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HOTÃRÂRI
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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare
a performanþelor profesionale individuale ºi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã
între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar ºi personalul auxiliar sanitar,
încadrat în unitãþi sanitare ºi de asistenþã socialã, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 150/1999
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performanþelor profesionale individuale ºi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite
pentru personalul de specialitate medico-sanitar ºi personalul auxiliar sanitar, încadrat în unitãþi sanitare ºi de asistenþã socialã, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului
nr. 150/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, se modificã ºi se
completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ Consiliul de administraþie sau, dupã caz,
organele de conducere similare din fiecare unitate sanitarã
ºi de asistenþã socialã vor asigura condiþiile necesare pentru evaluarea activitãþii personalului medico-sanitar ºi a celui
auxiliar sanitar pe baza normelor prevãzute la cap. IV. În
funcþie de rezultatul evaluãrii ºi în limita cheltuielilor cu
salariile aprobate anual potrivit legii, acestea stabilesc persoanele care pot beneficia de o creºtere a salariului de
bazã.Ò
2. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 13. Ñ La angajarea într-o funcþie de execuþie salariile de bazã individuale se stabilesc între limitele prevãzute
de lege pentru funcþia, gradul profesional sau treapta profesionalã respectivã, pe baza criteriilor de selecþie ºi a
evaluãrii performanþelor profesionale individuale ale angajatului, în raport cu cerinþele postului, prevãzute în anexa
nr. 5 ºi, respectiv, în anexa nr. 6. În cazul în care angajarea se face în aceeaºi funcþie, cu aceeaºi grilã de salarizare, iar persoana angajatã provine dintr-o unitate sanitarã
care utilizeazã aceleaºi funcþii ºi grile de salarizare, salariul
de bazã avut se menþine.Ò
3. La articolul 20, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
”(3) Dupã primul an de aplicare a legii prevederile
alin. (2) nu se aplicã în urmãtoarele situaþii:
a) persoanelor angajate ca debutanþi, pentru care evaluarea se face dupã expirarea perioadei corespunzãtoare stagiului de debutant;

b) angajaþilor al cãror contract individual de muncã este
suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la
expirarea unui an de la reluarea activitãþii;
c) angajaþilor promovaþi într-o altã funcþie de execuþie
sau într-o funcþie de conducere, precum ºi angajaþilor proveniþi din afara unitãþii, pentru care momentul de evaluare
se stabileºte de conducerea fiecãrei unitãþi sanitare cu personalitate juridicã;
d) angajaþilor aflaþi în concediu plãtit pentru îngrijirea
copiilor în vârstã de pânã la 2 ani, pentru care evaluarea
se face la expirarea unui an de la data reluãrii activitãþii;
e) angajaþilor care nu au prestat activitate în ultimele
12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fãrã
platã, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluãrii
se stabileºte de conducerea fiecãrei unitãþi sanitare cu
personalitate juridicã.Ò
4. Partea introductivã a alineatului (1) a articolului 21 va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 21. Ñ (1) Criteriile pe baza cãrora se face evaluarea performanþei profesionale individuale sunt urmãtoarele:Ò
5. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 23. Ñ Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din
prezenta metodologie.Ò
6. Dupã anexa nr. 4 se introduc anexele nr. 5 ºi 6
având, în mod corespunzãtor, conþinutul anexelor nr. 1 ºi
2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performanþelor profesionale individuale ºi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite
pentru personalul de specialitate medico-sanitar ºi personalul auxiliar sanitar, încadrat în unitãþi sanitare ºi de
asistenþã socialã, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului
nr. 150/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, cu modificãrile ºi
completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor
o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Irinel Popescu,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 mai 2000.
Nr. 414.
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ANEXA Nr. 1
CRITERIILE

de selecþie la angajare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
Nr.
crt.

Denumirea criteriului

Componentele de bazã ale criteriului de selecþie

1. Pregãtirea profesionalã impusã ocupantului
postului
2. Experienþa necesarã pentru ocuparea postului

a) pregãtirea de bazã
b) pregãtirea de specialitate
Experienþa în munca sanitarã
Experienþa
Calificativul
(în ani)
1
1
3
2
5
3
7
4
9
5

3. Cursuri de perfecþionare-specializare în
specialitatea postului
4. Valorificarea cunoºtinþelor profesionale de la
proba scrisã, pe baza notelor acordate, astfel:
Calificativul
Nota
7
Ñ 7,90
3
7,91 Ñ 8,90
4
8,91 Ñ 10
5
5. Aprecierea candidatului în urma interviului,
cu note de la 1 la 5

CRITERIILE

de selecþie la angajare pentru personalul auxiliar sanitar
Nr.
crt.

Denumirea criteriului

1. Pregãtirea profesionalã impusã ocupantului
postului
2. Experienþa necesarã pentru ocuparea postului

3. Valorificarea cunoºtinþelor profesionale de la
proba scrisã sau de la proba practicã, pe
baza notelor acordate, astfel:
Nota
Calificativul
7
Ñ 7,90
3
7,91 Ñ 8,90
4
8,91 Ñ 10
5
4. Aprecierea candidatului în urma interviului,
cu note de la 1 la 5

Componentele de bazã ale criteriului de selecþie

Experienþa în muncã
Experienþa
(în ani)
1
3
5
7
9

Calificativul
1
2
3
4
5
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ANEXA Nr. 2
FIªA DE EVALUARE

pe baza criteriilor de selecþie la angajare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
Numele ºi prenumele É......................
Rezultatul evaluãrii É...........................

