Actualizare din data 02 aprilie 2019 (1914z2a)
ACTE OFICIALE
1. CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2019
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România
EMITENT:
Partide
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 01.04.2019

Politice

2. HOTĂRÂRE nr. 161 din 29 martie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu
de către doamna Puţaru Adriana
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 01.04.2019

G u v e r n u l

3. HOTĂRÂRE nr. 162 din 29 martie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului
Giurgiu de către doamna Crişu Nina-Carmen
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 01.04.2019

G u v e r n u l

4. HOTĂRÂRE nr. 163 din 29 martie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al
judeţului Ilfov de către doamna Tortora Laurenţia-Georgeta
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 01.04.2019

G u v e r n u l

5. HOTĂRÂRE nr. 164 din 29 martie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului
Ilfov de către domnul Voicu Vincenţiu
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 01.04.2019

G u v e r n u l

6. ORDIN nr. 474 din 29 martie 2019
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea
preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către
deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi
furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu
Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a
preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
EMITENT:
Ministerul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 01.04.2019

Sănătăţii

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 29 martie 2019
privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor Administraţia Naţională "Apele Române"
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 01.04.2019

G u v e r n u l

8. HOTĂRÂRE nr. 167 din 29 martie 2019
pentru modificarea art. 7 alin. (1) şi (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de
personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia
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pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34
/2018
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 01.04.2019

G u v e r n u l

9. HOTĂRÂRE nr. 168 din 29 martie 2019
pentru modificarea şi completarea 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
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 01.04.2019

G u v e r n u l

10. HOTĂRÂRE nr. 169 din 29 martie 2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe
baza costului standard per elev/preşcolar
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 01.04.2019

G u v e r n u l

11. HOTĂRÂRE nr. 170 din 29 martie 2019
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria
naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria
naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 01.04.2019

G u v e r n u l

12. HOTĂRÂRE nr. 171 din 29 martie 2019
privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 01.04.2019

G u v e r n u l

13. HOTĂRÂRE nr. 172 din 29 martie 2019
pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 01.04.2019

G u v e r n u l

14. HOTĂRÂRE nr. 173 din 29 martie 2019
pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 01.04.2019

G u v e r n u l

15. HOTĂRÂRE nr. 166 din 29 martie 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei
Fondului pentru Mediu
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 01.04.2019
16. ORDIN nr. 873 din 13 martie 2019
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G u v e r n u l

privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul
Covasna în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
EMITENT:
Agenţia
Naţională
de
Cadastru
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 01.04.2019

şi

Publicitate

Imobiliară

17. DECIZIA nr. 29 din 17 ianuarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT:
Curtea
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 01.04.2019

Constituţională

18. DECIZIA nr. 694 din 8 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul de procedură penală
EMITENT:
Curtea
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 01.04.2019

ANUNURI - ACHIZIII PUBLICE
1. PPF 219740 01.04.2019
Tip: Program anual
Obiect: Program de finantare
Contractant: Comuna Chiajna
Monitor: 47 din 01-04-2019
2. PPF 219735 01.04.2019
Tip: Participare
Obiect: Program de finantare
Contractant: Primaria Comunei Gilau
Monitor: 47 din 01-04-2019
3. PCON219734 28.03.2019
Tip: Participare la licitatie deschisa
Obiect: Concesionare
Contractant: Primaria Comunei Scobinti
Monitor: 47 din 01-04-2019
4. PCON219733 28.03.2019
Tip: Participare la licitatie restransa
Obiect: Concesionare
Contractant: Primaria Comunei Scobinti
Monitor: 47 din 01-04-2019
5. PCON219732 28.03.2019
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Constituţională

Tip: Participare la licitatie deschisa
Obiect: Concesionare
Contractant: Comuna Pipirig
Monitor: 47 din 01-04-2019
6. NCON219739 29.03.2019
Tip: Negociere directa
Obiect: Concesionare
Contractant: Primaria Izvoru
Monitor: 47 din 01-04-2019
7. CCON219737 29.03.2019
Tip: Atribuire contract
Obiect: Concesionare
Contractant: Consiliul Local Bratovoesti
Ofertant: S.C. ROMDECA - S.R.L.
Monitor: 47 din 01-04-2019
8. CCON219738 29.03.2019
Tip: Atribuire contract
Obiect: Concesionare
Contractant: Consiliul Local Bratovoesti
Ofertant: S.C. MATIK ELEVEN 2018 - S.R.L.
Monitor: 47 din 01-04-2019
9. CCON219736 29.03.2019
Tip: Atribuire contract
Obiect: Concesionare
Contractant: Consiliul Local Bratovoesti
Ofertant: Sutu Doru
Monitor: 47 din 01-04-2019

LEGISLAIE EUROPEAN
1.
Rata
de
schimb
a
Rata de schimb a monedei euro - 28 martie 2019

