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ANEXA10.4 –Listă acte normative  

 

Document Sursa 

Documente strategice 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=RO 

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și 
dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru 
creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1080/2006 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=RO 

Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R1304 

 

Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 

privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul 
fondurilor structurale și de investiții europene 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0240 

 

Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0480 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R1304
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0480
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Regulamentul delegat (UE) 2015/616 al Comisiei din 13 februarie 2015 de 
modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 în ceea ce privește 
trimiterile la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și 
al Consiliului 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015R0616 

 

Regulamentul delegat (UE) nr. 522/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile 
aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare 
în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de 
Fondul european de dezvoltare regională 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0522 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 
martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește 
metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările 
climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de 
performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile 
structurale și de investiții europene 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0215 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 964/2014 al Comisiei din 11 
septembrie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește clauzele și condițiile standard pentru instrumentele financiare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0964 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014 al Comisiei din 28 
iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
modalitățile detaliate de transfer și de gestionare a contribuțiilor 
programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, 
caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de comunicare pentru 
operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea și stocarea datelor 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0821 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei din 22 
septembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R1011 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015R0616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0522
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0215
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0964
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0821
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R1011
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Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații către 
Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de informații între 
beneficiari și autoritățile de management, autoritățile de certificare, 
autoritățile de audit și organismele intermediare 

Cadrul Strategic Comun 2014-2020 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_frame
work/csf_part1_ro.pdf 

 

Acordul de Parteneriat 2014-2020 http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-

2020/acord-parteneriat/Partnership_Agreement_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf 

Planurile de dezvoltare regională 2014-2020 

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 1 Nord-est http://www.adrnordest.ro/index.php?page=pdr_cr_planificare 

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 2 Sud-est http://www.adrse.ro/DezvoltareRegionala/PDR_2014-2020.aspx 

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 3 Sud Muntenia http://www.adrmuntenia.ro/static/18/planul-de-dezvoltare-regionala.html 

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 4 Sud-vest Oltenia http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=15284 

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 5 Vest http://www.adrvest.ro/index.php?page=domain&did=180 

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 6 Nord-vest http://www.nord-vest.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-2014-2020--
eID1614.html 

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 7 Centru http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare%20PDR%202014-2020 

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov  http://www.adrbi.ro/consultare-pdr-2014-2020.aspx 

HG nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-
2020 

M. Of., Partea I nr. 413 din 11 iunie 2015 

OUG 40 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020 
 

M. Of. Partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015  

HG 93/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014—2020 
 

M. Of. nr. 133 din 19 februarie 2016 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_ro.pdf
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=12567
http://legeaz.net/monitorul-oficial-133-2016/
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Achiziţii publice 

OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completări ulterioare 

M.Of. nr. 418/15 mai. 2006 

 

HOTĂRÂRE Nr. 1.660*/din 22 nov 2006 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completări ulterioare 

 

REGULAMENT privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii 

M. Of.  nr. 473 din 9 iulie 2009 

ORDIN ANRMAP nr. 9574/2009 privind aprobarea Ghidului pentru 
implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în 
România 

M. Of. nr. 512 din 27 iulie 2009 

HOTĂRÂRE Nr. 925*) din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006 

Cu modificările şi completările ulterioare 

ORDIN Nr. 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale 
Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului 
procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii 

M. Of. nr. 415 din 14 iunie 2011 

ORDIN MFE nr. 427 din 1 aprilie 2016 
privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de 
finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea 
contractelor de furnizare, servicii sau lucrări 

M. Of nr. 284 din 14 aprilie 2016 

Legea 98/2016 privind achizițiile publice M. Of. nr. 390  din 23 mai 2016 

HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

M. Of nr. 423 din 6 iunie 2016 

Ordin MFE nr. 1284/2016  M. Of. nr. 618 din 12 august 2016 
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ORDIN MFE nr. 3.123 din 12 noiembrie 2015 
privind aplicarea, pentru perioada de programare 2014-2020, a Procedurii 
simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate 
din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul 
proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru 
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin 
Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, şi a instrucţiunii 
aferente acestuia, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 
1.191/2014 

M. Of. nr. 867 din 20 noiembrie 2015 
 

ORDIN MFE nr. 1.120 din 15 octombrie 2013  
privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în 
cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul 
"Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele 
financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, 
servicii sau lucrări 
 
 

M.Of. nr. 650/22 oct. 2013 

Ajutor de stat 

REGULAMENTUL (UE) NR. 734/2013 AL CONSILIULUI din 22 iulie 2013 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de 
aplicare a articolului 93 din Tratatul CE 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:RO:PDF 

REGULAMENTUL (CE) NR. 659/1999 AL CONSILIULUI din 22 martie 1999 de 

stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE 
http://www.renascc.eu/documente/Reg%20659%201999%20RO_816ro.pdf 

REGULAMENTUL (CE) NR. 794/2004 AL COMISIEI din 21 aprilie 2004 de 
punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de 
stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE 

http://www.renascc.eu/documente/Reg%20794%202004%20RO_817ro.pdf 

REGULAMENTUL (UE) NR. 372/2014 AL COMISIEI  

din 9 aprilie 2014  de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 în 
ceea ce privește calcularea anumitor termene, gestionarea plângerilor, 
identificarea și protejarea informațiilor confidențiale 

http://www.renascc.eu/documente/Reg%20372%20din%202014_855ro.pdf 

Comunicare a Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a 
anumitor tipuri de ajutoare de  stat (2009/C 136/03) 

http://www.renascc.eu/documente/Com%20pr%20simpl%20RO_822ro.pdf 

REGULAMENTUL (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014  

de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă 
în aplicarea articolelor  107 și 108 din tratat 

http://www.renascc.eu/documente/Exceptari%202014%20ro_863ro.pdf 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=23170
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REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 AL COMISIEI 

din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene  ajutoarelor de minimis 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_r

o.pdf 

COMUNICARE A COMISIEI Orientări privind ajutoarele de stat regionale 
pentru perioada 2014-2020 C(2013) 3769 din 28.06.2013 

http://www.renascc.eu/documente/rag%20new%20ro%202013_743ro.pdf 

COMUNICAREA COMISIEI Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare 

(2014/C 198/01) 

http://www.renascc.eu/documente/Cadru%20CDI%20RO_867ro.pdf 

COMUNICAREA COMISIEI. Orientări privind ajutoarele de stat pentru 

protecția mediului și energie pentru perioada  2014-2020 (2014/C 200/01) 
http://www.renascc.eu/documente/Mediu%202014%20final%20RO_868ro.pdf 