Nr.
crt.

Criteriile de selecþie

Ponderea
(%)

1. Pregãtirea profesionalã impusã
ocupantului postului

Componentele
de bazã ale criteriului de
selecþie

30

a) pregãtirea de bazã
b) pregãtirea de
specialitate

30

Experienþa în munca
sanitarã
Experienþa Calificativul
(în ani)
1
1
3
2
5
3
7
4
9
5

Punctajul
acordat pentru
fiecare criteriu
de selecþie

TOTAL:

2. Experienþa necesarã pentru ocuparea
postului

TOTAL:

3. Cursuri de perfecþionare-specializare
în specialitatea postului

10

TOTAL:

4. Valorificarea cunoºtinþelor profesionale de la proba scrisã, pe baza
notelor acordate, astfel:
Nota
Calificativul
7 Ñ 7,90
3
7,91Ñ 8,90
4
8,91Ñ 10
5

20

TOTAL:

5. Aprecierea candidatului în urma
interviului, cu note de la 1 la 5

10

TOTAL:
PUNCTAJUL TOTAL:

Comisia de încadrare ºi promovare
.................................................
.................................................
.................................................

Angajat,
.................................................

Valoarea
ponderatã
a criteriului
de selecþie
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FIªA DE EVALUARE

pe baza criteriilor de selecþie la angajare pentru personalul auxiliar sanitar
Numele ºi prenumele É......................
Rezultatul evaluãrii É...........................
Nr.
crt.

Ponderea
(%)

Criteriile de selecþie

1. Pregãtirea profesionalã impusã ocupantului
postului
2. Experienþa necesarã pentru ocuparea postului
Experienþa în muncã
Experienþa
Calificativul
(în ani)
1
1
3
2
5
3
7
4
9
5
3. Valorificarea cunoºtinþelor profesionale de
la proba scrisã sau de la proba practicã,
pe baza notelor acordate, astfel:
Calificativul
Nota
7 Ñ 7,90
3
7,91Ñ 8,90
4
8,91Ñ 10
5
4. Aprecierea candidatului în urma interviului,
cu note de la 1 la 5

Punctajul
acordat pentru
fiecare criteriu
de selecþie

Valoarea
ponderatã
a criteriului
de selecþie

30
30

20

PUNCTAJUL TOTAL:
Comisia de încadrare ºi promovare
.................................................
.................................................
.................................................

Angajat,
.................................................

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea de la bugetul de stat a
sumei de 28.000 milioane lei pentru completarea fondurilor
proprii în vederea continuãrii lucrãrilor de construcþie a unor
lãcaºuri de cult, pentru întreþinerea ºi funcþionarea unor
unitãþi de cult cu venituri reduse, potrivit anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 2000
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.

Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe
anul 2000.
Art. 4. Ñ Secretariatul de Stat pentru Culte ºi alte
organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în
conformitate cu prevederile legale, a sumei prevãzute la
art. 1.

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Nicolae Brânzea,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 25 mai 2000.
Nr. 439.
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ANEXÃ
Nr.
crt.

Unitatea de cult

1. Episcopia Huºilor,
din care:
Ñ Biserica din incinta Spitalului Orãºenesc Negreºti
Ñ Biserica din incinta Spitalului Judeþean Vaslui
Ñ Parohia Stãnileºti
Ñ Biserica ”Sfânta ÎnviereÒ din incinta Spitalului Municipal Bârlad
2. Episcopia Romanului,
din care:
Ñ Parohia ”PrecistaÒ Târgu Ocna
Ñ Parohia Oneºti
3. Episcopia Dunãrii de Jos,
din care:
Ñ Parohia ”Naºterea DomnuluiÒ Brãila
4. Episcopia Râmnicului,
din care:
Ñ Parohia Tufeni Vale
5. Episcopia Caransebeºului
6. Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor,
din care:
Ñ Parohia Salcea
7. Episcopia Maramureºului ºi Sãtmarului,
din care:
Ñ Parohia Bãseºti
Ñ Parohia Someº Vileac
Ñ Parohia Bãiþa de sub Codru
Ñ Biserica ”Sfinþii ArhangheliÒ Baia Mare
8. Eparhia Reformatã din Ardeal
9. Eparhia Reformatã de pe lângã Piatra Craiului
10. Arhiepiscopia Romano-Catolicã Alba Iulia
11. Episcopia Romano-Catolicã Timiºoara
12. Episcopia Romano-Catolicã Oradea
13. Episcopia Romano-Catolicã Satu Mare
14. Episcopia Evanghelicã Lutheranã S.P.
15. Episcopia Unitarianã
16. Biserica Unitarianã din Sângeorgiu de Pãdure
17. Mitropolia Românã Unitã cu Roma Greco-Catolicã Blaj
18. Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei,
din care:
Ñ Parohia Todireºti
Ñ Parohia ”Sfinþii Apostoli Petru ºi PavelÒ Târgu Frumos
Ñ Capela Spitalului Orãºenesc Paºcani
19. Mãnãstirea Rohia
20. Schitul ”Sfântul Ioan BotezãtorulÒ Braºov din Mitropolia Ardealului
21. Arhiepiscopia Târgoviºtei
22. Schitul Darvari din Arhiepiscopia Bucureºtilor
23. Biserica ”Naºterea Maicii DomnuluiÒ Cluj-Napoca din Arhiepiscopia Clujului
24. Biserica Cãrãmidarii de Jos din Arhiepiscopia Bucureºtilor
TOTAL:

