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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 457
din 2 decembrie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. II din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ºi privatizare
a unor societãþi naþionale, companii naþionale ºi societãþi comerciale cu capital majoritar de stat
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Florentina Baltã
Mihai Paul Cotta

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. II din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ºi privatizare a unor societãþi naþionale, companii naþionale ºi
societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, excepþie
ridicatã de Societatea Comercialã ”Uzinele Sodice GovoraÒ Ñ
S.A. în Dosarul nr. 1.915/2003 al Tribunalului Vâlcea Ñ
Secþia civilã.
La apelul nominal rãspund consilier juridic Georgeta
Stanciu pentru Societatea Comercialã ”Uzinele Sodice
GovoraÒ Ñ S.A., Viorel Popescu, personal, Crinu Croitoru,
personal, Felix Costeanu, reprezentat de Aurica Costeanu,
ºi Nicolae Dinu, personal ºi împuternicit de Cornel Tufeanu,
Ion Cosma, Virgilia Cosma, Cristian Voica, Viorel Vicol,
Eugenia Vicol, Maria Niþescu, Ion Cerbu, Constantin Duþã,
Claudia Fugãroiu, Adrian Ghiþã, Florin Andreescu, Ioana
Mandache, Ion Statie, Emilia Traºcã, Cecilia Ciorei, Mihai
Constantin, Costel Olaru ºi Nicolae Ciolacu. Lipsesc celelalte pãrþi, faþã de care procedura de citare a fost legal
îndeplinitã.
Reprezentantul autorului excepþiei solicitã sã se constate
neconstituþionalitatea dispoziþiilor art. II din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 22/2003 în raport de prevederile
art. 44 alin. (2), art. 135 alin. (2) lit. a) teza ultimã ºi
art. 136 alin. (1), astfel cum au fost reglementate dupã
revizuirea ºi republicarea Constituþiei.
Pãrþile prezente considerã cã prevederile criticate sunt
constituþionale, solicitându-se respingerea excepþiei. Se mai
aratã cã dispoziþiile constituþionale invocate în motivarea
excepþiei nu sunt incidente în cauzã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca neîntemeiatã.
Se aratã cã este justificatã diferenþa de tratament determinatã de acordarea plãþilor compensatorii, introdusã prin
textul criticat, între societãþile comerciale cu capital majoritar
de stat ºi celelalte societãþi comerciale. Totodatã, se considerã cã dispoziþiile constituþionale privind libertatea
comerþului nu sunt încãlcate.

