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CULEGERE DE ACTE NORMATIVE 

 DEZVOTARE REGIONALĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI FONDURI EUROPENE 
 

� Pn Monitorul Oficial nr.19/2018 a fost publicat Ordinul nr. 7331/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 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 pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială 
Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014 - 2020 

 
 MEDIU 

 
� Pn Monitorul Oficial nr.11/2018 a fost publicată HG nr.924/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare 

a deşeurilor 
 

 AFACERI INTERNE 
 

� Pn Monitorul Oficial nr.34/2018 a fost publicat Ordinul nr. 160/2017 privind asigurarea protecţiei personalului 
Ministerului Afacerilor Interne 

� Pn Monitorul Oficial nr.36/2018 a fost publicat Ordinul nr. 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe 
periculoase 

� Pn Monitorul Oficial nr.51/2018 a fost publicat Ordinul nr. 1576/161/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 
gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă şi riscurile asociate acestora 

 
 APĂRARE NAȚIONALĂ 

 
� Pn Monitorul Oficial nr.53/2018 a fost publicat Ordinul nr. M8/2018 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, precum şi pentru instituirea unor reguli 
temporare de evoluţie în cariera militară 

 
 FINANAȚE 

 
� Pn Monitorul Oficial nr.4/2018 a fost publicată Legea nr.2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018 
� Pn Monitorul Oficial nr.5/2018 a fost publicată Legea nr.3/2018 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2018 
� Pn Monitorul Oficial nr.10/2018 a fost publicat Ordinul nr.3254/2017 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru 

persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
� Pn Monitorul Oficial nr.11/2018 a fost publicată HG nr.949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 
� Pn Monitorul Oficial nr.14/2018 a fost publicat Ordinul nr.4160/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele" 

� Pn Monitorul Oficial nr.52/2018 a fost publicată Legea nr.29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale 
� Pn Monitorul Oficial nr.61/2018 a fost publicat Ordinul nr.1105/2018 privind stabilirea fondului anual de premiere 

pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2018, precum şi 
pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale 

� Pn Monitorul Oficial nr.66/2018 a fost publicat Ordinul nr.470/2018 privind principalele aspecte legate de 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici 
la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
reglementări contabile 

� Pn Monitorul Oficial nr.80/2018 a fost publicat Ordinul nr.187/2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a 
sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu 
există obligaţia de declarare 

� Pn Monitorul Oficial nr.86/2018 a fost publicat Ordinul nr.1150/2018 privind revizuirea ratei dobânzii pentru 
certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului 

� Pn Monitorul Oficial nr.93/2018 a fost publicat Ordinul nr.1176/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
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instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.917/2005 

 
 AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

 
� Pn Monitorul Oficial nr.8/2018 a fost publicată HG nr.943/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis 

pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2018 
� Pn Monitorul Oficial nr.34/2018 a fost publicată HG nr.7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor 

naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 
� Pn Monitorul Oficial nr.39/2018 a fost publicată HG nr.9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis 

pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea 
producerii cărnii de porc" 

� Pn Monitorul Oficial nr.62/2018 a fost publicat Ordinul 289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/ 
2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 
- 2019 

 
 EDUCAȚIE NAȚIONALĂ 

 
� Pn Monitorul Oficial nr.14/2018 a fost publicată HG nr.959/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi 
stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului 
standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi 
confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional 

� Pn Monitorul Oficial nr.15/2018 a fost publicat Ordinul nr.5638/2017 privind aprobarea programei şcolare a 
disciplinei opţionale pentru învăţământul liceal "Adolescenţă şi autocunoaştere - clasele IX - XII" 

� Pn Monitorul Oficial nr.23/2018 a fost publicată HG nr.951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat 
a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional 

� Pn Monitorul Oficial nr.42/2018 a fost publicat Ordinul nr.5836/2017 privind aprobarea programelor şcolare 
pentru disciplina opţională "Pregătiţi pentru viaţă. Educaţie pentru viaţă şi comunitate", clasa pregătitoare - clasa a 
IV-a şi clasele a V-a - a VIII-a 

� Pn Monitorul Oficial nr.51/2018 a fost publicat Ordinul nr.5676/2017 privind aprobarea unor programe şcolare 
pentru învăţământul primar şi pentru învăţământul gimnazial 

� Pn Monitorul Oficial nr.79/2018 a fost publicat Ordinul nr.5864/2017 privind aprobarea programelor şcolare 
pentru disciplina opţională "Mai întâi caracterul" din învăţământul primar şi gimnazial 

 
 MUNCĂ ȘI JUSTIȚIE SOCIALĂ 

 
� Pn Monitorul Oficial nr.77/2018 a fost publicat Ordinul nr.489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de 

asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii 
 

 ECONOMIE ȘI ENERGIE 
 

� Pn Monitorul Oficial nr.20/2018 a fost publicat Ordinul nr.1/2018 pentru modificarea ordinelor preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru 
prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 
 

 TRANSPORTURI 
 

� Pn Monitorul Oficial nr.58/2018 a fost publicat Ordinul nr.1836/2017 pentru aprobarea Normelor privind protecţia 
mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător 

� Pn Monitorul Oficial nr.71/2018 a fost publicat Ordinul nr.1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, 
pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice 
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 TINERET ȘI SPORT 

 
� Pn Monitorul Oficial nr.44/2018 a fost publicat Ordinul nr.14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de 

utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului 
şi Sportului în anul 2018 

 
 ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

 
� Pn Monitorul Oficial nr.3/2018 a fost publicată Legea nr.276/2017 pentru modificarea şi completarea 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 

� Pn Monitorul Oficial nr.57/2018 a fost publicat Ordinul nr.3/2018 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului - 2018 
 

 DIVERSE 
 

� Pn Monitorul Oficial nr.21/2018 a fost publicată HG nr.933/2017 privind aprobarea Programului statistic naţional 
multianual 2018 – 2020 

� Pn Monitorul Oficial nr.33/2018 a fost publicată HG nr.2/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" 

� Pn Monitorul Oficial nr.48/2018 a fost publicată Legea nr.27/2018 pentru aprobarea Programului geologic la nivel 
naţional 

� Pn Monitorul Oficial nr.48/2018 a fost publicată Legea nr.28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor 

� Pn Monitorul Oficial nr.49/2018 a fost publicată Legea nr.31/2018 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

� Pn Monitorul Oficial nr.50/2018 a fost publicată Legea nr.14/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români 

� Pn Monitorul Oficial nr.52/2018 a fost publicat Ordinul nr.1659/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de 
cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vişina, judeţul 
Olt 

� Pn Monitorul Oficial nr.67/2018 a fost publicat Legea nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic 
� Pn Monitorul Oficial nr.69/2018 a fost publicat Legea nr.44/2018 pentru modificarea şi completarea 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 

� Pn Monitorul Oficial nr.69/2018 a fost publicat Legea nr.45/2018 privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 

� Pn Monitorul Oficial nr.77/2018 a fost publicat Ordinul nr.3/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de 
înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt 

� Pn Monitorul Oficial nr.83/2018 a fost publicată HG nr.11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 

� Pn Monitorul Oficial nr.90/2018 a fost publicată HG nr.29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică 
majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice 

� Pn Monitorul Oficial nr.95/2018 a fost publicată OUG nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 

 


