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HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind aprobarea suplimentãrii efectivelor
batalionului de infanterie din cadrul Rezervei Strategice
pentru Forþa de Stabilizare (SFOR) în Bosnia-Herþegovina
Având în vedere solicitarea Preºedintelui României adresatã celor douã
Camere ale Parlamentului pentru a aproba suplimentarea, de la 300 la
400 de militari, a efectivelor batalionului de infanterie destinat exclusiv pentru misiuni de menþinere a pãcii, din cadrul Rezervei Strategice pentru Forþa
de Stabilizare (SFOR) în Bosnia-Herþegovina,
în temeiul art. 5 alin. 1 din Legea apãrãrii naþionale a României
nr. 45/1994 ºi al art. 1 pct. 27 din Regulamentul ºedinþelor comune ale
Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea, de la 300 la 400 de militari, a
efectivelor batalionului de infanterie destinat exclusiv pentru misiuni de menþinere a pãcii, din cadrul Rezervei Strategice pentru Forþa de Stabilizare
(SFOR) în Bosnia-Herþegovina.
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Art. 2. Ñ Cheltuielile aferente suplimentãrii efectivelor batalionului de
infanterie din cadrul Rezervei Strategice pentru Forþa de Stabilizare (SFOR)
în Bosnia-Herþegovina, de la 300 la 400 de militari, se asigurã de cãtre
Ministerul Apãrãrii Naþionale.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în
ºedinþa comunã din 24 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ION DIACONESCU

PETRE ROMAN

Bucureºti, 24 martie 1998.
Nr. 5.

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE
GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind majorarea salariilor personalului din unele instituþii publice
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Art. 1. Ñ În vederea reechilibrãrii salarizãrii personalului
din sectorul bugetar, se majoreazã cu 25% salariile de
bazã ale personalului din urmãtoarele instituþii publice finanþate integral sau parþial din bugetul de stat, bugetele locale,
fondurile speciale, dupã caz:
a) unitãþi de cercetare ºtiinþificã, dezvoltare tehnologicã
ºi proiectare, la care salarizarea personalului din activitatea
de bazã se face pe baza coeficienþilor de ierarhizare prevãzuþi în anexa nr. V/3 la Ordonanþa Guvernului
nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienþi de ierarhizare
a salariilor de bazã pentru personalul din sectorul bugetar,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 182 din 8 august 1996;
b) unitãþi de perfecþionare a personalului, la care salarizarea personalului din activitatea de bazã se face pe baza
coeficienþilor de ierarhizare prevãzuþi în anexa nr. V/1 A la
Ordonanþa Guvernului nr. 39/1994, republicatã;
c) unitãþi de informaticã, la care salarizarea personalului
din activitatea de bazã se face pe baza coeficienþilor de
ierarhizare prevãzuþi în anexa nr. V/4 la Ordonanþa
Guvernului nr. 39/1994, republicatã;
d) cãpitãnii de porturi ºi unitãþi navale, la care salarizarea personalului din activitatea de bazã se face pe baza
coeficienþilor de ierarhizare prevãzuþi în anexa nr. V/8 la
Ordonanþa Guvernului nr. 39/1994, republicatã;
e) unitãþi sanitar-veterinare, de protecþie a plantelor, de
control al produselor biologice ºi medicamentelor de uz
veterinar ºi celelalte unitãþi, la care salarizarea personalului
din activitatea de bazã se face pe baza coeficienþilor de
ierarhizare prevãzuþi în anexa nr. V/9 la Ordonanþa
Guvernului nr. 39/1994, republicatã;
f) unitãþi de cadastru ºi organizare a teritoriului, la care
salarizarea personalului din activitatea de bazã se face pe
baza coeficienþilor de ierarhizare prevãzuþi în anexa
nr. V/9 A la Ordonanþa Guvernului nr. 39/1994, republicatã;
g) agenþiile de protecþie a mediului ºi Administraþia
Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ, la care salarizarea