C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 31 iulie 2003, pronunþatã în Dosarul
nr. 1.915/2003, Tribunalul Vâlcea Ñ Secþia civilã a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. II din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 22/2003 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ºi privatizare a unor
societãþi naþionale, companii naþionale ºi societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”Uzinele Sodice GovoraÒ Ñ S.A.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia aratã cã dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 22/2003 ”excepteazã de la obligaþia acordãrii
plãþilor compensatorii potrivit contractelor colective de
muncã numai acele societãþi comerciale ale cãror acþiuni
au fãcut obiectul contractelor de vânzare-cumpãrare semnate de Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului, în perioada cuprinsã între 5 martie ºi
11 aprilie 2003Ò. În opinia autorului excepþiei aceste dispoziþii ”creeazã o situaþie discriminatorie între societãþile
comerciale la care se efectueazã concedieri colective potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 8/2003 ºi care
au fost aprobate expres printr-o hotãrâre a Guvernului,
prevãzând o situaþie inechitabilã acelora care sunt obligate
sã acorde ºi plãþile compensatorii prevãzute în contractele
colective de muncã, potrivit art. 2 alin. (4) din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 8/2003, modificatã prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 22/2003Ò. Se
susþine cã astfel sunt încãlcate dispoziþiile constituþionale
ale art. 134 alin. (2) lit. a) teza ultimã ºi ale art. 135
alin. (1), întrucât prin aplicarea dispoziþiilor criticate ”nu se
creeazã un cadru favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producþie ºi nu este ocrotitã proprietateaÒ.
Tribunalul Vâlcea Ñ Secþia civilã considerã cã excepþia
este ”lipsitã de interes, întrucât prin acþiunea introductivã
petenþii au solicitat obligarea intimatei la plata drepturilor
bãneºti ce li se cuvin conform prevederilor contractului
colectiv de muncã aplicabil pãrþilorÒ. În acest sens, instanþa
apreciazã cã ”ºi în situaþia unei eventuale admiteri a
excepþiei de neconstituþionalitate ºi, ulterior, a abrogãrii dispoziþiilor neconstituþionale din actul normativ atacat, situaþia
juridicã a pãrþilor nu va cunoaºte nici o modificare, între
acestea rãmânând valabile raporturile juridice existente la
momentul actual, drepturile ºi obligaþiile acestora fiind în
continuare supuse aceloraºi acte juridiceÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
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Guvernul apreciazã cã excepþia este neîntemeiatã. Se
argumenteazã în acest sens cã ”dispoziþiile constituþionale
invocate nu sunt incidente asupra reglementãrilor din art. II
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 22/2003, potrivit
cãrora ÇPrevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 8/2003 nu se aplicã societãþilor
comerciale cu capital majoritar de stat ale cãror acþiuni au
fãcut obiectul contractelor de vânzare-cumpãrare semnate
de Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului între data intrãrii în vigoare a actului
normativ sus-menþionat ºi data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþãÈÒ.
Referitor la art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/2003 (introdus prin Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 22/2003), potrivit cãruia, ”În situaþia în
care prin contractele colective de muncã încheiate în
cadrul societãþilor care efectueazã concedieri colective potrivit art. 1 sunt prevãzute plãþi compensatorii, acestea se
acordã lunar, pânã la sfârºitul anului 2003, conform contractului colectiv de muncã, dacã concedierea colectivã s-a
fãcut în perioada de valabilitate a acestuiaÒ, Guvernul considerã cã reglementarea respectivã, coroboratã cu
dispoziþiile art. II din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 22/2003, ”reprezintã o opþiune a legiuitorului pentru
reglementarea modului de aplicare a mãsurilor de protecþie
socialã, pentru situaþii diferite ºi în raport cu posibilitãþile
existente în privinþa îndeplinirii acestor mãsuri, iar prin aplicarea acestora nu se încalcã în vreun mod principiile constituþionale invocateÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile pãrþilor prezente ºi ale procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi
Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din Constituþie,
republicatã, precum ºi celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12
ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. II din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 22 din 2 aprilie 2003 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ºi privatizare a unor societãþi naþionale, companii naþionale ºi
societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din
11 aprilie 2003.
Dispoziþiile criticate pentru neconstituþionalitate au
urmãtorul cuprins: ”Prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 8/2003 nu se aplicã societãþilor
comerciale cu capital majoritar de stat ale cãror acþiuni au fãcut
obiectul contractelor de vânzare-cumpãrare semnate de
Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului între data intrãrii în vigoare a actului normativ susmenþionat ºi data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de
urgenþã.Ò
Textul din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 8/2003 a cãrui aplicare este exceptatã, conform dispoziþiilor menþionate, este art. 2 alin. (4), care a fost introdus prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 22/2003,
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având urmãtorul cuprins: ”În situaþia în care prin contractele
colective de muncã încheiate în cadrul societãþilor care efectueazã concedieri colective potrivit art. 1 sunt prevãzute plãþi
compensatorii, acestea se acordã lunar, pânã la sfârºitul anului
2003, conform contractului colectiv de muncã, dacã concedierea colectivã s-a fãcut în perioada de valabilitate a acestuia.Ò
Textele constituþionale invocate de autorul excepþiei în
susþinerea acesteia sunt art. 134 alin. (2) lit. a) ºi art. 135
alin. (1). Dupã revizuirea ºi republicarea Constituþiei în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din
31 octombrie 2003, fostul art. 134 alin. (2) lit. a) a devenit
art. 135 alin. (2) lit. a):
Ñ Art. 135 alin. (2) lit. a): ”(2) Statul trebuie sã asigure:
a) libertatea comerþului, protecþia concurenþei loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de
producþie;Ò
Totodatã, dispoziþiile constituþionale ale fostului art. 135
alin. (1) se regãsesc la art. 44 alin. (1) ºi (2) teza întâi
din Constituþie, care au un conþinut mai complex, dupã
cum urmeazã:
Ñ Art. 44 alin. (1) ºi (2) teza întâi: ”(1) Dreptul de proprietate, precum ºi creanþele asupra statului, sunt garantate.
Conþinutul ºi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privatã este garantatã ºi ocrotitã în mod
egal de lege, indiferent de titular [...].Ò
Critica de neconstituþionalitate constã, în esenþã, în
susþinerea cã dispoziþiile criticate ”creeazã o situaþie discriminatorie între societãþile comerciale la care se efectueazã
concedieri colective potrivit Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 8/2003 ºi care au fost aprobate expres
printr-o hotãrâre de Guvern, prevãzând o situaþie inechitabilã acelora care sunt obligate sã acorde ºi plãþile compensatorii prevãzute în contractele colective de muncã,
potrivit art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/2003, modificatã prin Odonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 22/2003Ò.
Aºa cum rezultã din conþinutul memoriului depus de
autorul excepþiei la instanþa de judecatã, prin care a ridicat
excepþia de neconstituþionalitate, pe lângã cele douã texte
constituþionale explicit invocate în susþinerea excepþiei,
acesta invocã, în realitate, ºi încãlcarea dispoziþiilor art. 16
alin. (1) privind egalitatea în drepturi, deºi nu a indicat ºi
acest text.
Dispoziþiile art. 16 alin. (1) din Constituþie au urmãtorul
conþinut: ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor
publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã.
Analizând prevederile art. II din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 22/2003, Curtea reþine cã acestea sunt conforme dispoziþiilor constituþionale ale art. 16 alin. (1) privind
egalitatea în drepturi. Dispoziþiile criticate reprezintã un text
nou introdus prin aceeaºi Ordonanþã de urgenþã a
Guvernului nr. 22/2003 [alin. (4) al art. 2 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 8/2003], cu precizarea cã acesta
nu se aplicã în cazul societãþilor comerciale cu capital
majoritar de stat ale cãror acþiuni au fãcut obiectul contractelor de vânzare-cumpãrare semnate de Autoritatea pentru
Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, între data
intrãrii în vigoare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 8/2003 ºi data intrãrii în vigoare a Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 22/2003, care a modificat-o ºi
completat-o pe prima. Astfel, diferenþa de tratament juridic
în ce priveºte acordarea plãþilor compensatorii, introdusã
prin textul criticat, între categoria exceptatã de societãþi
comerciale cu capital majoritar de stat ºi celelalte societãþi
apare ca justificatã, fiind aplicatã unor situaþii diferite.
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Exceptarea societãþilor pentru care Autoritatea pentru
Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului semnase
deja contractul pentru vânzarea acþiunilor statului, în perioada
indicatã în text, are la bazã un criteriu raþional ºi obiectiv. Pe
de altã parte, în cauzã s-a þinut seama de posibilitatea realã
a suportãrii plãþilor compensatorii respective, aºa cum, de altfel, precizeazã Guvernul în punctul de vedere comunicat Curþii.
În jurisprudenþa sa Curtea Constituþionalã a stabilit, în
acord cu jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor
Omului, cã principiul egalitãþii ºi al nediscriminãrii nu are
semnificaþia instituirii unei uniformitãþi, ci permite ca în
situaþii diferite sã se aplice un tratament juridic diferit când
acesta se justificã în mod raþional ºi obiectiv.
Curtea nu poate reþine nici încãlcarea dispoziþiilor constituþionale ale art. 135 alin. (2) lit. a), deoarece mãsura
contestatã nu contravine în nici un fel obligaþiei statului de