monedei

euro

-

28

martie

2019

2.
Rata
de
schimb
a
Rata de schimb a monedei euro - 27 martie 2019

monedei

euro

-

27

martie

2019

3. Regulamentul (UE) 2019/495 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019
Regulamentul (UE) 2019/495 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 de modificare a
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Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (Text cu relevanță
pentru SEE.)
4.
Decizia
Comisiei
din
18
martie
2019
Decizia Comisiei din 18 martie 2019 privind participarea autorității naționale de reglementare din Republica Serbia la
Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice
5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/507 al Comisiei din 26 martie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/507 al Comisiei din 26 martie 2019 de modificare pentru a 297-a oară
a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor
persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida
6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/506 al Comisiei din 26 martie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/506 al Comisiei din 26 martie 2019 de autorizare a introducerii pe
piață a D-ribozei ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al
Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță
pentru SEE.)
7. Regulamentul (UE) 2019/496 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019
Regulamentul (UE) 2019/496 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru
exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit
8. Regulamentul (UE) 2019/492 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019
Regulamentul (UE) 2019/492 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (Text cu relevanță pentru
SEE.)
9.
Regulamentul
delegat
(UE)
2019/505
al
Comisiei
din
19
decembrie
2018
Regulamentul delegat (UE) 2019/505 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul
(CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelurile de defalcare geografică
(Text cu relevanță pentru SEE.)
10. Regulamentul (UE) 2019/491 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019
Regulamentul (UE) 2019/491 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 pentru a se permite
continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (IrlandaIrlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
11. Regulamentul (UE, Euratom) 2019/493 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019
Regulamentul (UE, Euratom) 2019/493 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 de modificare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare cu privire la încălcări ale
normelor privind protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European
12.
Decizia
Comisiei
din
18
martie
2019
Decizia Comisiei din 18 martie 2019 privind participarea autorității naționale de reglementare din Kosovo la
Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice
13.
Decizia
Comisiei
din
18
martie
2019
Decizia Comisiei din 18 martie 2019 privind participarea autorității naționale de reglementare din Republica Albania la
Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice
14. Regulamentul (UE) 2019/494 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019
Regulamentul (UE) 2019/494 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 privind anumite aspecte
ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană (Text cu relevanță pentru SEE.)
15.
Decizia
(UE)
2019/508
a
Consiliului
European
din
22
martie
2019
Decizia (UE) 2019/508 a Consiliului European din 22 martie 2019 de numire a unui membru în cadrul Comitetului
executiv al Băncii Centrale Europene
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16. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare
legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul
European [COM(2018) 636 final – 2018/0328 (COD)]

17.
Aviz
în
atenția
persoanelor
cărora
li
se
aplică
măsurile
restrictive
Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/172/PESC a Consiliului,
astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2019/468 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 270/2011 al
Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/459 al Consiliului,
privind măsuri restrictive având în vedere situația din Egipt
18.
Decizia
Comitetului
executiv
de
stabilire
a
normelor
interne
Decizia Comitetului executiv de stabilire a normelor interne privind furnizarea de informații persoanelor vizate și
restricționarea, de către FRA, a anumitor drepturi ale acestora în materie de protecție a datelor în contextul
anchetelor administrative, procedurilor predisciplinare și disciplinare, precum și al procedurilor de suspendare
19.
Aviz
în
atenția
persoanelor
vizate
cărora
li
se
aplică
măsurile
restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/172/PESC a
Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 270/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din
Egipt
20. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de
supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității
europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr.
1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și
piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr.
346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele
instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a
Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul
instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și a
Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori
mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei (UE) 2015
/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului [COM(2018)
646 final – 2017/0230 (COD)]
21. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a Fondului european de apărare [COM(2018) 476 final]
22.
Avizul
Comitetului
Economic
și
Social
European
privind
Raportul
Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Raport privind politica în domeniul concurenței pentru anul
2017 [COM(2018) 482 final]
23.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
(Cazul
M.9278
–
LVMH/Belmond)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9278 – LVMH/Belmond) – Caz care poate face obiectul procedurii
simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)
24. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) 2015/1588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale [COM(2018) 398 final – 2018
/0222 (NLE)]
25. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al
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Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist — O contribuție a Comisiei Europene
la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 [COM(2018) 640 final – 2018-0331 (COD)]
26. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind
denumirile de origine și indicațiile geografice [COM(2018) 365 final – 2018/0189 (COD)]
27. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278
/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și
(UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului [COM(2018) 381 final –
2018/0205 (COD)]
28. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/440 al Comisiei (consolidat la 30 martie 2019)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/440 al Comisiei din 13 martie 2017 privind autorizarea preparatului de
Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) și Bacillus amyloliquefaciens
(NRRL B-50104) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare, a puicuțelor pentru ouat, a speciilor minore de păsări
de curte pentru îngrășare și a speciilor minore de păsări de curte pentru ouat [titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd.,
care își desfășoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition și este reprezentată de Genencor
International B.V.] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 30 martie 2019)
29. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1021/2012 al Comisiei (consolidat la 30 martie 2019)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1021/2012 al Comisiei din 6 noiembrie 2012 privind autorizarea
preparatului endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ca aditiv furajer pentru speciile
de păsări de curte minore altele decât rațele (titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd., care își desfășoară activitatea
comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition și este reprezentată de Genencor International B.V.) (Text cu
relevanță pentru SEE) (consolidat la 30 martie 2019)
30.
Regulamentul
(UE)
nr.
9/2010
al
Comisiei
(consolidat
la
30
martie
2019)
Regulamentul (UE) nr. 9/2010 al Comisiei din 23 decembrie 2009 privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei produse
de Trichoderma reesei (ATTC PTA 5588) ca aditiv pentru hrana puilor de găină pentru îngrășat, găinilor ouătoare,
rațelor și curcanilor pentru îngrășat (titularul autorizației Danisco (UK) Ltd., care își desfășoară activitatea comercială
sub denumirea Danisco Animal Nutrition și este reprezentată de Genencor International B.V.) (Text cu relevanță
pentru SEE) (consolidat la 30 martie 2019)
31.
Acord-cadru
între
Comunitatea
Europeană
și
Bosnia
și
Herțegovina
Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Bosnia și Herțegovina de stabilire a principiilor generale ale participării
Bosniei și Herțegovinei la programele comunitare
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