personalului din activitatea de bazã se face pe baza coeficienþilor de ierarhizare prevãzuþi în anexa nr. V/9 B la
Ordonanþa Guvernului nr. 39/1994, republicatã;
h) instituþii sau unitãþi la care salarizarea personalului
din activitatea de bazã se face pe baza coeficienþilor de
ierarhizare prevãzuþi în anexele nr. V/10 sau V/11 la
Ordonanþa Guvernului nr. 39/1994, republicatã;
i) Aeroclubul României, la care salarizarea personalului
din activitatea de bazã se face pe baza coeficienþilor de
ierarhizare prevãzuþi în anexa nr. V/10 A la Ordonanþa
Guvernului nr. 39/1994, republicatã;
j) funcþii de execuþie de specialitate specifice din aparatul propriu al Preºedinþiei, Parlamentului ºi al Guvernului ºi
funcþiile de conducere de ºef departament ºi director general din aparatul Parlamentului, la care salarizarea personalului se face pe baza coeficienþilor de ierarhizare prevãzuþi
în anexele nr. II/1, II/2 ºi II/4 la Ordonanþa Guvernului
nr. 39/1994, republicatã; funcþiile de conducere ºi de execuþie din aparatul instituþiei Avocatul Poporului, potrivit Legii
nr. 35/1997, precum ºi funcþiile de controlor financiar gradul IÐIII ºi asistent, la care salarizarea se face pe baza
coeficienþilor de ierarhizare prevãzuþi în anexa nr. 2 la
Legea nr. 50/1995;
k) ministere ºi celelalte instituþii centrale ale administraþiei publice, la care salarizarea personalului din activitatea
de bazã se face pe baza coeficienþilor de ierarhizare prevãzuþi în anexa nr. III/1 la Ordonanþa Guvernului
nr. 39/1994, republicatã, precum ºi personalul salarizat pe
baza acestei anexe din alte instituþii publice;
l) aparatul propriu al prefecturilor ºi unitãþile teritoriale
ale administraþiei publice, la care salarizarea personalului
din activitatea de bazã se face pe baza coeficienþilor de
ierarhizare prevãzuþi în anexa nr. III/2 la Ordonanþa
Guvernului nr. 39/1994, republicatã;
m) aparatul propriu al consiliilor judeþene, locale ºi al
primãriilor, la care salarizarea personalului se face pe baza
coeficienþilor de ierarhizare prevãzuþi în anexa nr. III/2 la
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Ordonanþa Guvernului nr. 39/1994, republicatã, ºi a valorii
coeficientului de ierarhizare 1,000, aprobat prin lege pentru
personalul din sectorul bugetar.
Art. 2. Ñ Coeficienþii de ierarhizare prevãzuþi în anexele
menþionate la art. 1, pentru personalul încadrat ca debutant, se majoreazã suplimentar cu 0,025.
Art. 3. Ñ Coeficienþii de ierarhizare prevãzuþi la cap. I
din anexa nr. V/1 la Ordonanþa Guvernului nr. 39/1994,
republicatã, se majoreazã dupã cum urmeazã:
a) cu 0,075 pentru funcþiile de preparator ºi asistent universitar cu o vechime în învãþãmânt de pânã la 3 ani;
b) cu 0,050 pentru funcþiile de preparator ºi asistent universitar cu o vechime în învãþãmânt de 3Ñ6 ani;
c) cu 0,025 pentru funcþiile de preparator ºi asistent universitar cu o vechime în învãþãmânt de 6Ñ10 ani;
d) cu 0,075 pentru funcþiile didactice din învãþãmântul
preuniversitar cu o vechime în învãþãmânt de pânã la
2 ani;
e) cu 0,050 pentru funcþiile didactice din învãþãmântul
preuniversitar cu gradul didactic definitiv, cu o vechime în
învãþãmânt de 2Ñ6 ani;
f) cu 0,025 pentru funcþiile didactice din învãþãmântul
preuniversitar cu gradul didactic definitiv, cu o vechime în
învãþãmânt de 6Ñ10 ani.
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Art. 4. Ñ Coeficienþii de ierarhizare prevãzuþi în anexa
nr. V/5 la Ordonanþa Guvernului nr. 39/1994, republicatã,
se majoreazã dupã cum urmeazã:
a) cu 0,050 pentru funcþiile de debutant din cap. I poziþiile 1, 3, 4 ºi 7 ºi din cap. II poziþiile 1, 3, 4, 6 ºi 7;
b) cu 0,025 pentru funcþiile de debutant din cap. I poziþiile 6, 8 ºi 9 ºi din cap. II poziþiile 2, 5 ºi 8.
Art. 5. Ñ Coeficienþii de ierarhizare prevãzuþi în anexele
nr. III/1 ºi III/3 la Ordonanþa Guvernului nr. 39/1994, republicatã, pentru funcþiile la care se prevede condiþia de studii
superioare, se majoreazã suplimentar cu 0,5.
Art. 6. Ñ Personalul care are titlul ºtiinþific de doctor ºi
îºi desfãºoarã activitatea în instituþiile (unitãþile) prevãzute
la art. 1, precum ºi în unitãþile de culturã, în domeniul pentru care a primit acest titlu, este remunerat cu 15% în plus
la salariul de bazã.
Art. 7. Ñ Instituþiile (unitãþile) la care se aplicã prevederile art. 1 se stabilesc de cãtre ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al
Ministerului Finanþelor.
Art. 8. Ñ Prevederile prezentei ordonanþe de urgenþã se
aplicã începând cu luna martie 1998.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Iuliu Bara,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 26 martie 1998.
Nr. 6.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 58/1997
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Turismului
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Turismului, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 14 martie 1997, modificatã prin Hotãrârea Guvernului
nr. 208/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 punctul 15 va avea urmãtorul cuprins:
”15. coordoneazã activitatea instituþiilor publice prevãzute
în anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre.Ò
2. La articolul 2, dupã punctul 15 se introduce punctul
151 cu urmãtorul cuprins:
”151. avizeazã documentaþiile de urbanism privind zonele
ºi staþiunile turistice, precum ºi documentaþiile tehnice privind construcþiile din domeniul turismului.Ò
3. Articolul 3 alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
”(3) Numãrul maxim de posturi din aparatul propriu este
de 57, exclusiv demnitarii.Ò

4. La articolul 3, dupã alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu urmãtorul cuprins:
”(5 1) În aparatul propriu al ministerului se utilizeazã
funcþia de secretar general, asimilatã din punct de vedere
al salarizãrii cu funcþia de subsecretar de stat. Numirea ºi
eliberarea din funcþie a secretarului general, precum ºi atribuþiile acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului.Ò
5. Articolul 4 alineatul (2) liniuþa a 4-a va avea urmãtorul cuprins:
”Ñ participarea la avizarea documentaþiilor de urbanism
privind zonele ºi staþiunile turistice ºi a documentaþiilor tehnice privind construcþiile din domeniul turismului.Ò
6. Articolul 4 alineatul (3) teza I va avea urmãtorul
cuprins:
”(3) Finanþarea cheltuielilor curente ºi de capital se asigurã din Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea
turismului.Ò
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7. Articolul 5 alineatul (3) teza I va avea urmãtorul
cuprins:
”(3) Finanþarea cheltuielilor curente ºi de capital se asigurã din Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea
turismului.Ò
8. Anexele nr. 1 ºi 2 se modificã ºi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 ºi 2 la prezenta hotãrâre.

Art. II. Ñ Hotãrârea Guver nului nr. 58/1997 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Turismului, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 208/1997, cu modificãrile
ºi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
articolelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul turismului,
çkos Birtalan
p. Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Iuliu Bara,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Ministru delegat pe lângã
primul-ministru pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Bucureºti, 25 martie 1998.
Nr. 165.
ANEXA Nr. 1
Numãrul maxim de posturi: 57
(exclusiv demnitarii)

MINISTERUL TURISMULUI

MINISTRU

SECRETAR DE STAT

CONSILIERI
CONTENCIOS

CONTROL FINANCIAR
PROPRIU
COMPARTIMENT
INTEGRARE
EUROPEANÃ

SECRETAR GENERAL

DIRECÞIA GENERALÃ
STRATEGIE
ªI REGLEMENTARE

DIRECÞIA GENERALÃ
RELAÞII

DIRECÞIA ECONOMICÃ
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ANEXA Nr. 2

INSTITUÞIILE PUBLICE

care funcþioneazã în subordinea Ministerului Turismului
Nr.
crt.