a asigura libertatea comerþului, protecþia concurenþei loiale
ºi crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producþie. Raþiunea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 8/2003, modificatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 22/2003, o constituie stimularea
procesului de restructurare, reorganizare ºi privatizare a
societãþilor cu capital majoritar de stat, astfel cum o indicã
însuºi titlul sãu.
În legãturã cu susþinerea potrivit cãreia prevederile criticate ar încãlca dispoziþiile constituþionale ale art. 44
alin. (1) privind garantarea ºi ocrotirea proprietãþii private,
Curtea constatã cã este neîntemeiatã. Textul criticat nu
conþine dispoziþii prin care sã opereze un transfer de proprietate, dupã cum, prin reglementãrile sale, nu aduce nici
o atingere dreptului de proprietate al societãþilor comerciale
vizate.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. II din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 22/2003
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ºi privatizare a unor societãþi naþionale, companii naþionale ºi societãþi comerciale cu capital majoritar
de stat, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Uzinele Sodice GovoraÒ Ñ S.A. în Dosarul nr. 1.915/2003 al
Tribunalului Vâlcea Ñ Secþia civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnatã de reprezentantul
Ministerului Finanþelor Publice, pentru Guvernul României, ºi de reprezentantul
Bãncii Internaþionale pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, la Zagreb la 12 august 2003
ºi la Bucureºti la 5 septembrie 2003, cu privire la Acordul de împrumut dintre România
ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind finanþarea Proiectului
pentru sprijinirea serviciilor din agriculturã, semnat la Bucureºti la 27 martie 2000
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea
ºi ratificarea tratatelor, cu completãrile ulterioare, ºi al art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 63/2000 pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind finanþarea
Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agriculturã, semnat la Bucureºti la 27 martie 2000, aprobatã prin Legea
nr. 152/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã amendamentul convenit prin
scrisoarea semnatã de reprezentantul Ministerului Finanþelor
Publice, pentru Guvernul României, ºi de reprezentantul
Bãncii Internaþionale pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, la

Zagreb la 12 august 2003 ºi la Bucureºti la 5 septembrie
2003, cu privire la Acordul de împrumut dintre România ºi
Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
privind finanþarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din
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agriculturã, semnat la Bucureºti la 27 martie 2000, ratificat
prin Ordonanþa Guvernului nr. 63/2000, aprobatã prin

Legea nr. 152/2001, prevãzutã în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 23 decembrie 2003.
Nr. 1.622.

ANEXÃ

BANCA MONDIALÃ
BANCA INTERNAÞIONALÃ PENTRU RECONSTRUCÞIE ªI DEZVOLTARE
ASOCIAÞIA DE DEZVOLTARE INTERNAÞIONALÃ

12 august 2003
Excelenþei Sale
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul finanþelor publice
Bucureºti, România
Stimate Domnule Ministru,
România: Împrumutul 4533 Ñ RO (Proiectul de sprijinire a serviciilor din agriculturã)
Realocarea sumelor în cadrul Acordului de împrumut
Ca urmare a scrisorii dumneavoastrã din data de 14 iulie 2003, prin care se solicitã Bãncii Internaþionale pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare (Banca) realocarea fondurilor stabilite în cadrul Acordului de împrumut dintre Bancã ºi
România, datat 27 martie 2000 (Acordul de împrumut), suntem încântaþi sã rãspundem favorabil solicitãrii dumneavoastrã.
În acest sens, Banca realocã fondurile împrumutului, stabilite în paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut,
dupã cum urmeazã: 100.000 dolari S.U.A. de la categoria 1 la categoria 2.
Astfel, sumele alocate în prezent categoriilor sunt urmãtoarele: categoria 1 Ñ 7.900.000 dolari S.U.A., categoria 2 Ñ
200.000 dolari S.U.A., categoria 3 Ñ 1.280.000 dolari S.U.A., categoria 4 Ñ 80.000 dolari S.U.A., categoria 5 Ñ
380.000 dolari S.U.A., categoria 6 Ñ 1.160.000 dolari S.U.A.; tabelul revizuit de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul
de împrumut este anexat la aceastã scrisoare.

Cu stimã,
Andrew N. Vorkink,
director
Unitatea de Þarã pentru Europa Centralã ºi de Sud
Regiunea Europa ºi Asia Centralã

CONFIRMAT:
ROMÂNIA

De cãtre:

Data:

Mihai Nicolae Tãnãsescu,
ministrul finanþelor publice,
reprezentant autorizat
5 septembrie 2003
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ANEXÃ
la scrisoare

1. Tabelul de mai jos indicã categoriile de articole ce urmeazã a fi finanþate din împrumut, alocarea sumelor din
împrumut pentru fiecare categorie, precum ºi procentul din cheltuielile ce urmeazã a fi finanþate în cadrul fiecãrei categorii:
Suma alocatã din împrumut
(exprimatã în dolari S.U.A.)