COMUNICAREA COMISIEI Orientări privind ajutoarele de stat pentru 

promovarea investițiilor de finanțare de risc (2014/C 19/04) 
http://www.renascc.eu/documente/Capital%20risc%20ro_870ro.pdf 

COMUNICARE A COMISIEI Orientări privind ajutoarele de stat pentru 

salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare  

aflate în dificultate (2014/C 249/01)  

http://www.renascc.eu/documente/Salv%20restr%20final%202014%20RO_913ro.p

df 

Comunicare a Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din 
Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții 

(2008/C 155/02) 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:RO:PDF 

REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind 
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene în cazul  ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care 
prestează servicii de interes economic general 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:RO:PDF 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 
CONSILIULUI din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport 
feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32007R1370 

COMUNICARE A COMISIEI referitoare la orientări pentru interpretarea 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport 
feroviar și rutier de călători 2014/C 92/01 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.092.01.0001.01.RON 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr77/2014 privind procedurile naţionale în 
domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr. 21/1996 

M.Of. nr. 09.12.2014 

HOTĂRÂRE nr. 517 din 26 iunie 2014 privind intensitatea maximă a  M.Of. 479/28 iun. 2014 
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ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii  

iniţiale  

Ordine aprobare scheme de ajutor de stat POR 2014/2020 ... 

Finanţe publice 

OUG Nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu 
modificările şi completările ulterioare 

M.Of. nr 413/17 iunie 2009 

 

L 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare 

M.Of. nr. 597/13 aug. 2002 

 

L 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare 
M.Of. nr. 618/18 iul. 2006     

Rectificare:  M.Of. nr. 627/20 iul. 2006   

 

L 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare 
M.Of. nr. 204/23 apr. 2001   text   

Republicare:  M.Of. nr. 123/20 feb. 2007  

Cu modificările şi completările ulterioare 

Ordonanta  de urgenta a Guvernului  nr  88/18.09.2013 privind adoptarea 

unor masuri pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu 
organismele internationale, cu modificarile si completĂtile ulterioare 

Monitorul Oficial 593/20.09.2013 

Societăţi comerciale/ cooperative 

L 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare Republicare M.Of. nr. 1066/17 noi. 2004 

Cu modificările şi completările ulterioare 

L 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicata Monitorul Oficial Nr. 368 din 20 mai 2014 

 

L 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare 

M.Of. nr. 681/29 iul. 2004     

Rectificare:  M.Of. nr. 791/27 aug. 2004  

 

OG 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

Monitorul Oficial Nr. 88 din 31 ianuarie 2006 

  

L 335/2007 a camerelor de comerţ Monitorul Oficial nr. 836 din 6 decembrie 2007 
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OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii Monitorul Oficial Nr. 39 din 31 ianuarie 2000 

Modificată prin L. Nr. 246/18.07.2005 publicată în M.Of. Nr. 656/25.07.2005 

Cu modificările şi completările ulterioare 

Construcţii (documentaţie tehnico economică, autorizare) 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicata 

Monitorul Oficial nr. 933/137.10.2004 

O 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
M.Of. 797 din 23 noiembrie 2009 

HG 1072 / 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de 
investiţii finanţate din fonduri publice 

M.Of. nr. 656/16 sep. 2003 

Cu modificările şi completările ulterioare 

HG 1865 / 2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele 
de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de 
investiţii noi 

M.Of. nr. 12/8 ian. 2007 

OG 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare  

Monitorul Oficial nr. 221 din 29 august 1997 

 

ORDIN al Min Transporturilor  Nr. 45 din 27 ianuarie 1998 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si 
modernizarea drumurilo 

MONITORUL OFICIAL  NR. 138 bis  din  6 aprilie 1998 

ORDIN  al Min Transporturilor  Nr. 46 din 27 ianuarie 1998 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a 
drumurilor publice 

MONITORUL OFICIAL  NR. 138 bis  din  6 aprilie 1998 

ORDIN   al Min Transporturilor Nr. 47 din 27 ianuarie 1998 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, 
a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale 

MONITORUL OFICIAL  NR. 138 bis  din  6 aprilie 1998 

Ordinul nr. 48/1998 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi 
exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor 

MONITORUL OFICIAL  NR. 138 bis  din  6 aprilie 1998 

OUG nr 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

MONITORUL OFICIAL  NR. 670  din  03.08.2006 

 

HG nr 363/14.aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investitii finantate din fonduri publice 

MONITORUL OFICIAL  NR. 311  din  12 mai 2010 

HG 28/2008 HOTĂRÂRE Nr. 28 din 9 ianuarie 2008 Monitorul Oficial 48/22 ianuarie 2008 
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privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilorpublice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

Ordinul comun al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 
486/2007 şi al Inspectorului general de stat al Inspectorului de Stat în 
Construcţii nr. 500/2007, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea 
acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru 
intervenţii în timp asupra construcţiilor existente  