Denumirea unitãþii

Sursa de finanþare

1. Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism*)
2. Oficiul de Promovare a Turismului**)
3. Institutul Naþional de Formare ºi Management
pentru Turism (cu personalitate juridicã, care
îºi desfãºoarã activitatea în regim de autofinanþare prin baza de aplicaþie)***)
4. Institutul de Cercetare pentru Turism (cu
personalitate juridicã, care îºi desfãºoarã
activitatea în regim de autonomie economicã)

Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului
Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului
venituri extrabugetare

venituri extrabugetare

***) Numãrul maxim de posturi: 25.
***) Numãrul maxim de posturi: 50.
***) Baza de aplicaþie este formatã din Hotel ”ParcÒ, Restaurant ”ParcÒ, Hotel ”TuristÒ, baza de agrement.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind derularea Programului CEEPUS în România
În temeiul art. 170 alin. (7) din Legea nr. 84/1995, republicatã, ºi al Legii nr. 21/1997,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ În scopul participãrii Ministerului Educaþiei
Naþionale la realizarea Programului de schimburi pentru
studii universitare în Europa Centralã Ñ CEEPUS, se înfiinþeazã, în cadrul ministerului, Oficiul Naþional CEEPUS, la
nivel de compartiment.
Art. 2. Ñ Atribuþiile Oficiului Naþional CEEPUS, potrivit
legii, sunt urmãtoarele:
a) popularizarea, în scopul promovãrii, a programului, în
strânsã legãturã cu Oficiul Central CEEPUS ºi cu celelalte
oficii naþionale CEEPUS;
b) primirea cererilor;
c) pregãtirea acordãrii burselor pentru solicitanþi;
d) stabilirea locului de studiu pentru beneficiarii burselor
care urmeazã sã fie primiþi;
e) acordarea burselor în condiþiile stabilite de Programul
CEEPUS Ñ Acþiunea 5;
f) organizarea plãþii burselor;
g) primirea rapoartelor;
h) realizarea evaluãrii naþionale a programului;
i) raportãri anuale cãtre Comitetul mixt al miniºtrilor.
Art. 3. Ñ Ministerul Educaþiei Naþionale va participa la
Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa
Centralã ”Central European Exchange Program for

University StudiesÒ Ñ CEEPUS Ñ începând cu anul universitar 1998/1999.
Art. 4. Ñ Anual, Ministerul Educaþiei Naþionale, prin
Oficiul Naþional CEEPUS, va acorda, prin universitãþile care
vor fi solicitate de partenerii din þãrile semnatare ale
Acordului CEEPUS, 200 luni bursã pentru studii universitare ºi postuniversitare.
Art. 5. Ñ Beneficiarii burselor prevãzute la art. 4, pe
perioada studiilor universitare sau postuniversitare, vor avea
urmãtoarele facilitãþi:
a) bursã lunarã, în cuantumul stabilit de lege, pentru
cetãþenii strãini bursieri ai statului român;
b) cazare gratuitã în cãmine studenþeºti sau în alte spaþii universitare amenajate în acest scop;
c) cheltuieli de laborator legate de realizarea programului de studii sau cercetare;
d) plata cheltuielilor legate de serviciile medicale acordate în condiþiile legii, similar persoanelor asigurate din
România.
Art. 6. Ñ Cheltuielile legate de aplicarea Programului
CEEPUS în România, prevãzute la art. 4 ºi 5, se suportã
din bugetul alocat Ministerului Educaþiei Naþionale.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
p. Ministrul educaþiei naþionale,
Mihai Korka,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Marin Mitriº,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 26 martie 1998.
Nr. 172.

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 129/30.III.1998
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind mãsuri de protecþie socialã aplicabile pensiilor ºi altor drepturi de asigurãri sociale,
alocaþiilor de stat pentru copii, precum ºi altor venituri ale populaþiei în anul 1998
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ În anul 1998 se corecteazã lunar, în plus,
urmãtoarele venituri ale populaþiei:
a) pensiile de asigurãri sociale de stat, militare ºi
I.O.V.R.;
b) pensiile agricultorilor;
c) pensiile suplimentare din sistemul asigurãrilor sociale
de stat ºi pensiile suplimentare pentru pensionarii militari;
d) sumele fixe pentru îngrijire acordate pensionarilor
încadraþi în gradul I de invaliditate;
e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaþiei de
pensii;
f) indemnizaþiile ºi sporurile care se acordã invalizilor,
veteranilor ºi vãduvelor de rãzboi în temeiul Legii
nr. 49/1991, modificatã prin Legea nr. 55/1992 ºi prin
Legea nr. 44/1994;
g) indemnizaþiile lunare acordate în baza Legii
nr. 51/1993;
h) indemnizaþiile de însoþitor prevãzute la art. 1 alin. (2)
din Hotãrârea Guvernului nr. 610/1990, cu modificãrile ulterioare;
i) indemnizaþiile lunare acordate în baza Decretului-lege
nr. 118/1990, cu modificãrile ulterioare.
Art. 2. Ñ (1) Pentru lunile martie ºi aprilie din anul
1998 corecþia lunarã este de 5%.
(2) Începând cu luna mai ºi pânã la sfârºitul anului
1998, corecþia lunarã este de 3,3% pentru beneficiarii prevãzuþi la art. 1 lit. a) ºi de 3% pentru cei prevãzuþi la
art. 1 lit. b), c), d), e), f), g), h) ºi i).
Art. 3. Ñ (1) Prevederile art. 1 ºi 2 se aplicã ºi persoanelor ale cãror drepturi de pensie se stabilesc în condiþiile art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 565/1996.
(2) Persoanele ale cãror drepturi de pensie se deschid
concomitent sau dupã data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri ºi se stabilesc în alte condiþii decât cele prevãzute
la art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 565/1996 beneficiazã
de corecþia lunarã aferentã lunii deschiderii dreptului de
pensie ºi în continuare.

Art. 4. Ñ Cuantumurile minime ale pensiilor din sistemul asigurãrilor sociale de stat, precum ºi ale celor pentru
agricultori se corecteazã lunar în condiþiile prevãzute la
art. 2.
Art. 5. Ñ (1) Ajutorul de ºomaj, ajutorul de integrare
profesionalã ºi alocaþia de sprijin pentru persoanele cãrora
li se deschide dreptul la platã, pentru cele aflate în platã,
precum ºi pentru cele ale cãror drepturi au fost suspendate ºi reluate în platã se corecteazã lunar, în plus, cu 5%
în lunile martie ºi aprilie ºi cu 2,5% începând cu luna mai
ºi pânã la sfârºitul anului.
(2) Compensaþia de 15.732 lei lunar net, acordatã beneficiarilor de ajutor de ºomaj în baza Hotãrârii Guvernului
nr. 542/1996, se corecteazã în lunile martie ºi aprilie cu
câte 5%, iar începând cu luna mai pânã la sfârºitul anului
se corecteazã lunar cu 2,5%.
(3) Ajutorul de ºomaj corectat în condiþiile prezentei
hotãrâri va fi acordat cu respectarea prevederilor art. 4
alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicatã, modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 47/1997, þinând
seama ºi de majorarea prevãzutã la art. 90 alin. (3) lit. e)
din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997.
Art. 6. Ñ (1) Nivelul drepturilor prevãzute la art. 1 ºi 5
se va stabili lunar prin aplicarea corecþiilor reglementate la
art. 2 ºi, respectiv, la art. 5 asupra cuantumurilor din luna
precedentã.
(2) Pentru drepturile prevãzute la art. 1 lit. a), b), c) ºi
e) ºi la art. 5 corecþia se aplicã asupra drepturilor aferente
lunii anterioare celei pentru care se acordã, dupã deducerea majorãrii prevãzute la art. 90 alin. (3) lit. e) din Legea
nr. 145/1997.
(3) Pentru luna curentã, majorarea prevãzutã la art. 90
alin. (3) lit. e) din Legea nr. 145/1997 se aplicã asupra
drepturilor individuale corectate conform prevederilor art. 2
ºi 5 din prezenta hotãrâre.
Art. 7. Ñ (1) Nivelul veniturilor nete lunare pânã la care
se acordã ajutorul social potrivit art. 3 alin. (1) ºi (2) din
Legea nr. 67/1995 este urmãtorul:
Ñ lei Ñ