Procent (%) din cheltuielile
care urmeazã a fi finanþate

(1) Fonduri nerambursabile
în cadrul pãrþii A a Proiectului
(2) Bunuri în cadrul pãrþii B
a Proiectului

7.900.000
200.000

75%

(3) Servicii de consultanþã ºi instruire
aferente pãrþii B a Proiectului
(4) Servicii tehnice pentru tipãriri
(5) Costuri curente de operare

1.280.000

(6) Nealocate

1.160.000

Categoria

T O T A L:

100% din cheltuielile externe, 100% din
cheltuielile locale (cost ex-factory) ºi 80%
din cheltuielile locale pentru alte articole
achiziþionate pe plan local
100%

80.000
380.000

100% din cheltuielile externe
100% (exceptând bunurile procurate pe
plan local Ñ 85%)

11.000.000
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 865/2003 privind sprijinul direct al statului
acordat producãtorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adãposturi de vaci de lapte,
precum ºi pentru achiziþionarea de juninci ºi instalaþii zootehnice ºi pentru aprobarea
normelor metodologice
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producãtorilor agricoli,
în anul 2003, pentru construirea de adãposturi de vaci de
lapte, precum ºi pentru achiziþionarea de juninci ºi instalaþii
zootehnice ºi pentru aprobarea normelor metodologice,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549
din 30 iulie 2003, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Titlul hotãrârii va avea urmãtorul cuprins:
”HOTÃRÂRE
privind sprijinul direct al statului acordat producãtorilor
agricoli, în anii 2003 ºi 2004, pentru construirea
de adãposturi de vaci de lapte, precum ºi pentru
achiziþionarea de juninci ºi instalaþii zootehnice
ºi pentru aprobarea normelor metodologiceÒ
2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Din bugetele aprobate Ministerului Agriculturii,
Pãdurilor, Apelor ºi Mediului pe anii 2003 ºi 2004 se
acordã producãtorilor agricoli un sprijin direct din partea
statului în vederea achiziþionãrii unui numãr de 20 de
capete juninci, construirii unui adãpost corespunzãtor celor
20 de juninci ºi tineretului aferent, precum ºi achiziþionãrii
instalaþiilor zootehnice necesare dotãrii adãpostului, condiþii

care trebuie îndeplinite cumulativ de cãtre fiecare solicitant
care formuleazã cerere scrisã ºi dovedeºte capacitatea tehnicã ºi financiarã de a desfãºura activitãþi de creºtere ºi
exploatare a vacilor de lapte.Ò
3. Alineatul (6) al articolului 11 va avea urmãtorul
cuprins:
”(6) Termenul maxim de realizare a adãpostului este
1 octombrie 2004.Ò
4. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 15. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind
verificarea, acordarea ºi plata sprijinului direct al statului,
acordat producãtorilor agricoli în anii 2003 ºi 2004, pentru
construirea de adãposturi de vaci de lapte, precum ºi pentru achiziþionarea de juninci ºi instalaþii zootehnice,
prevãzute în anexa nr. 5.Ò
5. Titlul anexei nr. 5 va avea urmãtorul cuprins:
”NORME METODOLOGICE
privind verificarea, acordarea ºi plata sprijinului direct
al statului, acordat producãtorilor agricoli în anii 2003
ºi 2004, pentru construirea de adãposturi de vaci
de lapte, precum ºi pentru achiziþionarea de juninci
ºi instalaþii zootehniceÒ

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 8 ianuarie 2004.
Nr. 11.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind recunoaºterea Asociaþiei ”George C. Marshall Ñ RomâniaÒ ca fiind de utilitate publicã
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 39 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaþii ºi fundaþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se recunoaºte Asociaþia ”George C.
Marshall Ñ RomâniaÒ, persoanã juridicã românã de
drept privat, fãrã scop patrimonial, cu sediul în municipiul

Bucureºti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 8,
etajul 1, camera 15F, sectorul 1, ca fiind de utilitate
publicã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 8 ianuarie 2004.
Nr. 14.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã inventarul bunurilor din domeniul
public al statului, prevãzut în anexele nr. 1Ñ40*), care fac
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate
ale administraþiei publice centrale, precum ºi autoritãþile
publice centrale au obligaþia de a reactualiza, în termen de
90 de zile de la depunerea situaþiei financiare anuale,
inventarul bunurilor din domeniul public al statului, ca
urmare a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului,
efectuatã conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Inventarele bunurilor din domeniul public al statului,
reactualizate, se depun la Ministerul Finanþelor Publice pe
suport magnetic.
Art. 3. Ñ (1) În timpul anului ministerele, celelalte
organe de specialitate ale administraþiei publice centrale,
precum ºi autoritãþile publice centrale au obligaþia ca, în
termen de 10 zile de la semnarea protocoalelor de predare-preluare a bunurilor din domeniul public al statului, sã
actualizeze inventarele cu modificãrile intervenite în structura acestora.
(2) Modificãrile intervenite în inventarul bunurilor din
domeniul public al statului, potrivit alin. (1), se înregistreazã
concomitent la Ministerul Finanþelor Publice de
cãtre instituþiile implicate în aplicarea protocoalelor de

predare-preluare, ca urmare a actelor normative adoptate în
acest sens.
Art. 4. Ñ La întocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraþiei publice centrale, precum ºi
autoritãþile publice centrale implicate vor respecta prevederile cuprinse în Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 618/2002 pentru aprobarea Precizãrilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 7 iunie
2002, modificate ºi completate prin Ordinul ministrului
finanþelor publice nr. 555/2003, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003.
Art. 5. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2, 3 ºi 4
constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la
10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
(2) Contravenþiile se constatã ºi sancþiunile se aplicã de
cãtre organele de control ale Ministerului Finanþelor Publice.
(3) Contravenþiilor prevãzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile
ulterioare.

