
 

 

Anexa nr.11 

Legislație europeană și națională aplicabilă 

 

Legislație europeană 

 R(UE) nr. 1303/2013 

 R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;  

 R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;  

 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu 

modificările și completările ulterioare;  

  R (UE) nr. 807/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului 

(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 

și de introducere a unor dispoziții tranzitorii; 

Legislație națională 

 Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum 

și durata de școlarizare; 

 Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor; 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Ordonanța Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații și  fundații,  cu  

modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr.  143/2007 privind  înființarea, organizarea şi desfășurarea activității 

așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotarârea Guvernului nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 

incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor 

sociale; 



 

 

 Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea 

procedurii de autorizare a unitatilor protejate 

 Ordinul viceprim-ministrului , ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 

189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor 

civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP-

051-2012-Revizuire NP051/2000" 

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei 

sociale pentru anul 2015; 

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor 

de servicii sociale;  

 Legea nr. 197 din 1.11.2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

 Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 – Legea asistenţei sociale; 

 Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi,  

 Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap;  

 Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

 Legea 219/2005 privind economia sociala;  

 Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 

contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidenţiale;  

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor 

care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte 

aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor 

acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

31/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru completarea fișelor de autoevaluare 

pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru 

realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;  

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 



 

 

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 

nr.1343/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare 

pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie. 

 

 

 Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune 

de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a 

fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014‐2020 şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 56/2016; 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 

interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică; 

  Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și Sănătate publică;  

  Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;  

 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Legea nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 

 Ordinul nr. 851 din 13 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de 

minimis "Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării 

patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale" 

https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Legislatie_2017/Legea%20182%202016.doc
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Legislatie_2016/Ordin%20851%202016.doc
file:///D:/Users/lmoldoveanu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp657144/00173725.htm


 

 

 Legea 101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor 

de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național 

de Soluționare a Contestațiilor 

 Ordonanța de urgență nr.142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național 

 Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării 

impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Legea nr. 50/1991 privind  autorizarea lucrărilor de construcții cu modificările și 

completările ulterioare 

 HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului 

 Hotărârea nr. 363 din 14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

obiective de investiții finanțate din fonduri publice. 

 

https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Legislatie_2016/Lege-101.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Legislatie_2016/ORDONAN%C5%A2%C4%82%20DE%20URGEN%C5%A2%C4%82%20nr.%20142%20din%2028%20octombrie%202008%20privind%20aprobarea%20Planului%20de%20amenajare.docx
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2012-08-08_legislatie_protectia_naturii_ordin135din2010evaluareimpactmediu.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Legislatie_2016/LEGE%20nr.%2010%20din%2018%20ianuarie%201995%20privind%20calitatea%20%C3%AEn%20construc%C5%A3ii.docx
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Legislatie_2016/LEGE%20nr.%2050%20din%2029%20iulie%201991.docx
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Legislatie_2016/HOT%C4%82R%C3%82RE%20nr.%20445%20din%208%20aprilie%202009.docx
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Legislatie_2016/Hotararea_nr363_14.04.2010.pdf