Familii formate din 2 persoane
Familii formate din 3 persoane
Familii formate din 4 persoane
Familii formate din 5 persoane
Fiecare altã persoanã care face parte din
familie în condiþiile Legii nr. 67/1995
Persoanã singurã

(2) Sumele prevãzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2)
ºi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 devin 15.100 lei
începând cu 1 aprilie 1998, 16.100 lei începând cu 1 iulie
1998 ºi 17.300 lei începând cu 1 octombrie 1998.

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

237.600
331.700
416.000
495.400
73.500

254.200
354.900
445.100
530.100
78.600

272.000
379.700
476.900
567.200
84.100

131.900

141.100

151.000

(3) Cuantumul ajutoarelor sociale stabilite, potrivit Legii
nr. 67/1995, pânã la data de 31 martie 1998 se corecteazã prin creºteri procentuale cu 15% de la 1 aprilie
1998, cu 7% de la 1 iulie 1998 ºi cu 7% de la 1 octombrie 1998.
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Art. 8. Ñ Cuantumul lunar al ajutorului care se acordã
soþiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, potrivit
art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995, se corecteazã lunar,
în plus, cu 5% pentru lunile martie ºi aprilie, iar începând
cu luna mai pânã la sfârºitul anului, cu 3% lunar.
Art. 9. Ñ Cuantumul indemnizaþiei de naºtere, reglementat la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, se corecteazã lunar, în plus, cu 5% pentru lunile martie ºi aprilie,
iar începând cu luna mai pânã la sfârºitul anului, cu 2,5%
lunar.
Art. 10. Ñ Începând cu luna martie, alocaþia de stat
pentru copii, acordatã potrivit Legii nr. 61/1993, se stabileºte în cuantum de 65.000 lei.
Art. 11. Ñ Alocaþia lunarã acordatã pentru fiecare copil
încredinþat sau dat în plasament, stabilitã potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 26/1997, se corecteazã lunar, în plus, cu 5% pentru
lunile martie ºi aprilie, iar începând cu luna mai pânã la
sfârºitul anului, cu 2,5% lunar.
Art. 12. Ñ Ajutorul rambursabil care se acordã persoanelor refugiate, în temeiul art. 15 lit. i) din Legea
nr. 15/1996 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în
România, cu modificãrile ulterioare, se corecteazã lunar, în
plus, cu 5% în lunile martie ºi aprilie ºi cu 2,5% începând
cu luna mai pânã la sfârºitul anului.
Art. 13. Ñ Alocaþiile de hranã pentru participanþii la
concursuri profesionale ºi cultural-artistice ale elevilor ºi studenþilor, la fazele judeþene ºi finale, precum ºi la olimpiadele internaþionale se stabilesc potrivit reglementãrilor în
vigoare, în funcþie de unitãþile în care se desfãºoarã manifestãrile respective.
Art. 14. Ñ Alocaþiile de hranã pentru consumurile colective din unitãþile bugetare ºi din regiile autonome cu specific deosebit, pentru trimestrele II, III ºi IV 1998, sunt cele
prevãzute în anexele nr. 1, 2 ºi 3 la prezenta hotãrâre.
Art. 15. Ñ Nivelul drepturilor acordate în baza
Ordonanþei Guvernului nr. 56/1994, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 146/1994, se corecteazã de cãtre Ministerul
Educaþiei Naþionale, pentru copiii din unitãþile de învãþãmânt
special, ºi de cãtre serviciile publice specializate pentru
protecþia copilului, în cazul copiilor din centrele de plasament, astfel:
a) în lunile martie ºi aprilie 1998, cu câte 5%;
b) începând cu luna mai ºi pânã la sfârºitul anului
1998, cu câte 2,5% lunar.
Art. 16. Ñ Drepturile acordate donatorilor de sânge,
potrivit legii, sunt de 84.000 lei în trimestrul II, de 88.000
lei în trimestrul III ºi de 93.000 lei în trimestrul IV 1998,
pentru alocaþiile de hranã sau bonuri valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sânge, ºi de
210.000 lei în trimestrul II, 220.000 lei în trimestrul III ºi
231.000 lei în trimestrul IV 1998, pentru recompensele sub
formã de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea
donare, în condiþiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 4/1995.
Art. 17. Ñ Costul mesei calde ºi indemnizaþia de hranã
ce se acordã, potrivit reglementãrilor în vigoare, salariaþilor
din unele regii autonome ºi societãþi comerciale cu capital
majoritar de stat, care se suportã din cheltuielile de exploatare, pot fi corectate cu 51,4% de la data publicãrii în
Monitorul Oficial al României a prezentei hotãrâri, cu 4,8%
începând cu data de 1 iulie ºi cu 5,2% începând cu data
de 1 octombrie 1998. Cu aceleaºi procente ºi de la
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aceleaºi date pot fi corectate costul mesei calde ºi indemnizaþia de hranã care se acordã, potrivit legii, salariaþilor
din unele unitãþi bugetare.
Art. 18. Ñ (1) Ministerul Educaþiei Naþionale va stabili,
trimestrial, cuantumurile burselor pentru elevii, studenþii,
doctoranzii ºi cursanþii din învãþãmântul preuniversitar din
Republica Moldova ºi Ucraina, pentru cei de origine etnicã
românã din afara graniþelor þãrii, pentru cetãþenii români cu
domiciliul în strãinãtate, precum ºi pentru cetãþenii strãini,
bursieri ai statului român, care studiazã în instituþii ºi unitãþi
de învãþãmânt din România.
(2) Cuantumul burselor pentru studenþi se stabileºte la
echivalentul în lei al sumei de 50 dolari S.U.A. lunar, la
cursul comunicat de Banca Naþionalã a României pentru
ultima zi a lunii precedente. Pentru celelalte burse, cuantumurile se vor stabili corespunzãtor raporturilor care rezultã
din Hotãrârea Guvernului nr. 945/1997.
Art. 19. Ñ Plafoanele de venituri în raport cu care se
stabileºte contribuþia pãrinþilor la întreþinerea copiilor în
creºe ºi grãdiniþe, potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 360/1991,
se corecteazã în lunile martie ºi aprilie cu câte 5%, iar
începând cu luna mai ºi pânã la sfârºitul anului 1998 se
corecteazã lunar cu 2,5%. Valorile rezultate se comunicã
unitãþilor interesate de cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale.
Art. 20. Ñ De la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri, cuantumul ajutorului de deces devine 800.000 lei
în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurãri sociale de stat sau I.O.V.R. ºi de 600.000 lei în
cazul decesului unui membru din aceste familii sau al unei
persoane dependente social.
Art. 21. Ñ În cursul anului 1998, drepturile de asigurãri
sociale care se stabilesc, conform legii, în funcþie de salariul de bazã, se determinã, în raport cu cuantumul salariului actualizat ºi al compensaþiilor acordate salariaþilor, pânã
la includerea acestora în salariul de bazã.
Salariul actualizat, în sensul prezentului articol, este
salariul de bazã din luna decembrie 1997, asupra cãruia se
aplicã toate mãsurile de protecþie socialã acordate salariaþilor în cursul anului 1998, pânã în luna acordãrii drepturilor
de asigurãri sociale.
Art. 22. Ñ (1) Contribuþia plãtitã de beneficiari pentru
biletele de tratament balnear sau de odihnã, prin sistemul
administrat de Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, se
calculeazã prin aplicarea procentelor prevãzute în Hotãrârea
Guver nului nr. 412/1996, modificatã prin Hotãrârea
Guvernului nr. 471/1997, asupra pensiilor de bazã, respectiv salariilor din luna anterioarã celei în care se procurã
biletele.
(2) Pensia de bazã utilizatã pentru calculul contribuþiei
plãtite de beneficiarii biletelor de tratament ºi de odihnã
potrivit prevederilor alin. (1) cuprinde ºi majorarea prevãzutã la art. 90 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 145/1997.
(3) Contribuþia plãtitã de beneficiari pentru biletele de
tratament balnear sau de odihnã, procurate pânã la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentei hotãrâri, nu se modificã.
Art. 23. Ñ Sumele rezultate în urma aplicãrii mãsurilor
de protecþie socialã prevãzute în prezenta hotãrâre se
suportã din aceleaºi fonduri ca ºi drepturile de bazã.
Art. 24. Ñ Se recomandã celorlalte sisteme de asigurãri sociale Ñ altele decât cele de stat, militare ºi ale agricultorilor Ñ sã aplice mãsurile de protecþie socialã
prevãzute de prezenta hotãrâre.
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Art. 25. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 565/1996 se completeazã cu prevederile prezentei hotãrâri, precum ºi cu cele ale altor acte normative referitoare