Suma
(milioane lei)

2.500
250
250
250
250
2.500
500
1.000
3.000
1.000
2.000
1.000
1.500
2.000
500
2.500
200
200
200
200
550
300
575
100
100
100
75
125
75
3.000
3.000
500
500
250
1.000
500
1.000
500
500
500
28.000
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI

ORDIN
privind aprobarea Programului de restructurare
a Societãþii Comerciale ”Agroindustriala ªaguÒ Ñ S.A., judeþul Arad
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
în baza Programului de restructurare a Societãþii Comerciale ”Agroindustriala ªaguÒ Ñ S.A., judeþul Arad, aprobat
prin Hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor din 4 aprilie 2000, prin care s-au stabilit mãsuri menite sã eficientizeze
activitatea acestei societãþi ºi sã lichideze arieratele care însumeazã 11.458.575 mii lei,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) ºi ale art. 7 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 98/1999
privind protecþia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul de restructurare a
Societãþii Comerciale ”Agroindustriala ªaguÒÑS.A.,
judeþul Arad, cu disponibilizarea unui numãr de 63 de
salariaþi.

Art. 2. Ñ Personalul disponibilizat prin aplicarea programului de restructurare beneficiazã de prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 98/1999.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
ªtefan Pete,
secretar de stat
Bucureºti, 23 mai 2000.
Nr. 78.

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI

ORDIN
privind aprobarea Programului de restructurare
a Societãþii Comerciale ”Agroindustriala PrejmerÒ Ñ S.A., judeþul Braºov
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
în baza Programului de restructurare a Societãþii Comerciale ”Agroindustriala PrejmerÒ Ñ S.A., judeþul Braºov,
aprobat prin Hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor din 5 mai 2000, prin care s-au stabilit mãsuri menite sã eficientizeze activitatea acestei societãþi ºi sã lichideze arieratele care însumeazã 28.335.749 mii lei,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) ºi ale art. 7 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 98/1999
privind protecþia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul de restructurare a
Societãþii Comerciale ”Agroindustriala PrejmerÒ Ñ S.A., judeþul
Braºov, cu disponibilizarea unui numãr de 170 de salariaþi.
Art. 2. Ñ Personalul disponibilizat prin aplicarea
programului de restructurare beneficiazã de preve-

derile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 98/1999.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
ªtefan Pete,
secretar de stat
Bucureºti, 23 mai 2000.
Nr. 79.
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MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI

ORDIN
pentru aprobarea Programului de restructurare
a Societãþii Comerciale ”Vitivinicola BaraþcaÒ Ñ S.A., judeþul Arad
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
în baza Programului de restructurare a Societãþii Comerciale ”Vitivinicola BaraþcaÒ Ñ S.A., judeþul Arad, aprobat
prin Hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor din data de 2 martie 2000, prin care s-au stabilit mãsuri menite sã eficientizeze activitatea acestei societãþi ºi sã lichideze arieratele care însumeazã 45.293.057 mii lei,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) ºi ale art. 7 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 98/1999
privind protecþia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective, precum ºi a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 624/1999,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul de restructurare a
Societãþii Comerciale ”Vitivinicola BaraþcaÒ Ñ S.A.,
judeþul Arad, cu disponibilizarea unui numãr de 50 de
salariaþi.

Art. 2. Ñ Personalul disponibilizat prin aplicarea programului de restructurare beneficiazã de prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 98/1999.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
ªtefan Pete,
secretar de stat
Bucureºti, 25 mai 2000.
Nr. 82.
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind aprobarea Prescripþiilor tehnice pentru proiectarea, execuþia, instalarea,
exploatarea, repararea ºi verificarea recipientelor-container pentru stocare ºi alimentare
în instalaþii cu gaze petroliere lichefiate, C9Ñ1999
Ministrul industriei ºi comerþului,
în conformitate cu atribuþiile Inspecþiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi
Instalaþiilor de Ridicat,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Comerþului,
cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Prescripþiile tehnice pentru proiec- instalaþii cu gaze petroliere lichefiate, C9Ñ1999*), Colecþia
ISCIR.
tarea, execuþia, instalarea, exploatarea, repararea ºi verifiArt. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial
carea recipientelor-container pentru stocare ºi alimentare în al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data publicãrii.
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Bucureºti, 3 mai 2000.
Nr. 120.
*) Prescripþiile tehnice vor fi publicate la Editura Tehnicã.
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