*) Anexele nr. 1Ñ40 se comunicã instituþiilor interesate, de cãtre Ministerul Finanþelor Publice, la solicitarea acestora.
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Art. 6. Ñ Ministerele, celelalte organe de specialitate
ale administraþiei publice centrale, precum ºi autoritãþile
publice centrale implicate vor lua mãsurile necesare
pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei
hotãrâri.

Art. 7. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 45/2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82
din 10 februarie 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 8 ianuarie 2004.
Nr. 15.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securitãþii utilizatorilor
de jucãrii, care adoptã standardele europene armonizate
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securitãþii
utilizatorilor de jucãrii,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºi
Comerþului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul economiei ºi comerþului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Lista cuprinzând standardele
române din domeniul securitãþii utilizatorilor de jucãrii, care
adoptã standardele europene armonizate publicate în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C-62 din 15 martie
2002, prevãzutã în anexã.
Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul
ordin.

Art. 3. Ñ Se abrogã prevederile Ordinului ministrului
industriei ºi resurselor nr. 263/2003 privind aprobarea Listei
standardelor române din domeniul securitãþii utilizatorilor de
jucãrii, care adoptã standardele europene armonizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din
6 mai 2003.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 23 decembrie 2003.
Nr. 393.
ANEXÃ*)
LISTA

cuprinzând standardele române din domeniul securitãþii utilizatorilor de jucãrii,
care adoptã standardele europene armonizate

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
Nr. 1.225 din 24 decembrie 2003

MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI
Nr. 5.031 din 26 septembrie 2003

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea ºi certificarea instruirii profesionale
a personalului privind insuºirea noþiunilor fundamentale de igienã
Vãzând Referatul de aprobare al Direcþiei generale sãnãtate publicã ºi inspecþia sanitarã de stat din cadrul
Ministerului Sãnãtãþii nr. 4.107 din 8 mai 2003,
în baza dispoziþiilor Legii nr. 98/1994 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor la normele legale de igienã
ºi sãnãtate publicã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 124/1998
privind organizarea ºi funcþionarea cabinetelor medicale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, a prevederilor art. 5
alin. (3) lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor ºi serviciilor de piaþã, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 650/2002, ºi a dispoziþiilor art. 46 alin. (7) din Normele de igienã a produselor
alimentare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.198/2002,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii, cu modificãrile ulterioare, ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului, cu modificãrile ulterioare,
ministrul sãnãtãþii ºi ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia pentru organizarea ºi
certificarea instruirii profesionale a personalului privind
însuºirea noþiunilor fundamentale de igienã, cuprinsã în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã sãnãtate publicã ºi inspecþia
sanitarã de stat din cadrul Ministerului Sãnãtãþii, institutele
de sãnãtate publicã, Direcþia generalã pentru învãþãmânt
preuniversitar din cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan

Tineretului, direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi a
municipiului Bucureºti ºi inspectoratele ºcolare judeþene ºi
al municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Dispoziþiile prezentului ordin intrã în vigoare în
termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului,
Alexandru Athanasiu
ANEXÃ

METODOLOGIE
pentru organizarea ºi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuºirea
noþiunilor fundamentale de igienã
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Orice activitate de producþie ºi de comercializare a produselor alimentare, de alimentaþie publicã ºi
colectivã, serviciile ºi producþia de apã potabilã, precum ºi
serviciile de întreþinere corporalã se exercitã numai cu personal calificat, conform prevederilor legale.
(2) Personalul calificat din activitãþile menþionate la
alin. (1) are obligaþia legalã a instruirii periodice în vederea
însuºirii noþiunilor fundamentale de igienã, activitate organizatã ºi finalizatã cu examinare ºi certificate, în conformitate
cu prezenta metodologie.
(3) În procesul de instruire privind însuºirea noþiunilor
fundamentale de igienã este cuprins personalul din
urmãtoarele categorii de unitãþi:
a) servicii de producþie, depozitare, transport ºi comercializare a alimentelor, inclusiv alimentaþie publicã ºi a
colectivitãþilor;
b) servicii de curãþenie în unitãþi de asistenþã medicalã,
colectivitãþi de copii ºi tineri, unitãþi de cazare (hoteluri,
moteluri, cabane etc.);
c) producþia ºi distribuþia apei potabile, producþia apei
îmbuteliate;
d) servicii de îngrijire corporalã (cosmeticã, frizerie, coafurã, manichiurã, pedichiurã, masaj etc.);
e) servicii tip dezinfecþie, dezinsecþie, deratizare.
Art. 2. Ñ Programele de instruire în domeniul sãnãtãþii
publice privind însuºirea noþiunilor fundamentale de igienã
se pot realiza de cãtre persoane juridice de drept public
sau privat, cabinetele medicale care au ca obiect de activitate desfãºurarea de activitãþi de învãþãmânt ºi sunt avizate
de cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei ºi de cãtre