la protecþia socialã a salariilor ce vor apãrea în cursul
anului 1998.
Art. 26. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 26 martie 1998.
Nr. 173.

ANEXA Nr. 1
ALOCAÞIA DE HRANÃ

pentru consumurile colective din unitãþile bugetare ºi din regiile autonome
cu specific deosebit, începând de la 1 aprilie 1998
Ñ lei/zi Ñ

I. Învãþãmânt
Copii
Copii
Copii
Elevi
Elevi
Elevi

în grãdiniþe cu program prelungit
în grãdiniþe cu program sãptãmânal
în grãdiniþe speciale
ºi tineri în unitãþile de învãþãmânt special
bolnavi TBC cu forme stabilizate, din ºcoli speciale
din clasele cu profil sportiv

8.100
9.150
11.200
12.250
16.200
19.900

II. Sãnãtate
Bolnavi de SIDA internaþi în unitãþi sanitare
Bolnavi TBC internaþi în unitãþi sanitare TBC
Bolnavi TBC, cu cancer, internaþi în unitãþi sanitare cu ršntgenterapie
Bolnavi neoplazici internaþi în unitãþi sanitare cu ršntgenterapie
Bolnavi arºi, internaþi în unitãþi sanitare
Lãuze internate în unitãþi sanitare
Alþi bolnavi adulþi internaþi în unitãþi sanitare
Bolnavi în leprozerii
Bolnavi internaþi în staþionare de zi
Copii nou-nãscuþi prematur, în maternitãþi, secþii sau compartimente*)
Copii 0Ñ3 ani, internaþi în unitãþi sanitare
Copii 3Ñ16 ani, internaþi în unitãþi sanitare
Copii în creºe cu program zilnic
Copii în creºe cu program sãptãmânal
Însoþitori ai bolnavilor internaþi în unitãþi sanitare
Alocaþie pentru o raþie de 0,500 l lapte la bucãtãriile de lapte
Bolnavi strãini internaþi la Institutul Naþional de Gerontologie ºi Geriatrie

25.900
21.750
21.750
21.750
16.200
15.450
12.550
18.100
6.200
2.350
5.850
9.600
6.200
8.850
10.750
2.600
34.300

III. Asistenþã socialã
Cãmine de bãtrâni ºi pensionari
Cãmine-spital pentru adulþi
Cãmine pentru copii minori cu deficienþe ºi centre de primire minori
Cantine de ajutor social
Centre de plasament:
Ñ copii 0Ñ3 ani (inclusiv)
Ñ copii 4Ñ7 ani (inclusiv)
Ñ copii peste 7 ani
*) În cazul alimentaþiei naturale, de alimentaþia nou-nãscutului poate beneficia mama copilului.

10.750
12.250
9.600
8.850
9.900
11.200
12.250
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IV Activitate sportivã
1. Activitãþi sportive de performanþã
Ñ lei/zi Ñ
Activitãþi

a)
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
b)
Ñ

Ñ

c)
Ñ
Ñ

Ñ

Competiþii sportive interne:
etapa pe localitate
etapa judeþeanã
etapa de zonã ºi divizia B
etapa finalã, cupe, competiþii cu etape direct finale,
divizia A, superliga
Cantonamente, semicantonamente ºi tabere:
organizate de direcþiile pentru tineret ºi sport judeþene
ºi a municipiului Bucureºti, cluburi ºi asociaþii sportive,
cu sportivii din secþiile acestora
organizate de Ministerul Tineretului ºi Sportului,
Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaþiei
Naþionale, federaþii, alte instituþii centrale, de direcþiile
pentru tineret ºi sport judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, de cluburi ºi asociaþii sportive, cu sportivii
din loturile olimpice ºi naþionale
Competiþii ºi acþiuni sportive internaþionale:
organizate de cluburi ºi asociaþii sportive
organizate de Ministerul Tineretului ºi Sportului,
Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaþiei
Naþionale, federaþii, direcþiile pentru tineret ºi sport
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, alte instituþii
centrale
mese oficiale