Monitorul Oficial nr. 543 din 9 august 2007 

Cu modificările şi completările ulterioare 

Ordinul comun MEF 1059-20.05.2009 şi MTS nr. 555-24.04.2009  pentru 
aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea 
contractelor de lucrari 

Monitorul Oficial nr. 344 din data de  22 mai 2009  

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare M.Of. nr. 12/24.01.1995 

Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost 
pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările 
şi completările ulterioare 

M. Of. 311/12.05.2010 

Cultură şi culte*  

Legea nr. 489/2006, republicată, privind libertatea religioasă şi regimul 

general al cultelor, republicata 
Monitorul Oficial nr. 201/21.03.2014 

HG nr.493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea 
monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a 
Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul cadru al planurilor de 
protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului 
mondial 

Monitorul Oficial nr. 380/30.04.2004 

Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional  nr.2361/2010 pentru 

modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor 
nr.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi 
a Listei monumentelor istorice dispărute 

Monitorul Oficial nr. 670bis/01.10.2010 

Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată Monitorul Oficial nr. 938/20.11.2006 

HG nr. 53/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi 

funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române 
Monitorul Oficial, partea I, nr. 50/22.01.2008 

H.G. nr. 56/2008 privind recunoaşterea Statutului organic şi administrativ 

al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România 
Monitorul Oficial, partea I, nr. 57/24.01.2008 

H.G. nr. 58/2008 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi Monitorul Oficial, partea I,  nr. 59/25.01.2008 
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funcţionare a Cultului Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste 
din România 

Eficienţă energetică  

Ordonanta de urgenta nr.18/2009 privind cresterea  

perfomantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi  

completările ulteioare 

Monitorul Oficial nr. 155/12.03.2009  

Cu modificările şi completările ulterioare 

Ordin Nr. 163/2009 Nr. 540/2009 Nr. 23/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu 

modificarile si completarile ulterioare  

Monitorul Oficial nr. 194/27.03.2009 

 

Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică Monitorul Oficial nr. 574/01.08.2014 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată Monitorul Oficial nr. 121/05.03.2013 

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public Monitorul Oficial 517/15.06.2006 

Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 
Monitorul Oficial, 1144/19.12.2005 

Protecţia mediului 

OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare 

MONITORUL OFICIAL nr. 1.196 din 30 decembrie 2005 

 

Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 
25 februarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial Nr. 105 Din 1 Martie 2001 

Legea nr. 293/2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenţia Espoo 
(Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua 
Reuniuni a părţilor, la Sofia la 27 februarie 2001 

MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 26 iulie 2006 

Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la 
informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în 
probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, cu modificările şi 
completările ulterioare 

MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 22 mai 2000 

Legea nr. 349/2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea 
strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 şi 
semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 

MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 noiembrie 2009 
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25 februarie 1991 

Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi 
completările ulterioare 

MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 5 august 2004 

 

Ordinul  MMGA nr.995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi 
programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 

MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 3 octombrie 2006 

Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 
MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006 

Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare 

MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2009 

 

Ordinul comun MMP/MADR/MAI/MDRT   nr.135/84/76/1.284/2010 privind 
aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului 
pentru proiecte publice şi private 

MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 27 aprilie 2010 

Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice 
aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare 

MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 30 ianuarie 2003 

Ordinul MAPM nr. 864/2002 pentru aprobarea proceduri de evaluare a 
impactului asupra mediului in conterxt transfrontieră şi de participare a 
publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera 

MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 9 iunie 2003 

Ordinul MMP nr. 405/2010 privind constituirea şi functionarea Comisiei de 

analiza tehnica la nivel central, cu modificările şi completările ulterioare 
MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 13 aprilie 2010 

 

Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a 

autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare 
MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 27 noiembrie 2007 

 

Ordin MM nr. 1026/2009 pentru aprobarea condiţiilor de elaborare a 
Raportului de Mediu, Raportului privind Impactul asupra Mediului, Bilanţului 
de Mediu, Raportului de amplasament, Raportului de Securitate şi a 
Studiului de Evaluare adecvată 

MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 12 august 2009 

Ordin nr.  462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind 

protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea 
emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial Nr. 190 din 10 August 1993 
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L 5/2000 privind amenajarea teritoriului national – Sectiunea a - III – a, 

zone protejate 
Monitorul Oficial Nr. 152 din 12 aprilie 2000 

OMMDD nr. 1338/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000 Monitorul Oficial Nr. 738/31 oct. 2008 

ORDIN   al Min transporturilor Nr. 44 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea 

Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu 
inconjurator 

MONITORUL OFICIAL  NR. 138 bis  din  6 aprilie 1998 

DIRECTIVA 2003/35/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din 
26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor 
planuri ș i programe privind mediul ș i de modificare a directivelor 
85/337/CEE ș i 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce priveș te participarea 
publicului ș i accesul la justiție 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0035&from=EN 

DIRECTIVA 2009/31/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 
23  aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și de 
modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum și a Directivelor 
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE și a 
Regulamentului (CE) nr.  1013/2006 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0031&from=EN 

DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 
16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0052&from=EN 

HG 445/2009 privind evaluarea impactului asupra anumitor proiecte publice 

şi private asupra mediului 
MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2009 

OM 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a 

evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private  
MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 27 aprilie 2010 

OM 19/2010 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea 

adecvata a efectelor potenţiale ale planurilor şi proiectelor asupra ariilor 
protejate 

MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 8 februarie 2010 

Directiva Consiluilui Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea 

habitatelor naturale si a florei si faunei salbatice adoptata la 21 mai 1992 
ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index-eu.htm 

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul 

deşeurilor*) 
MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 28 martie 2014 

HOTĂRÂRE nr. 870 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea Strategiei 

naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020 
MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013 

HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 5 septembrie 2002 
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şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase 

Cu modificările şi completările ulterioare 

ORDIN nr. 1364/1499 din 14 decembrie 2006 de aprobare a planurilor 
regionale de gestionare a deşeurilor 

MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 4 aprilie 2007 

ORDIN nr. 1385 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Procedurii de 
participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor 
de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, 
regional şi judeţean 

MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2007 

ORDIN nr. 951 din  6 iunie 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare 

a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor 
MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 25 iulie 2007 

Directiva 2008/98/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437637476790&uri=CELEX:32008L0098  

Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de 
stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din 
Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 
94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în 
temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului 
privind deşeurile periculoase 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437637579030&uri=CELEX:32000D0532  

LEGE nr. 6 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea României la Convenţia de 
la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor 
periculoase şi al eliminării acestora 

MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 26 ianuarie 1991 

Lege nr. 265 din 15 mai 2002 pentru acceptarea amendamentelor la 
Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere 
al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora 

MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 27 mai 2002 

HOTĂRÂRE nr. 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE)  nr. 
1013/2006 privind transferul de deşeuri 

MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007 

Cu modificările şi completările ulterioare 

Hotărârea nr. 1168/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 
privind transferul de deşeuri 

MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014 

HOTĂRÂRE nr. 1453 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al 
Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri 

MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 24 noiembrie 2008 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637476790&uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637476790&uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637579030&uri=CELEX:32000D0532
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637579030&uri=CELEX:32000D0532
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Decizia 2009/337/CE din 20 aprilie 2009 privind definirea criteriilor de 
clasificare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor în conformitate cu 
anexa III la Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437637196361&uri=CELEX:32009D0337  

Decizia Comisiei 2009/360/CE din 30 aprilie 2009 de completare a 
cerințelor tehnice pentru caracterizarea deșeurilor stabilite de Directiva 
2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea 
deșeurilor din industriile extractive 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437637291869&uri=CELEX:32009D0360  

Decizia 2013/727/UE de punere în aplicare a Comisiei din 6 decembrie 2013 
de stabilire a unei modalităţi de notificare a informaţiilor cu privire la 
adoptarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi a programelor de 
prevenire a generării deşeurilor şi la modificările de substanţă survenite în 
cadrul acestora 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437637400063&uri=CELEX:32013D0727  

HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005 

Cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul 
protecţiei mediului 

MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007 

HOTĂRÂRE nr. 1292 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor 

MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010 

ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic 
privind depozitarea deşeurilor 

MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005 

Cu modificările şi completările ulterioare 

ORDIN  nr.1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul 
ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea 
Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor 

MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005 

ORDIN nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de 
acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la 
depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de 
depozit de deşeuri 

MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 8 martie 2005 

Cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRÂRE  Nr. 95 din 12 februarie 2014 pentru aprobarea măsurilor de 
gestionare şi a criteriilor specifice de depozitare ale mercurului metalic 
considerat deşeu 

MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 20 februarie 2014 

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și http://eur-lex.europa.eu/legal-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637196361&uri=CELEX:32009D0337
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637196361&uri=CELEX:32009D0337
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637291869&uri=CELEX:32009D0360
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637291869&uri=CELEX:32009D0360
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637400063&uri=CELEX:32013D0727
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637400063&uri=CELEX:32013D0727
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637737210&uri=CELEX:31999L0031
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completările ulterioare content/RO/TXT/?qid=1437637737210&uri=CELEX:31999L0031  

Legea nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 noiembrie 2013 

Directiva 2010/75/EC privind emisiile industriale (prevenirea și controlul 
integrat al poluării) – "IED". 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437637886519&uri=CELEX:32010L0075  

Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437637973453&uri=CELEX:32000L0076  

ORDIN nr. 27 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor 

ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu 
MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007 

Ordinul nr. 794 din 06 februarie 2012 privind procedura de raportare a 

datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje; 
MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 23 februarie 2012 

ORDIN nr. 1281 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalităţilor de 
identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul 
aplicării colectării selective 

MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 19 ianuarie 2006 

ORDIN nr. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011 pentru aprobarea 
Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, 
emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de 
valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a 
operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea 
obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, 
precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de 
autorizare 

MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012 

Cu modificările şi completările ulterioare 

Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437638096983&uri=CELEX:31994L0062  

HOTĂRÂRE nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 22 martie 2007 

HOTĂRÂRE nr. 173 din 13 martie 2000 pentru reglementarea regimului 
special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor 
compuşi similari 

MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 28 martie 2000 

Cu modificările şi completările ulterioare 

Directiva 96/59 privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi 
(PCB/PCT, cu modificările şi completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437638153858&uri=CELEX:31996L0059  

OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2015 

ORDIN nr. 1225/721 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Procedurii şi 
criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea 
preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de 
colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente 

Monitorul Oficial nr. 1161 din 21 decembrie 2005 

Cu modificările şi completările ulterioare 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637737210&uri=CELEX:31999L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637886519&uri=CELEX:32010L0075
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637886519&uri=CELEX:32010L0075
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637973453&uri=CELEX:32000L0076
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637973453&uri=CELEX:32000L0076
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638096983&uri=CELEX:31994L0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638096983&uri=CELEX:31994L0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638153858&uri=CELEX:31996L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638153858&uri=CELEX:31996L0059
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electrice şi electronice 

Directiva 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437638261454&uri=CELEX:32012L0019  

HOTĂRÂRE nr.322/ 29 mai 2013 privind limitarea utilizării anumitor 
substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

Monitorul Oficial nr. 348 din 13 iunie 2013 

Directiva 2011/65/UE privind limitarea utilizării anumitor substanţe 
periculoase în echipamentele electrice şi electronice care a abrogat 
Directiva 2002/95/CE, cu modificările şi completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437638383339&uri=CELEX:32011L0065  

