2018 a fost publicat Ordinul nr.21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare 
privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea 
păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea 

 Pn Monitorul Oficial nr.251/2018 a fost publicat Ordinul nr.208/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de 
minimis "Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunităţii", aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 – 2020 

 Pn Monitorul Oficial nr.252/2018 a fost publicată Legea nr.70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
 

 EDUCAȚIE NAȚIONALĂ 
 

 Pn Monitorul Oficial nr.216/2018 a fost publicat Ordinul nr.11/2018 pentru aprobarea Procedurii de profilare a 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă 

 Pn Monitorul Oficial nr.245/2018 a fost publicată Legea nr.71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

 
 MUNCĂ ȘI JUSTIȚIE SOCIALĂ 

 
 Pn Monitorul Oficial nr.224/2018 a fost publicată HG nr.80/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul forţei de muncă 
 Pn Monitorul Oficial nr.224/2018 a fost publicată OUG nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 
 Pn Monitorul Oficial nr.226/2018 a fost publicată Legea nr.64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 
 Pn Monitorul Oficial nr.256/2018 a fost publicat Ordinul nr.1254/2018 pentru aprobarea Instrumentului de 

monitorizare privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 
2016 - 2020 

 
 SĂNĂTATE 

 
 Pn Monitorul Oficial nr.190/2018 a fost publicată OUG nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii 
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 Pn Monitorul Oficial nr.195/2018 a fost publicat Ordinul nr.254/2018 privind aprobarea detalierii pe judeţe a 
numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de 
sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 

 Pn Monitorul Oficial nr.199/2018 a fost publicat Ordinul nr.253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative 

 Pn Monitorul Oficial nr.204/2018 a fost publicată HG nr.65/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

 Pn Monitorul Oficial nr.247 și 247 bis/2018 a fost publicat Ordinul nr.329/2018 privind aprobarea Normelor şi 
Cerinţelor de bună practică cu privire la standardele şi specificaţiile pentru implementarea sistemului de calitate în 
unităţile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine 

 Pn Monitorul Oficial nr.270/2018 a fost publicată HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019 

 
 APE ȘI PĂDURI 

 
 Pn Monitorul Oficial nr.227/2018 a fost publicat Ordinul nr.79/36/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind 

încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071 
 Pn Monitorul Oficial nr.228/2018 a fost publicat Ordinul nr.146/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea 
şi practicarea vânătorii 

 
 TINERET ȘI SPORT 

 
 Pn Monitorul Oficial nr.221/2018 a fost publicat Ordinul nr.157/2018 pentru aprobarea Procedurilor şi condiţiilor 

privind autorizarea organizării şi desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi 
regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate 
în străinătate 

 
 ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

 
 Pn Monitorul Oficial nr.218/2018 a fost publicată OUG nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind 

regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea 
activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de 
repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această 
activitate 
 

 DIVERSE 
 

 Pn Monitorul Oficial nr.205/2018 a fost publicată Legea nr.51/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 
privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

 Pn Monitorul Oficial nr.207/2018 a fost publicată HG nr.78/2018 pentru modificarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 

 Pn Monitorul Oficial nr.213/2018 a fost publicată Legea nr.52/2018 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 Pn Monitorul Oficial nr.215/2018 a fost publicată HG nr.82/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 Pn Monitorul Oficial nr.218/2018 a fost publicată OUG nr.14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 

 Pn Monitorul Oficial nr.220/2018 a fost publicată HG nr.86/2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă 
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 Pn Monitorul Oficial nr.227/2018 a fost publicată Legea nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea art. 9 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de 
drumuri naţionale din România 

 Pn Monitorul Oficial nr.227/2018 a fost publicată Legea nr.61/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională  

 Pn Monitorul Oficial nr.227/2018 a fost publicată Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 
 Pn Monitorul Oficial nr.232/2018 a fost publicat Ordinul nr.162/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de 

înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 Pn Monitorul Oficial nr.237/2018 a fost publicat Ordinul nr.164/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de 

înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 Pn Monitorul Oficial nr.242 și 242 bis/2018 a fost publicată HG nr.110/2018 pentru aprobarea listei terenurilor 

agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: "Dezvoltarea pe 
teritoriul României a sistemului naţional de transport al gazului pe coridorul de transport Bulgaria–România–
Ungaria–Austria - gazoduct Podişor–Horia GMS şi trei noi staţii de comprimare (Jupa, Bibeşti şi Podişor) (etapa 1)" 

 Pn Monitorul Oficial nr.268/2018 a fost publicată Legea nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 

 Pn Monitorul Oficial nr.276/2018 a fost publicată Legea nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din 
fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 

 Pn Monitorul Oficial nr.276/2018 a fost publicată Legea nr.79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 

 Pn Monitorul Oficial nr.276/2018 a fost publicată Legea nr.80/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene 

 Pn Monitorul Oficial nr.291/2018 a fost publicată OUG nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