Plafoane valorice
La cantine
La restaurante
(exclusiv regia)
(inclusiv regia)

pânã la 46.900
pânã la 46.900
pânã la 62.200

pânã la 77.400
pânã la 77.400
pânã la 96.900

pânã la 62.200

pânã la 96.900

pânã la 62.200

pânã la 96.900

pânã la 69.800

pânã la 115.800

pânã la 96.700

pânã la 134.700

pânã la 96.700
pânã la 96.700

pânã la 154.100
pânã la 154.100

Plafoane valorice
2. Activitãþi sportive, altele decât cele de performanþã

Ñ competiþii sportive interne
Ñ cantonamente, semicantonamente ºi tabere
Ñ competiþii sportive internaþionale
3. Alimentaþie de efort

a) Acordatã, în limita unei alocaþii lunare, de cãtre:
Ñ federaþii, cluburi sau asociaþii sportive, pentru sportivii
din loturile olimpice ºi naþionale, la toate categoriile
de vârstã
Ñ direcþiile pentru tineret ºi sport judeþene ºi a municipiului Bucureºti, cluburi ºi asociaþii sportive, pentru
sportivii de performanþã din secþiile cluburilor ºi asociaþiilor sportive, la toate categoriile de vârstã
b) Acordatã, în limita unei alocaþii zilnice, de cãtre:
Ñ cluburile ºi asociaþiile sportive, pentru copii ºi juniori
din echipe sau grupe care se pregãtesc conform
normelor stabilite de federaþii
4. Medicamente, vitamine ºi susþinãtoare de efort
pentru sportivii participanþi la acþiuni de pregãtire
organizate de:

Ñ Comitetul Olimpic Român ºi federaþii sportive
Ñ alte unitãþi sportive

Ñ lei/zi Ñ

37.200
48.300
57.800
Ñ lei/lunã Ñ

pânã la 788.900

pânã la 405.900
Ñ lei/zi Ñ

pânã la 10.100

Ñ lei/zi Ñ

pânã la 46.000
pânã la 30.400
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5. Alte drepturi de natura alocaþiei de hranã:

Ñ alimente ºi alte produse ce se acordã suplimentar
sportivilor, faþã de drepturile de hranã în valutã ale
acestora, pe timpul participãrii la Jocurile Olimpice,
campionate mondiale, campionate europene,
Universiade ºi campionate mondiale, universitare ºi
altele asimilate prin ordin al ministrului tineretului ºi
sportului
Ñ alimentaþie de traseu ce se acordã sportivilor participanþi la probele de fond ºi mare fond sau la probe
specifice cu efort fizic susþinut
Ñ rãcoritoare ce se acordã sportivilor pe timpul participãrii la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A ºi B,
la finalele campionatelor naþionale ºi ale competiþiilor
internaþionale

V. Activitate de tineret

Plafoane valorice
Ñ lei/zi

pânã la 19.800

pânã la 19.800
Ñ lei/joc Ñ

pânã la 11.500

Ñ

Participanþii la acþiuni interne ºi inter naþionale
(tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferinþe, congrese ºi alte acþiuni similare), organizate în
þarã în cadrul programelor pentru tineret ale
Ministerului Tineretului ºi Sportului

Ñ

lei/zi

Ñ

pânã la 77.400

VI. Transporturi
1. Nave maritime de transport mãrfuri ºi cãlãtori, nave
maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport
fluvial, platforme de foraj ºi extracþie maritimã, nave
de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de
transport mãrfuri ºi cãlãtori, tancuri propulsate de
bunkeraj, drage fluviale ºi maritime, ºalande, macarale autopropulsate ºi nepropulsate, ºlepuri, ceamuri,
remorchere portuare ºi pilotine
2. Restul navelor ºi al corpurilor plutitoare nespecificate
la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt
în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcþiei ºi reconstrucþiei în þarã
3. Scafandri

pânã la 45.400

pânã la 42.400
pânã la 48.400

NOTÃ:

Nivelul alocaþiilor de hranã cuprinse în prezenta anexã poate fi depãºit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de cãtre acestea.

ANEXA Nr. 2
ALOCAÞIA DE HRANÃ

pentru consumurile colective din unitãþile bugetare ºi din regiile autonome
cu specific deosebit, începând de la 1 iulie 1998
Ñ lei/zi Ñ

I. Învãþãmânt
Copii
Copii
Copii
Elevi
Elevi
Elevi

în grãdinite cu program prelungit
în grãdiniþe cu program sãptãmânal
în grãdiniþe speciale
ºi tineri în unitãþile de învãþãmânt special
bolnavi TBC cu forme stabilizate, din ºcoli speciale
din clasele cu profil sportiv

8.500
9.600
11.750
12.850
17.000
20.850
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Ñ lei/zi Ñ

II. Sãnãtate
Bolnavi de SIDA internaþi în unitãþi sanitare
Bolnavi TBC internaþi în unitãþi sanitare TBC
Bolnavi TBC, cu cancer, internaþi în unitãþi sanitare cu ršntgenterapie
Bolnavi neoplazici internaþi în unitãþi sanitare cu ršntgenterapie
Bolnavi arºi, internaþi în unitãþi sanitare
Lãuze internate în unitãþi sanitare
Alþi bolnavi adulþi internaþi în unitãþi sanitare
Bolnavi în leprozerii
Bolnavi internaþi în staþionare de zi
Copii nou-nãscuþi prematur, în maternitãþi, secþii sau compartimente*)
Copii 0Ñ3 ani, internaþi în unitãþi sanitare
Copii 3Ñ16 ani, internaþi în unitãþi sanitare
Copii în creºe cu program zilnic
Copii în creºe cu program sãptãmânal
Însoþitori ai bolnavilor internaþi în unitãþi sanitare
Alocaþie pentru o raþie de 0,500 l lapte la bucãtãriile de lapte
Bolnavi strãini internaþi la Institutul Naþional de Gerontologie ºi Geriatrie

27.150
22.750
22.750
22.750
17.000
16.200
13.150
18.950
6.500
2.450
6.100
10.100
6.500
9.300
11.250
2.700
35.950

III. Asistenþã socialã
Cãmine de bãtrâni ºi pensionari
Cãmine-spital pentru adulþi
Cãmine pentru copii minori cu deficienþe ºi centre de primire minori
Cantine de ajutor social
Centre de plasament:
Ñ copii 0Ñ3 ani (inclusiv)
Ñ copii 4Ñ7 ani (inclusiv)
Ñ copii peste 7 ani