HOTĂRÂRE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi 
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori 

Monitorul Oficial nr. 667 din 25 septembrie 2008 

Cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRÂRE nr. 1079 din 26 octombrie 2011 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor 
şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori 

Monitorul Oficial nr. 780 din 3 noiembrie 2011 

Directiva 2013/56/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 
Noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de 
baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor 
și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în 
uneltele electrice fără fir și a bateriilor tip „nasture” cu conținut redus de 
mercur, și de abrogare a Deciziei 2009/603/CE a Comisiei 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437638540307&uri=CELEX:32013L0056  

Regulamentul (UE) Nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, 
în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficiență a 
reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437638641388&uri=CELEX:32012R0493  

HOTĂRÂRE nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea şi 

controlul poluării mediului cu azbest 
Monitorul Oficial nr. 109 din 20 februarie 2003 

Cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRÂRE nr. 734 din 7 iunie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu 
azbest 

Monitorul Oficial nr. 519 din 15 iunie 2006 

Directiva Consiliului 87/217/CEE privind prevenirea și reducerea poluării 
mediului cu azbest 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437638733904&uri=CELEX:31987L0217  

Hotărârea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună 
practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora 
în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice 

Monitorul Oficial nr. 102 din 6 februarie 2002 

Cu modificările şi completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638261454&uri=CELEX:32012L0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638261454&uri=CELEX:32012L0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638383339&uri=CELEX:32011L0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638383339&uri=CELEX:32011L0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638540307&uri=CELEX:32013L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638540307&uri=CELEX:32013L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638641388&uri=CELEX:32012R0493
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638641388&uri=CELEX:32012R0493
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638733904&uri=CELEX:31987L0217
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638733904&uri=CELEX:31987L0217
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Hotărârea Guvernului nr. 266/2006 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună 
practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora 
în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice 

Monitorul Oficial nr. 217 din 9 martie 2006 

Hotărârea Guvernului nr. 448/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului  
nr. 63/2002 din 24 ianuarie 2002 privind aprobarea Principiilor de bună 
practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora 
în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice 

Monitorul Oficial nr. 345 din 22 mai 2007 

Ordin comun al ministrului economiei şi comerţului, ministrului sănătăţii 
publice şi ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 
394/728/455/2006 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea 
inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea 
respectării principiilor de bună practică de laborator 

Monitorul Oficial nr. 635 din 24 iulie 2006 

Directiva nr. 2004/9/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 
februarie 2004 privind inspecţia și verificarea bunei practici de laborator 
(BPL), cu modificările şi completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437638825876&uri=CELEX:32004L0009  

Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative 
referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator și verificarea 
aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice, cu 
modificările şi completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437638919916&uri=CELEX:32004L0010  

Hotărârea Guvernului nr. 398/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea 
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European 
şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 
a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 
1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

Monitorul Oficial nr. 283 din 30 aprilie 2010 

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea 
sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) 
nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind privind 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de 
modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum 
şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

Monitorul Oficial nr. 892 din 30 decembrie 2010 

Cu modificările şi completările ulterioare 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 
67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437639012220&uri=CELEX:32008R1272  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638825876&uri=CELEX:32004L0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638825876&uri=CELEX:32004L0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638919916&uri=CELEX:32004L0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638919916&uri=CELEX:32004L0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639012220&uri=CELEX:32008R1272
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639012220&uri=CELEX:32008R1272
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nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare 

Regulament (CE) nr. 790/2009 de modificare, în vederea adaptării la 
progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si 
ambalarea substanțelor și a amestecurilor 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437639077949&uri=CELEX:32009R0790  

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European 

si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și 
a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 
1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437639162660&uri=CELEX:32008R1272R(06)  

Regulamentul (UE) nr. 286/2011 al Comisiei, din 10 martie 2011, de 
modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 
amestecurilor, cu modificările și completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437639204639&uri=CELEX:32011R0286  

Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice 
Monitorul Oficial nr. 840 din 7 decembrie 2007 

Cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 249/ 2011 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 
privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului 
substanţelor chimice 

Monitorul Oficial nr. 867 din 8 decembrie 2011 

Ordonanța de urgență  nr.60 din 12/06/2013 pentru completarea art. 4 
alin.(1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional 
în domeniul managementului substanţelor chimice 

Monitorul Oficial nr. 355 din 14 iunie 2013 

Cu modificările şi completările ulterioare 

LEGE nr. 326 din 3 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din 
Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 
managementului substanţelor chimice 

Monitorul Oficial nr. 752 din 4 decembrie 2013 

Hotărârea Guvernului nr. 477/2009 privind stabilirea dispoziţiilor 
referitoare la sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 
substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru 
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 
1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

Monitorul Oficial nr. 304 din 8 mai 2009 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639077949&uri=CELEX:32009R0790
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639077949&uri=CELEX:32009R0790
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639162660&uri=CELEX:32008R1272R(06)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639162660&uri=CELEX:32008R1272R(06)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639204639&uri=CELEX:32011R0286
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639204639&uri=CELEX:32011R0286
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Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse 
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 
1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale 
Comisiei, cu modificările și completările ulterioare; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437639275032&uri=CELEX:32006R1907  

Regulamentul (CE) nr. 340/2008 privind redevențele și drepturile plătite 
Agenției Europene pentru Produse Chimice in conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), cu modificările și completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437639405431&uri=CELEX:32008R0340  

Regulamentul (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare in 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al 
Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea 
substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437639465312&uri=CELEX:32008R0440  

Regulamentul (UE) nr. 333/2011 al Consiliului de stabilire a criteriilor de 
determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai 
constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437639535570&uri=CELEX:32011R0333  