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului în condiþiile
prezentei metodologii.
Art. 3. Ñ În sensul prezentei metodologii, prin urmãtorii
termeni se înþelege:
a) noþiuni fundamentale de igienã Ñ totalitatea
cunoºtinþelor ºi deprinderilor elementare referitoare la
pãstrarea sãnãtãþii ºi prevenirea îmbolnãvirilor, pe care
lucrãtorii din sectoarele de activitate cu risc pentru
sãnãtatea populaþiei trebuie sã le posede;
b) avizarea funcþionãrii Ñ procesul de abilitare a persoanelor juridice de drept public sau privat al cabinetelor medicale pentru realizarea programelor de instruire în domeniul
sãnãtãþii publice privind noþiunile fundamentale de igienã.
CAPITOLUL II
Criteriile ºi procedura de avizare
Art. 4. Ñ În vederea obþinerii avizului necesar organizãrii cursurilor privind însuºirea noþiunilor fundamentale de
igienã, furnizorii de instruire trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele criterii:
a) sã fie organizaþi ºi sã funcþioneze în conformitate cu
prevederile legale;
b) sã deþinã în mod legal spaþii adecvate activitãþii de
învãþãmânt, pentru care s-au obþinut avizele de funcþionare
prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
c) sã deþinã logistica necesarã organizãrii în bune
condiþii a cursurilor;
d) sã aibã programã de instruire elaboratã în conformitate cu orientãrile cuprinse în Ghidul privind conþinutul
modulelor de pregãtire;
e) sã asigure materialul didactic prevãzut în programa
de pregãtire;
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f) sã asigure programul de instruire cu formatori Ñ
medici cu specialitatea igienã, epidemiologie sau medicinã
de laborator Ñ, cu autorizaþie de liberã practicã.
Art. 5. Ñ (1) Pentru obþinerea avizului de funcþionare
solicitantul depune la Comisia de avizare din cadrul institutelor de sãnãtate publicã din Bucureºti, Iaºi, Cluj-Napoca
sau Timiºoara un dosar de autoevaluare în 3 exemplare,
primind numãr de înregistrare. Dosarul de evaluare conþine
urmãtoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa
nr. 1;
b) documente (în copii legalizate) care dovedesc legalitatea organizãrii ºi funcþionãrii furnizorului de instruire (act
normativ de constituire, lege, hotãrâre a Guvernului etc.,
certificat de înregistrare emis de camera de comerþ ºi
industrie, actul de înregistrare în Registrul fundaþiilor ºi asociaþiilor);
c) copie de pe statut, dupã caz;
d) dovezi privind deþinerea spaþiului optim de învãþãmânt
ºi a mijloacelor didactice;
e) avize de funcþionare conform reglementãrilor legale în
vigoare;
f) program de instruire cuprinzând planul de învãþãmânt
ºi programele analitice ºi pentru fiecare modul specific, în
concordanþã cu indicaþiile cuprinse în Ghidul privind
conþinutul modulelor de pregãtire;
g) informaþii privind formatorii: autorizaþie de liberã practicã în specialitatea igienã, epidemiologie, medicinã de
laborator, curriculum vitae, dovada existenþei relaþiei contractuale cu solicitantul avizului;
h) chitanþa de achitare a taxei pentru referatul tehnic de
evaluare în contul institutului evaluator;
i) copie de pe certificatul de înregistrare în Registrul
unic al cabinetelor medicale, în cazul cabinetelor medicale;
j) alte documente, dupã caz.
(2) Comisiile de avizare examineazã documentele
cuprinse în dosarul depus ºi întocmesc, în termen de
15 zile de la data înregistrãrii documentaþiei, referatul tehnic de evaluare care sã includã concluzia privind acordarea
sau neacordarea avizului. Referatul tehnic de evaluare
favorabil eliberãrii avizului, însoþit de douã exemplare ale
dosarului de autoevaluare, se înainteazã Ministerului
Sãnãtãþii, Direcþiei generale sãnãtate publicã ºi inspecþia
sanitarã de stat.
(3) În cazul avizãrii favorabile a programului de instruire,
Ministerul Sãnãtãþii înainteazã cãtre Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului, în termen de 10 zile de la data
înregistrãrii documentaþiei, un exemplar al dosarului de
autoevaluare, o copie a referatului tehnic de evaluare ºi
avizul-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.
(4) În termen de 10 zile de la data înregistrãrii documentaþiei, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului va
transmite rãspunsul sãu Ministerului Sãnãtãþii. În cazul
avizãrii favorabile, se completeazã formularul-tip, iar pentru
neacordarea avizului se întocmeºte un referat care sã
cuprindã motivarea rãspunsului.
(5) În cazul neacordãrii avizului se reia procedura de
avizare în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(6) Biroul de avizare din cadrul Ministerului Sãnãtãþii elibereazã avizul de funcþionare ºi gestioneazã baza de date
privind furnizorii de instruire avizaþi. Biroul de avizare pune
la dispoziþie Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului,
la solicitarea acestuia, informaþii cuprinse în baza de date.
(7) Avizul de funcþionare este valabil 3 ani.
(8) Înnoirea avizului se face prin reluarea procedurii de
avizare, luându-se în considerare ºi criteriul rezultatelor
obþinute de absolvenþii programului de instruire în procesul
de evaluare ºi certificare a cunoºtinþelor. Un procent de
promovabilitate de cel puþin 60% este obligatoriu.
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CAPITOLUL III
Evaluarea ºi certificarea
Art. 6. Ñ (1) Participanþii la programele de instruire avizate în condiþiile prezentei metodologii susþin la încheierea
cursurilor un examen de absolvire organizat de cãtre
direcþiile de sãnãtate publicã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, denumite în continuare direcþii de sãnãtate
publicã teritoriale.
(2) Direcþiile de sãnãtate publicã teritoriale au obligaþia
sã asigure condiþiile bunei desfãºurãri a examenului.
Art. 7. Ñ (1) Comisiile de examen sunt propuse de
cãtre direcþiile de sãnãtate publicã teritoriale ºi sunt aprobate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii, Direcþia generalã
sãnãtate publicã ºi inspecþia sanitarã de stat, anual.
(2) Comisiile de examen au urmãtoarea componenþã:
Ñ un reprezentant desemnat de institutul de sãnãtate
publicã regional Ñ preºedinte;
Ñ un reprezentant desemnat de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului;
Ñ un reprezentant al direcþiei de sãnãtate publicã teritoriale;
Ñ un secretar din cadrul direcþiilor de sãnãtate publicã
teritoriale.
(3) Comisiile de examen dispun de ºtampilã proprie
având urmãtorul conþinut: ”DIRECÞIA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ
JUDEÞUL ............. COMISIA DE EXAMENÒ.