11.250
12.850
10.100
9.300
10.400
11.750
12.850

IV. Activitate sportivã
1. Activitãþi sportive de performanþã
Ñ lei/zi Ñ
Activitãþi

a)
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
b)
Ñ
Ñ

c)
Ñ
Ñ

Ñ

Competiþii sportive interne:
etapa pe localitate
etapa judeþeanã
etapa de zonã ºi divizia B
etapa finalã, cupe, competiþii cu etape direct finale,
divizia A, superliga
Cantonamente, semicantonamente ºi tabere:
organizate de direcþiile pentru tineret ºi sport judeþene ºi a municipiului Bucureºti, cluburi ºi asociaþii
sportive, cu sportivii din secþiile acestora
organizate de Ministerul Tineretului ºi Sportului,
Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaþiei
Naþionale, federaþii, alte instituþii centrale, de direcþiile
pentru tineret ºi sport judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, de cluburi ºi asociaþii sportive, cu sportivii
din loturile olimpice ºi naþionale
Competiþii ºi acþiuni sportive internaþionale:
organizate de cluburi ºi asociaþii sportive
organizate de Ministerul Tineretului ºi Sportului,
Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaþiei
Naþionale, federaþii, direcþiile pentru tineret ºi sport
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, alte instituþii
centrale
mese oficiale

Plafoane valorice
La cantine
La restaurante
(exclusiv regia)
(inclusiv regia)

pânã la 149.200
pânã la 149.200
pânã la 165.200

pânã la 181.100
pânã la 181.100
pânã la 101.500

pânã la 165.200

pânã la 101.500

pânã la 165.200

pânã la 101.500

pânã la 173.100

pânã la 121.400

pânã la 101.400

pânã la 141.200

pânã la 101.400
pânã la 101.400

pânã la 161.500
pânã la 161.500

*) În cazul alimentaþiei naturale, de alimentaþia nou-nãscutului poate beneficia mama copilului.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 129/30.III.1998
Plafoane valorice
2. Activitãþi sportive, altele decât cele de performanþã

Ñ competiþii sportive interne
Ñ cantonamente, semicantonamente ºi tabere
Ñ competiþii sportive internaþionale
3. Alimentaþie de efort

a) Acordatã, în limita unei alocaþii lunare, de cãtre:
Ñ federaþii, cluburi sau asociaþii sportive, pentru sportivii
din loturile olimpice ºi naþionale, la toate categoriile
de vârstã
Ñ direcþiile pentru tineret ºi sport judeþene ºi a municipiului Bucureºti, cluburi ºi asociaþii sportive, pentru
sportivii de performanþã din secþiile cluburilor ºi asociaþiilor sportive, la toate categoriile de vârstã
b) Acordatã, în limita unei alocaþii zilnice, de cãtre:
Ñ cluburile ºi asociaþiile sportive, pentru copii ºi juniori
din echipe sau grupe care se pregãtesc conform
normelor stabilite de federaþii
4. Medicamente, vitamine ºi susþinãtoare de efort pentru
sportivii participanþi la acþiuni de pregãtire organizate de:

Ñ Comitetul Olimpic Român ºi federaþii sportive
Ñ alte unitãþi sportive

Ñ lei/zi Ñ

39.000
50.600
60.600
Ñ lei/lunã Ñ

pânã la 826.800

pânã la 425.400
Ñ lei/zi Ñ

pânã la 10.600

Ñ lei/zi Ñ

pânã la 48.200
pânã la 31.900

5. Alte drepturi de natura alocaþiei de hranã:

Ñ alimente ºi alte produse ce se acordã suplimentar
sportivilor, faþã de drepturile de hranã în valutã ale
acestora, pe timpul participãrii la Jocurile Olimpice,
campionate mondiale, campionate europene,
Universiade ºi campionate mondiale, universitare ºi
altele asimilate prin ordin al ministrului tineretului ºi
sportului
Ñ alimentaþie de traseu ce se acordã sportivilor participanþi la probele de fond ºi mare fond sau la probe
specifice cu efort fizic susþinut

pânã la 20.800
pânã la 20.800
Ñ lei/joc Ñ

Ñ rãcoritoare ce se acordã sportivilor pe timpul participãrii la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A ºi B,
la finalele campionatelor naþionale ºi ale competiþiilor
internaþionale
V. Activitate de tineret
Participanþii la acþiuni interne ºi inter naþionale
(tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferinþe, congrese ºi alte acþiuni similare), organizate în
þarã în cadrul programelor pentru tineret ale
Ministerului Tineretului ºi Sportului

pânã la 12.100

Ñ lei/zi Ñ

pânã la 81.100

VI. Transporturi
1. Nave maritime de transport mãrfuri ºi cãlãtori, nave
maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport
fluvial, platforme de foraj ºi extracþie maritimã, nave
de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de
transport mãrfuri ºi cãlãtori, tancuri propulsate de
bunkeraj, drage fluviale ºi maritime, ºalande, macarale
autopropulsate ºi nepropulsate, ºlepuri, ceamuri,
remorchere portuare ºi pilotine

pânã la 47.600
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Ñ lei/zi Ñ

2. Restul navelor ºi al corpurilor plutitoare nespecificate
la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt
în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcþiei ºi reconstrucþiei în þarã
3. Scafandri

pânã la 44.400
pânã la 50.800

NOTÃ:

Nivelul alocaþiilor de hranã cuprinse în prezenta anexã poate fi depãºit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de cãtre acestea.

ANEXA Nr. 3
ALOCAÞIA DE HRANÃ

pentru consumurile colective din unitãþile bugetare ºi din regiile autonome
cu specific deosebit, începând de la 1 octombrie 1998
Ñ lei/zi Ñ

I. Învãþãmânt
Copii
Copii
Copii
Elevi
Elevi
Elevi

în grãdiniþe cu program prelungit
în grãdiniþe cu program sãptãmânal
în grãdiniþe speciale
ºi tineri în unitãþile de învãþãmânt special
bolnavi TBC cu forme stabilizate, din ºcoli speciale
din clasele cu profil sportiv

