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HOTARARI DE GUVERN 2016 – SELECTIE  
 
► Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal 
      În vigoare de la 13.01.2016, Mof I nr. 22 din 13.01.2016 
► Hotărârea nr. 16/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului 
care gestionează fonduri comunitare 

      În vigoare de la 27.01.2016, Mof I nr. 60 din 27.01.2016 
► Hotărârea nr. 47/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 
      În vigoare de la 09.02.2016, Mof I nr. 100 din 09.02.2016 
► Hotărârea nr. 69/2016 pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter 

temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume 
      În vigoare de la 26.02.2016, Mof I nr. 151 din 26.02.2016 
► Hotărârea nr. 135/2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2016, 2017 şi 

2018, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din 
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale 

      În vigoare de la 14.03.2016, Mof I nr. 188 din 14.03.2016 
► Hotărârea nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 

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

      În vigoare de la 14.03.2016, Mof I nr. 188 din 14.03.2016 
► Hotărârea nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin ► Hotărârea 
Guvernului nr. 1/2016 

      În vigoare de la 21.03.2016, Mof I nr. 208 din 21.03.2016 
► Hotărârea nr. 196/2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului 

administrativ 
      În vigoare de la 31.03.2016, Mof I nr. 237 din 31.03.2016 
► Hotărârea nr. 214/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor 
      În vigoare de la 01.04.2016, Mof I nr. 243 din 01.04.2016 
► Hotărârea nr. 216/2016 privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plăţii unice pe 

suprafaţă, plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, 
plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plăţii pentru tinerii fermieri, 
precum şi a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal 
pentru culturile amplasate pe teren arabil 

      În vigoare de la 01.04.2016, Mof I nr. 243 din 01.04.2016 
► Hotărârea nr. 269/2016 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

      În vigoare de la 20.04.2016, Mof I nr. 300 din 20.04.2016 
► Hotărârea nr. 279/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a 
normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar 
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      În vigoare de la 18.04.2016, Mof I nr. 292 din 18.04.2016 
► Hotărârea nr. 371/2016 pentru modificarea şi completarea Statutului personalului voluntar 

din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2005 
      În vigoare de la 25.05.2016, Mof I nr. 397 din 25.05.2016 
► Hotărârea 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 

      În vigoare de la 06.06.2016, Mof I nr. 423 din 06.06.2016 
► Hotărârea nr. 411/2016 pentru abrogarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 

privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din 
regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare 

      În vigoare de la 16.06.2016, Mof I nr. 452 din 16.06.2016 
► Hotărârea nr. 449/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul 
şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
52/2011 

      În vigoare de la 01.07.2016, Mof I nr. 473 din 24.06.2016 
► Hotărârea nr. 455/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 

      În vigoare de la 29.06.2016, Mof I nr. 486 din 29.06.2016 
► Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 

      În vigoare de la 08.07.2016, Mof I nr. 516 din 08.07.2016 
► Hotărârea nr. 480/2016 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru 

aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 
achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 

      În vigoare de la 12.07.2016, Mof I nr. 522 din 12.07.2016 
► Hotărârea nr. 516/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Planul naţional de protecţie a 

apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
53/2009 

      În vigoare de la 01.08.2016, Mof I nr. 581 din 01.08.2016 
► Hotărârea nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul 

preuniversitar 
      În vigoare de la 10.08.2016, Mof I nr. 610 din 10.08.2016 
► Hotărârea nr. 525/2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei 

publice 2016-2020 
      În vigoare de la 08.09.2016, Mof I nr. 700 din 08.09.2016 
► Hotărârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc 
      În vigoare de la 26.08.2016, Mof I nr. 615 din 11.08.2016 
► Hotărârea nr. 558/2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi 

frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuţia 
fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului 
aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la 
nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli în anul şcolar 2016-2017 

      În vigoare de la 10.08.2016, Mof I nr. 611 din 10.08.2016 
► Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se 

supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu 
      În vigoare de la 16.08.2016, Mof I nr. 628 din 16.08.2016 
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► Hotărârea nr. 578/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind 
aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de 
finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor 
de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi 
proiectelor de investiţii în turism 

      În vigoare de la 18.08.2016, Mof I nr. 636 din 18.08.2016 
► Hotărârea nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

      În vigoare de la 22.08.2016, Mof I nr. 641 din 22.08.2016 
► Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 

perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate 
obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor 
de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, 
precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public 

      În vigoare de la 23.08.2016, Mof I nr. 644 din 23.08.2016 
► Hotărârea nr. 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 

      În vigoare de la 19.08.2016, Mof I nr. 640 din 19.08.2016 
► Hotărârea nr. 616/2016 pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru 

activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 
      În vigoare de la 02.09.2016, Mof I nr. 683 din 02.09.2016 
► Hotărârea nr. 626/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a 
tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 

      În vigoare de la 05.09.2016, Mof I nr. 688 din 05.09.2016 
► Hotărârea nr. 628/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin Hotărârea 
Guvernuluinr. 139/2008 