Hotărârea Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului nr. 304/ 2003/CEE 
privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi 

Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2007 

Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia 
stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul 
privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 
16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de 
la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la 
cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27 - 29 iunie 1990 

Monitorul Oficial nr. 292 din 15 decembrie 1993 

Ordonanţa Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care 
diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 
89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la 
utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon 

Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2011 

Cu modificările şi completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639275032&uri=CELEX:32006R1907
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639275032&uri=CELEX:32006R1907
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639405431&uri=CELEX:32008R0340
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639405431&uri=CELEX:32008R0340
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639465312&uri=CELEX:32008R0440
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639465312&uri=CELEX:32008R0440
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639535570&uri=CELEX:32011R0333
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639535570&uri=CELEX:32011R0333
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Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind substanțele care diminuează stratul de ozon, cu modificările și 
completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437639665568&uri=CELEX:32009R1005  

Regulamentul (UE) nr. 744/2010 al Comisiei de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon, în ceea ce 
privește utilizările critice ale halonilor 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437639772129&uri=CELEX:32010R0744  

Regulamentul (UE) nr. 291/2011 al Comisiei privind utilizările esențiale de 
laborator și analitice autorizate în Uniune ale substanțelor reglementate, 
altele decât hidroclorofluorocarburile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele 
care diminuează stratul de ozon, cu modificările și completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437639823518&uri=CELEX:32011R0291  

Regulamentul (UE) nr. 537/2011 al Comisiei din  privind mecanismul de 
alocare a cantităților de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări 
de laborator și analitice în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele 
care diminuează stratul de ozon 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437639939948&uri=CELEX:32011R0537  

Decizia Comisiei 2010/375/UE din 18 iunie 2010 privind alocarea 
cantităților de substanțe reglementate altele decât 
hidroclorofluorocarburile autorizate pentru utilizări esențiale sau critice de 
laborator și analitice în Uniune în anul 2010 în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
substanțele care diminuează stratul de ozon 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437639998801&uri=CELEX:32010D0375  

Hotărârea Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea 
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de 
seră 

Monitorul Oficial nr. 657 din 23 septembrie 2010 

Regulamentul (CE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 842/2006 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437640431158&uri=CELEX:32014R0517  

Regulamentul nr. 1493/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a formatului 
raportului care trebuie transmis de producătorii, importatorii şi exportatorii 
de anumite gaze fluorurate cu efect de seră 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437640508811&uri=CELEX:32007R1493  

Regulamentul nr. 1494/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul http://eur-lex.europa.eu/legal-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639665568&uri=CELEX:32009R1005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639665568&uri=CELEX:32009R1005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639772129&uri=CELEX:32010R0744
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639772129&uri=CELEX:32010R0744
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639823518&uri=CELEX:32011R0291
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639823518&uri=CELEX:32011R0291
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639939948&uri=CELEX:32011R0537
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639939948&uri=CELEX:32011R0537
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639998801&uri=CELEX:32010D0375
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639998801&uri=CELEX:32010D0375
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640431158&uri=CELEX:32014R0517
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640431158&uri=CELEX:32014R0517
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640508811&uri=CELEX:32007R1493
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640508811&uri=CELEX:32007R1493
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640591320&uri=CELEX:32007R1494
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(CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a formei 
etichetelor și a cerințelor de etichetare suplimentare privind produsele și 
echipamentele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră 

content/RO/TXT/?qid=1437640591320&uri=CELEX:32007R1494  

Regulamentul nr. 1497/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerințelor 
de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele 
staționare de protecție împotriva incendiilor, care conțin anumite gaze 
fluorurate cu efect de seră 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437640815267&uri=CELEX:32007R1497  

Regulamentul nr. 1516/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor 
de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru 
echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompele 
de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, cu 
modificările și completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437640910032&uri=CELEX:32007R1516  

Regulamentul nr. 303/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 842/2006, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere 
reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în 
ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi 
pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de 
seră 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437640995698&uri=CELEX:32008R0303  

Regulamentul nr. 304/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor 
minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă pentru certificarea 
societăților și a personalului în ceea ce privește sistemele staționare de 
protecție împotriva incendiilor și extinctoarele care conțin anumite gaze 
fluorurate cu efect de seră 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437641056004&uri=CELEX:32008R0304  

Regulamentul nr. 305/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor 
minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării 
personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de 
seră provenite de la instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437641131762&uri=CELEX:32008R0305  

Regulamentul nr. 307/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor 
minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea 
reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte 
sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437641197240&uri=CELEX:32008R0307  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640591320&uri=CELEX:32007R1494
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640815267&uri=CELEX:32007R1497
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640815267&uri=CELEX:32007R1497
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640910032&uri=CELEX:32007R1516
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640910032&uri=CELEX:32007R1516
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640995698&uri=CELEX:32008R0303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640995698&uri=CELEX:32008R0303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641056004&uri=CELEX:32008R0304
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641056004&uri=CELEX:32008R0304
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641131762&uri=CELEX:32008R0305
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641131762&uri=CELEX:32008R0305
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641197240&uri=CELEX:32008R0307
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641197240&uri=CELEX:32008R0307
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fluorurate cu efect de seră 

Hotărârea Guvernului nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii 

Monitorul Oficial nr. 460 din 9 iulie 2007 

Ordin nr. 333/2008 pentru aprobarea listei laboratoarelor din România care 
efectuează teste conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene privind detergenţii 

Monitorul Oficial nr. 385 din 21 mai 2008 

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind detergenţii, cu modificările și completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437641255798&uri=CELEX:32004R0648  

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 551/2009 al Comisiei de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.648/2004 Al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind detergenţii în scopul adaptării anexelor V şi VI (derogarea privind 
agenţii tensioactivi) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437641449425&uri=CELEX:32009R0551  