8.950
10.100
12.350
13.500
17.850
21.950

II. Sãnãtate
Bolnavi de SIDA internaþi în unitãþi sanitare
Bolnavi TBC internaþi în unitãþi sanitare TBC
Bolnavi TBC, cu cancer, internaþi în unitãþi sanitare cu ršntgenterapie
Bolnavi neoplazici internaþi în unitãþi sanitare cu ršntgenterapie
Bolnavi arºi, internaþi în unitãþi sanitare
Lãuze internate în unitãþi sanitare
Alþi bolnavi adulþi internaþi în unitãþi sanitare
Bolnavi în leprozerii
Bolnavi internaþi în staþionare de zi
Copii nou-nãscuþi prematur, în maternitãþi, secþii sau compartimente*)
Copii 0Ð3 ani, internaþi în unitãþi sanitare
Copii 3Ð16 ani, internaþi în unitãþi sanitare
Copii în creºe cu program zilnic
Copii în creºe cu program sãptãmânal
Însoþitori ai bolnavilor internaþi în unitãþi sanitare
Alocaþie pentru o raþie de 0,500 l lapte la bucãtãriile de lapte
Bolnavi strãini internaþi la Institutul Naþional de Gerontologie ºi Geriatrie

28.550
23.950
23.950
23.950
17.850
17.050
13.850
19.950
6.850
2.600
6.450
10.600
6.850
9.750
11.850
2.850
37.800

III. Asistenþã socialã
Cãmine de bãtrâni ºi pensionari
Cãmine-spital pentru adulþi
Cãmine pentru copii minori cu deficienþe ºi centre de primire minori
Cantine de ajutor social
Centre de plasament:
Ñ copii 0Ð3 ani (inclusiv)
Ñ copii 4Ð7 ani (inclusiv)
Ñ copii peste 7 ani
*) În cazul alimentaþiei naturale, de alimentaþia nou-nãscutului poate beneficia mama copilului.

11.850
13.500
10.600
9.750
10.950
12.350
13.500
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IV. Activitate sportivã
1. Activitãþi sportive de performanþã
Ñ lei/zi Ñ
Activitãþi

a)
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
b)
Ñ

Ñ

c)
Ñ
Ñ

Ñ

Competiþii sportive interne:
etapa pe localitate
etapa judeþeanã
etapa de zonã ºi divizia B
etapa finalã, cupe, competiþii cu etape direct finale,
divizia A, superliga
Cantonamente, semicantonamente ºi tabere:
organizate de direcþiile pentru tineret ºi sport judeþene
ºi a municipiului Bucureºti, cluburi ºi asociaþii sportive,
cu sportivii din secþiile acestora
organizate de Ministerul Tineretului ºi Sportului,
Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaþiei
Naþionale, federaþii, alte instituþii centrale, de direcþiile
pentru tineret ºi sport judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, de cluburi ºi asociaþii sportive, cu sportivii
din loturile olimpice ºi naþionale
Competiþii ºi acþiuni sportive internaþionale:
organizate de cluburi ºi asociaþii sportive
organizate de Ministerul Tineretului ºi Sportului,
Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaþiei
Naþionale, federaþii, direcþiile pentru tineret ºi sport
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, alte instituþii
centrale
mese oficiale

Plafoane valorice
La cantine
La restaurante
(exclusiv regia)
(inclusiv regia)

pânã la 51.700
pânã la 51.700
pânã la 68.600

pânã la 85.300
pânã la 85.300
pânã la 106.800

pânã la 68.600

pânã la 106.800

pânã la 68.600

pânã la 106.800

pânã la 76.900

pânã la 127.700

pânã la 106.700

pânã la 148.600

pânã la 106.700
pânã la 106.700

pânã la 169.900
pânã la 169.900

Plafoane valorice
2. Activitãþi sportive, altele decât cele de performanþã

Ñ competiþii sportive interne
Ñ cantonamente, semicantonamente ºi tabere
Ñ competiþii sportive internaþionale
3. Alimentaþie de efort

a) Acordatã, în limita unei alocaþii lunare, de cãtre:
Ñ federaþii, cluburi sau asociaþii sportive, pentru sportivii
din loturile olimpice ºi naþionale, la toate categoriile
de vârstã
Ñ direcþiile pentru tineret ºi sport judeþene ºi a municipiului Bucureºti, cluburi ºi asociaþii sportive, pentru
sportivii de performanþã din secþiile cluburilor ºi asociaþiilor sportive, la toate categoriile de vârstã
b) Acordatã, în limita unei alocaþii zilnice, de cãtre:
Ñ cluburile ºi asociaþiile sportive, pentru copii ºi juniori
din echipe sau grupe care se pregãtesc conform
normelor stabilite de federaþii

Ñ lei/zi Ñ

41.100
53.200
63.800
Ñ lei/lunã Ñ

pânã la 869.800

pânã la 447.500
Ñ lei/zi Ñ

pânã la 11.200

4. Medicamente, vitamine ºi susþinãtoare de efort
pentru sportivii participanþi la acþiuni de pregãtire
organizate de:

Ñ Comitetul Olimpic Român ºi federaþii sportive
Ñ alte unitãþi sportive

pânã la 50.700
pânã la 33.500
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Plafoane valorice
Ñ lei/zi

5. Alte drepturi de natura alocaþiei de hranã:

Ñ alimente ºi alte produse ce se acordã suplimentar
sportivilor, faþã de drepturile de hranã în valutã ale
acestora, pe timpul participãrii la Jocurile Olimpice,
campionate mondiale, campionate europene,
Universiade ºi campionate mondiale, universitare ºi
altele asimilate prin ordin al ministrului tineretului ºi
sportului
Ñ alimentaþie de traseu ce se acordã sportivilor participanþi la probele de fond ºi mare fond sau la probe
specifice cu efort fizic susþinut

Ñ

pânã la 21.900

pânã la 21.900
Ñ lei/joc Ñ

Ñ rãcoritoare ce se acordã sportivilor pe timpul participãrii la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A ºi B,
la finalele campionatelor naþionale ºi ale competiþiilor
internaþionale

pânã la 12.700

V. Activitate de tineret

Ñ

Participanþii la acþiuni interne ºi inter naþionale
(tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferinþe, congrese ºi alte acþiuni similare), organizate în
þarã în cadrul programelor pentru tineret ale
Ministerului Tineretului ºi Sportului

lei/zi

Ñ

pânã la 85.300

VI. Transporturi
1. Nave maritime de transport mãrfuri ºi cãlãtori, nave
maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport
fluvial, platforme de foraj ºi extracþie maritimã, nave
de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de
transport mãrfuri ºi cãlãtori, tancuri propulsate de
bunkeraj, drage fluviale ºi maritime, ºalande, macarale autopropulsate ºi nepropulsate, ºlepuri, ceamuri,
remorchere portuare ºi pilotine
2. Restul navelor ºi al corpurilor plutitoare nespecificate
la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt
în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcþiei ºi reconstrucþiei în þarã
3. Scafandri

pânã la 50.100

pânã la 46.700
pânã la 53.400

NOTÃ:

Nivelul alocaþiilor de hranã cuprinse în prezenta anexã poate fi depãºit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de cãtre acestea.
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