      În vigoare de la 07.09.2016, Mof I nr. 694 din 07.09.2016 
► Hotărârea nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru 

achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase 
specializate" 

      În vigoare de la 07.09.2016, Mof I nr. 697 din 07.09.2016 
► Hotărârea nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă 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, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării 

      În vigoare de la 19.09.2016, Mof I nr. 719 din 19.09.2016 
► Hotărârea nr. 650/2016 pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru 

administraţia publică 2016-2020 
      În vigoare de la 04.10.2016, Mof I nr. 777 din 04.10.2016 
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► Hotărârea nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea 
ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 
Natura 2000 în România 

      În vigoare de la 23.09.2016, Mof I nr. 743 din 23.09.2016 
 
► Hotărârea nr. 683/2016 privind desemnarea infrastructurilor critice europene şi pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor 

      În vigoare de la 30.09.2016, Mof I nr. 764 din 30.09.2016 
► Hotărârea nr. 716/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 
      În vigoare de la 07.10.2016, Mof I nr. 789 din 07.10.2016 
► Hotărârea nr. 719/2016 pentru aprobarea Programului "Construcţia de locuinţe de 

serviciu" 
      În vigoare de la 06.10.2016, Mof I nr. 786 din 06.10.2016 
► Hotărârea nr. 720/2016 privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 
      În vigoare de la 05.10.2016, Mof I nr. 783 din 05.10.2016 
► Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţacorporativă a întreprinderilor publice 

      În vigoare de la 12.10.2016, Mof I nr. 803 din 12.10.2016 
► Hotărârea nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru 

achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, 
juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne" 

      În vigoare de la 13.10.2016, Mof I nr. 808 din 13.10.2016 
► Hotărârea nr. 725/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 

      În vigoare de la 07.10.2016, Mof I nr. 792 din 07.10.2016 
► Hotărârea nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile 

funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor 
umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să 
le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare 

      În vigoare de la 23.11.2016, Mof I nr. 843 din 24.10.2016 
► Hotărârea nr. 768/2016 privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru 

reducerea riscurilor la dezastre 
      În vigoare de la 26.10.2016, Mof I nr.  852 din 26.10.2016. 
► Hotărârea nr. 774/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, 
precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 

      În vigoare de la 27.10.2016, Mof I nr. 856 din 27.10.2016 
► Hotărârea nr. 776/2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi 
limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice 

      În vigoare de la 24.10.2016, Mof I nr. 842 din 24.10.2016 
► Hotărârea nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic 

naţional al nomenclaturilor stradale 
      În vigoare de la 31.10.2016, Mof I nr. 867 din 31.10.2016 
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► Hotărârea nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a 
infrastructurii principale de irigaţii din România 

      În vigoare de la 02.11.2016, Mof I nr. 879 din 02.11.2016 
 
► Hotărârea nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor 

persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa 
persoanelor 

      În vigoare de la 03.11.2016, Mof I nr. 883 din 03.11.2016 
► Hotărârea nr. 847/2016 pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 

638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către 
producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate" 

      În vigoare de la 17.11.2016, Mof I nr. 928 din 17.11.2016 
► Hotărârea nr. 852/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru 

achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure 
şi/sau hibride din specia porcine" 

      În vigoare de la 21.11.2016, Mof I nr. 932 din 21.11.2016 
► Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie 

realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează 
puncte de comandă de protecţie civilă 

      În vigoare de la 25.11.2016, Mof I nr. 955 din 25.11.2016 
► Hotărârea nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului 

maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

      În vigoare de la 23.11.2016, Mof I nr. 943 din 23.11.2016 
► Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 
de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii 

      În vigoare de la 07.12.2016, Mof I nr. 985 din 07.12.2016 
► Hotărârea nr. 876/2016 pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 

723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către 
producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline 
şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne" 

      În vigoare de la 28.11.2016, Mof I nr. 960 din 28.11.2016 
► Hotărârea nr. 877/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a 
unor dispoziţii legale 

      În vigoare de la 28.11.2016, Mof I nr. 963 din 28.11.2016 
► Hotărârea nr. 905/2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului 

patrimoniului cultural 
      În vigoare de la 27.12.2016, Mof I nr. 1047 din 27.12.2016 
► Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice 

      În vigoare la 27.02.2017, Mof I nr. 1061 din 29.12.2016 
► Hotărârea nr. 932/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru 

aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a 
unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul 
care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară 

      În vigoare de la 20.12.2016, Mof I nr. 1025 din 20.12.2016 
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► Hotărârea nr. 935/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. 
(2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

      În vigoare de la 16.12.2016, Mof I nr. 1015 din 16.12.2016 
 
► Hotărârea nr. 944/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant 
      În vigoare de la 28.12.2016, Mof I nr. 1056 din 28.12.2016 
► Hotărârea nr. 965/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 

Va intra  În vigoare la 21.01.2017, Mof I nr. 1035 din 22.12.2016 
► Hotărârea nr. 1012/2016 pentru modificarea art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la 
motorina utilizată în agricultură 

      În vigoare de la 29.12.2016, Mof I nr. 1065 din 29.12.2016 
 
 