Hotărârea Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a 
produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a 
utilizării lor pe teritoriul României 

Monitorul Oficial nr. 955 din 19 octombrie 2004 

Cu modificările şi completările ulterioare 

Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele 

active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe 
teritoriul României 

Monitorul Oficial nr. 446 din 26 mai 2005 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1107/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a 
produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 
91/414/CEE ale Consiliului 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437641537237&uri=CELEX:32009R1107  

Hotărârea Guvernului nr.  617/2014 privind stabilirea cadrului institutional 
si a unor masuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului 
(UE)nr.528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea 
produselor biocide 

Monitorul Oficial nr. 589 din 6 august 2014 

Regulamentul 528 al Parlamentului European  și al Consiliului din 22 mai 

2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, 
cu modificările și completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437641619749&uri=CELEX:32012R0528  

HG nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării 

solului şi subsolului 
Monitorul Oficial nr. 802 din 23 noiembrie 2007 

HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în  care solul, subsolul şi Monitorul Oficial nr. 804 din 26 noiembrie 2007 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641255798&uri=CELEX:32004R0648
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641255798&uri=CELEX:32004R0648
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641449425&uri=CELEX:32009R0551
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641449425&uri=CELEX:32009R0551
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641537237&uri=CELEX:32009R1107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641537237&uri=CELEX:32009R1107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641619749&uri=CELEX:32012R0528
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641619749&uri=CELEX:32012R0528
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ecosistemele terestre au fost afectate 

OM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de 
mediu 

Monitorul Oficial nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997 

Cu modificările şi completările ulterioare 

OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării 

mediului 
Monitorul Oficial nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997 

Cu modificările şi completările ulterioare 

Egalitatea de şanse şi nedisciminarea: 

Hotărârea (HG) nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative 

Monitorul Oficial nr. 332 din 7 mai 2014 

Cu modificările şi completările ulterioare 

Ordonanța de urgenta (OUG) nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de 
reorganizare la nivelul administrației publice centrale si pentru modificarea 
si completarea unor acte normative 

Monitorul Oficial nr. 203 din 21 martie 2014 

HG nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului 
pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi 

Monitorul Oficial nr. 248 din 7 aprilie 2014 

Legea nr. 115/2013 privind aprobarea OUG 83/2012 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament 
intre femei si bărbați 

Monitorul Oficial nr. 240 din 25 aprilie 2013 

Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal Monitorul Oficial nr. 654 din 31 decembrie 1999 

HG nr. 1050/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014 - 2017 şi a 
Planului general de acţiuni pe perioada 2014 - 2017 pentru implementarea 
Strategiei 

Monitorul Oficial nr. 890 din 8 decembrie 2014 

HG nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea 
si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-2017 
si a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru 
prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 
2013-2017 

Monitorul Oficial nr. 819 din 6 decembrie 2012 

HG nr. 1071/2013  privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă 2014 - 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 - 2020 
pentru implementarea Strategiei naţionale 

Monitorul Oficial nr. 75 din 30 ianuarie 2014 

OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor 

Monitorul Oficial nr. 830 din 10 decembrie 2010 

Cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 128/2013 pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din OUG 
61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între 
femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea 
de bunuri şi servicii 

Monitorul Oficial nr. 248 din 30 aprilie 2013 
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HG nr. 933/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Comisiei naționale in domeniul egalității de șanse între femei 
și bărbați (CONES); 

Monitorul Oficial nr. 747 din 3 decembrie 2013 

Hotărârea nr. 1054/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Comisiilor județene și a Municipiului București în domeniul 
egalității de șanse între femei și bărbați 

Monitorul Oficial nr. 850 din 20 septembrie 2005 

LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*)pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie*) 

Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2014 

ORDONANŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2015 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

Monitorul Oficial nr. 78 din 29 ianuarie 2015 

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*) Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011 

Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii 
europene și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 

http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_ro.pdf  

Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 17/12/ 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437641721328&uri=CELEX:32013R1303  

Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament 
între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de 
abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1437641813167&uri=CELEX:32010L0041  

DIRECTIVA 2010/18/UE A CONSILIULUI din 8 martie 2010 de punere în 
aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea 
copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare 
a Directivei 96/34/CE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1437641870636&uri=CELEX:32010L0018  

Directiva Consiliului 2000 / 43 / CE, 29 iunie 2000, cu privire la 
implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de 
originea rasiala sau etnica 

http://www.cncd.org.ro/legislatie/Legislatie-internationala/Directiva-

Consiliului-2000-43-CE-6/ 

DIRECTIVA CONSILIULUI 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui 
cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește 
încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 
2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al 
egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006L0054 

http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_ro.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641721328&uri=CELEX:32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641721328&uri=CELEX:32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641813167&uri=CELEX:32010L0041
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641813167&uri=CELEX:32010L0041
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641870636&uri=CELEX:32010L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641870636&uri=CELEX:32010L0018
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72006L0054:RO:NOT
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muncă și de muncă (reformă) 

Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a 
principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati privind accesul la 
bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV:c10935&from=RO 

DIRECTIVA 2010/18/UE A CONSILIULUI din 8 martie 2010 de punere în aplicare a 
Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE 

http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2014/04/2010-00904-E.pdf 

Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind 
introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si a 
sanatatii la locul de munca in cazul lucratoarelor gravide, care au nascut de 
curand sau care alapteaza 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20d

e%20sanse/Directiva%20CE%2085%201992%20protectia%20maternitatii%20-ro.pdf 

Directiva 79/7/EEC din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptata a 
principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in domeniul 
securitatii sociale. 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20d
e%20sanse/Directiva%20CE%2041%202010%20privind%20egalitatea%20de%20tratam
ent%20a%20lucratorilor%20-%20ro.pdf 