Art. 8. Ñ (1) Furnizorii de instruire asigurã înscrierea la
examen a participanþilor la programul de instruire ºi achitã
taxa de examinare la direcþiile de sãnãtate publicã teritoriale care organizeazã examenul de absolvire.
(2) Înscrierea candidaþilor se face pe baza cataloagelor,
în dublu exemplar, completate de furnizorii de instruire.
Modelul catalogului este prezentat în anexa nr. 3.
(3) Taxa de examinare, în valoare de 200.000 lei pentru
fiecare candidat, se achitã în contul direcþiei de sãnãtate
publicã teritoriale care organizeazã examinarea candidaþilor.
Art. 9. Ñ Examenul de absolvire se programeazã cel
puþin o datã pe lunã, pentru un numãr de minimum 30 de
cursanþi înscriºi.
Art. 10. Ñ Examenul de absolvire se poate organiza la
sediul direcþiei de sãnãtate publicã teritoriale sau, la solicitarea furnizorilor de instruire, la sediul furnizorului ori la o
altã locaþie, situaþie în care solicitantul asigurã logistica
necesarã desfãºurãrii în bune condiþii a examenului ºi achitarea cheltuielilor legate de deplasarea comisiei de examen.
Art. 11. Ñ (1) Examenul de absolvire constã în rezolvarea unui chestionar pentru testare, repartizat fiecãrui candidat, din setul de chestionare elaborat de Ministerul
Sãnãtãþii.
(2) Timpul acordat rezolvãrii chestionarelor este de
douã ore.
(3) La predarea chestionarelor de cãtre candidaþi se
încheie un proces-verbal de predare/primire, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
Art. 12. Ñ (1) Comisia de examen corecteazã chestionarele pentru testare ºi le apreciazã cu ”admisÒ/”respinsÒ.
(2) Pentru a fi declaraþi admiºi, candidaþii trebuie sã
rãspundã corect la cel puþin 60% din totalul întrebãrilor
cuprinse în chestionar.
Art. 13. Ñ (1) Rezultatele sunt consemnate în cataloagele de examen, al cãror model este prezentat în anexa
nr. 5, ºi se semneazã de cãtre toþi membrii comisiei de
examen, pe fiecare paginã. O copie a catalogului de examen se înmâneazã furnizorului de instruire.
(2) Rezultatele se afiºeazã în ziua examenului, sub
semnãtura preºedintelui comisiei de examen.
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(3) La sfârºitul examenului, rezultatele se centralizeazã
într-un proces-verbal, întocmit în conformitate cu anexa
nr. 6.
Art. 14. Ñ (1) Direcþiile de sãnãtate publicã teritoriale
elibereazã candidaþilor declaraþi admiºi certificate de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.
(2) Candidaþii declaraþi respinºi au dreptul la douã
reexaminãri, cu condiþia achitãrii taxei prevãzute la art. 8
alin. (3). În cazul nepromovãrii acestora, candidaþii vor
efectua din nou cursul.
(3) Certificatele de absolvire au valabilitate 3 ani de la
data emiterii.
Art. 15. Ñ (1) Pentru evidenþa certificatelor de absolvire,
Institutul de Sãnãtate Publicã Bucureºti ºi direcþiile de
sãnãtate publicã teritoriale întocmesc registre de evidenþã
în conformitate cu modelele prezentate în anexele nr. 8,
respectiv nr. 9.
(2) Rãspunderea privind gestionarea certificatelor de
absolvire revine în exclusivitate instituþiilor menþionate la
alin. (1).
CAPITOLUL IV
Activitatea de monitorizare. Retragerea avizului
de funcþionare
Art. 16. Ñ (1) Ministerul Sãnãtãþii ºi Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, prin direcþiile de specialitate, stabilesc de comun acord programe semestriale de
monitorizare a calitãþii pregãtirii asigurate de furnizorii de
instruire, prin controale desfãºurate în timpul derulãrii programelor de instruire ºi a examenelor de absolvire, precum
ºi a activitãþii comisiilor de examen.
(2) Activitatea de control prevãzutã la alin. (1) se exercitã de cãtre persoane desemnate de cele douã ministere,
la propunerea direcþiilor de specialitate.
Art. 17. Ñ (1) În cazul în care se constatã nerespectarea de cãtre furnizorul de instruire a condiþiilor care au stat
la baza avizãrii, se întocmeºte proces-verbal de constatare,