DIRECTIVA 2006/54/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din 

5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de ș anse ș i 
al egalității de tratament între bărbați ș i femei în materie de încadrare în 
muncă ș i de muncă (reformă) 

http://www.justice.gov.md/file/Centrul%20de%20armonizare%20a%20legislatiei/

Baza%20de%20date/Materiale%202015/Legislatie/32006L0054.pdf 

LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse 
şi de tratament între femei şi bărbaţi 

Monitorul Oficial nr. 326 din 5 iunie 2013 

HG 1273/2000 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 

Monitorul Oficial Nr. 659 din 15 Decembrie 2000 

HG 285/2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 

Monitorul Oficial Nr. 236 din 17 martie 2004 

Ordin nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea 
clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051/2000 

Monitorul Oficial Nr. 287 din 31 mai 2001 

ORDIN nr. 189 din 12 februarie 2013 

pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea 
clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000" 

Monitorul Oficial nr. 121 din 5 martie 2013 

ORDONANŢA de Guvern nr. 137 din 31 august 2000 (*republicată*) privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**) 

Monitorul Oficial nr. 166 din 7 martie 2014 

O.U.G. nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de 
tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi 

Monitorul Oficial nr. 385 din 21 mai 2008 

Cu modificările şi completările ulterioare 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72004L0113:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71992L0085:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71979L0007:EN:NOT
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servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii 

O.U.G. nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament 
între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială 

Monitorul Oficial nr. 443 din 29 iunie 2007 

ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare**) 

Monitorul Oficial  nr. 166 din 7 martie 2014 

Servicii sociale  

LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 (*actualizată*)privind asigurarea calităţii 

în domeniul serviciilor sociale(actualizată până la data de 5 aprilie 2015*) 
Monitorul Oficial  nr. 754 din 9 noiembrie 2012 

HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 februarie 2014 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 

Monitorul Oficial  nr. 172 din 11 martie 2014   

ORDIN nr. 31 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii 
separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei 
speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi 

Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2015 

ORDIN nr. 67 din 21 ianuarie 2015 

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi 

Monitorul Oficial nr. 116 din 13 februarie 2015 

HOTĂRÂRE nr. 412 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţa medico-
sociale 

Monitorul Oficial nr. 260 din 15 aprilie 2003 

HOTĂRÂRE nr. 539 din 9 iunie 2005 

pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 
privind serviciile sociale 

Monitorul Oficial nr. 535 din 23 iunie 2005 

ORDIN nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014 

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără 
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor 
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru 
serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 
cantinelor sociale 

Monitorul Oficial nr. 874 din 2 decembrie 2014 
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LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale Monitorul Oficial nr. 905 din 20 decembrie 2011 

ORDIN nr. 424 din 19 martie 2014 

privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării 
furnizorilor de servicii sociale 

Monitorul Oficial nr. 217 din 26 martie 2014 

STRATEGIE din 12 decembrie 2014 

naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru 
perioada 2014-2020*) 

Monitorul Oficial nr. 33 bis din 15 ianuarie 2015 

STRATEGIA NAŢIONALĂ din 18 noiembrie 2014 

în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-
2017 

Monitorul Oficial nr. 890 din 8 decembrie 2014 

STRATEGIE din 14 ianuarie 2015 

Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 

Monitorul Oficial nr. 49 din 21 ianuarie 2015 

Turism  

HG 1072/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la HG 1016/2011 privind 
acordarea statutului de statiune balneara si balneoclimatica pentru unele 
localitati si areale care dispun de factori naturali de cură. 

Monitorul Oficial, Partea I nr.825 din 23 decembrie 2013. 

Legea nr. 343 din 31 mai 2002 pentru aprobarea OUG nr. 109/2000 privind 
statiunile balneare, climatice şi balneoclimatice si asistenta medicală 
balneară si de recuperare 

Monitorul Oficial nr. 424 din 18 iunie 2002. 

Hotararea nr. 1016 din 12 octombrie 2011 privind acordarea statutului de 
statiune balneară si balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care 
dispun de factori naturali de cură 

Monitoul Oficial nr. 743 din 24 octombrie 2011 

OG nr. 109 din 31 august 2000 privind staţiunile balneare, climatice si 
balneoclimatice si asistentă medicală balneară şi de recuperare 

Monitorul Oficial nr. 426 din 2 septembrie 2000. 

Hotărârea nr. 1154 din 23 iulie 2004 privind aprobarea Normelor tehnice 
unitare pentru realizarea documentaţiilor complexe de atestare a 
funcţionării staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice si de 
organizare a intregii activitati de utilizare a factorilor naturali 

Monitorul Oficial nr. 752 din 18 august 2004 

Hotărârea nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor şi 

criteriilor de atestare a statiunilor turistice 
Monitoul Oficial nr. 613 din 20 august 2008 

Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
Monitorul Oficial nr. 442 din 29 iunie 2007 
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sălbatice 

Hotărâre nr. 77 din 23 ianuarie 2003 privind instituirea unor măsuri pentru 
prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în 
munţi 

Monitorul Oficial nr. 91 din 13 februarie 2003 

Hotărâre nr. 1.136 din 18 septembrie 2007 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - 
salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă 

Monitorul Oficial nr. 675 din 4 octombrie 2007 

Lege nr. 347 din 14 iulie 2004 legea muntelui Monitorul Oficial nr. 670 din 26 iulie 2004 

Semnatura electronica  

Lege nr. 455 din 18 iulie 2001 
privind semnătura electronică 

Monitorul Oficial nr. 429 din 31 iulie 2001 

 

 

 

 

Se va avea în vedere forma documentelor cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se vor avea În vedere si alte acte normative aplicabile 