acordându-se un termen de 30 de zile pentru remedierea
abaterilor constatate.
(2) Dupã expirarea acestui termen, Ministerul Sãnãtãþii
ºi Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului decid retragerea avizului de funcþionare.
Art. 18. Ñ Retragerea avizului de funcþionare este obligatorie când furnizorul de instruire înregistreazã, la 3 examene succesive, un procent de promovabilitate sub 50%
din numãrul participanþilor la examen.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale ºi tranzitorii
Art. 19. Ñ Prevederile prezentei metodologii nu se
aplicã, pentru o perioadã de 3 ani de la absolvire, absolvenþilor unitãþilor ºi instituþiilor de învãþãmânt acreditate în
condiþiile legii, care au avut în programa de studii noþiuni
de igienã specifice activitãþii ºi care deþin certificate de
competenþã profesionalã, diplome de absolvire, diplome de
licenþã.
Art. 20. Ñ Documentele privind examenele de absolvire
se pãstreazã o perioadã de 3 ani în arhivele direcþiilor de
sãnãtate publicã teritoriale. Registrele de evidenþã se arhiveazã o perioadã de 6 ani de cãtre instituþiile care au
dreptul sã le deþinã ºi sã le gestioneze, conform art. 15
alin. (1).
Art. 21. Ñ Ministerul Sãnãtãþii asigurã, prin Institutul de
Sãnãtate Publicã Bucureºti, tipãrirea ºi distribuirea, contra
cost, a formularelor pentru certificatele de absolvire.
Art. 22. Ñ Avizele eliberate în baza vechilor reglementãri îºi înceteazã valabilitatea la 90 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei metodologii.
Art. 23. Ñ În termen de 60 de zile de la publicarea
prezentei motodologii în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Ministerul Sãnãtãþii elaboreazã chestionarele pentru testarea cunoºtinþelor ºi ghidurile privind conþinutul
modulelor de pregãtire.
Art. 24. Ñ Anexele nr. 1Ñ9 fac parte integrantã din
prezenta metodologie.
ANEXA Nr. 1
la metodologie

............................................................
(Denumirea furnizorului de instruire)

Nr.................../.......................
INSTITUTULUI DE SÃNÃTATE PUBLICÃ ................................................................

......................................................................................................................................................................................... 1),
cu sediul în localitatea ............................................................................., judeþul/sectorul ......................................................,
str. .................................................. nr. ......, bl. ..., sc. ....., et. ...., ap. ....., cod poºtal ...................., telefon 2) ..............,
fax2) .................., e-mail ......................., cod unic de înregistrare/cod fiscal .................., reprezentat prin ................................,
în calitate de asociat/acþionar/împuternicit ..........................................................., posesor al actului de identitate tip ...............,
seria ........ nr. ................., eliberat de .............................................. la data ......................................, prin prezenta solicit
avizarea ca furnizor de instruire în domeniul noþiunilor fundamentale de igienã, modulul/modulele:
1. servicii de producþie, depozitare, transport ºi comercializare a alimentelor, inclusiv alimentaþie publicã ºi a colectivitãþilor;
2. servicii de curãþenie în unitãþi de asistenþã medicalã, colectivitãþi de copii ºi tineri, unitãþi de cazare (hoteluri,
moteluri, cabane etc.);
3. producþia ºi distribuþia apei potabile ºi producþia apei îmbuteliate;
4. servicii de îngrijire corporalã (cosmeticã, frizerie, coafurã, manichiurã, pedichiurã, masaj etc.);
5. servicii tip dezinfecþie, dezinsecþie, deratizare.
Precizez cã am luat cunoºtinþã de prevederile Ordinului ministrului sãnãtãþii ºi al ministrului educaþiei, cercetãrii ºi
tineretului nr. 1.225/5.031/2003.
Anexez documentaþia prevãzutã în metodologia de autorizare, conform opisului.
Semnãtura solicitantului
.......................................
L.S.
1)
2)

Se completeazã cu denumirea furnizorului de instruire.
Se completeazã cu prefix Ñ numãr.
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ANEXA Nr. 2
la metodologie

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
Nr. ............./......................

MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI
Nr. ............./......................

Direcþia generalã sãnãtate publicã
ºi inspecþia sanitarã de stat

Direcþia generalã pentru învãþãmânt
preuniversitar
AVIZ

Furnizorul de instruire .............................................................................., cu sediul în localitatea ................................,
str. ............................................... nr. ........................, judeþul/sectorul ........................., conform certificatului de înregistrare
nr. ......................, eliberat de ..............................................., în conformitate cu Ordinul ministrului sãnãtãþii ºi al ministrului
educaþiei, cercetãrii ºi tineretului nr. 1.225/5.031/2003, este avizat sã realizeze programe de instruire privind însuºirea
noþiunilor fundamentale de igienã pentru urmãtoarele module:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Direcþia generalã sãnãtate publicã
ºi inspecþia sanitarã de stat

Direcþia generalã pentru învãþãmânt
preuniversitar

Director general,
.................................

Director general,
.................................

ANEXA Nr. 3
la metodologie

Furnizorul de instruire ..................................................................................................................
Aviz de funcþionare eliberat de Ministerul Sãnãtãþii nr. ............................../...........................
Aviz de funcþionare eliberat de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului nr. ........../.......
Nr. ........................... din ........................
CATALOG

de înscriere a candidaþilor pentru susþinerea examinãrii privind însuºirea noþiunilor fundamentale de igienã
Nr.
crt

Numele ºi prenumele

DATE DESPRE CURSANÞI
Actul de identitate
Codul numeric
seria/numãrul
personal

Data ºi locul
naºterii

Modulul absolvit

Semnãtura furnizorului de instruire
.........................................................
L.S.
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ANEXA Nr. 4
la metodologie

ÉÉÉ.............................ÉÉ
(Comisia de examen)
PROCES-VERBAL

de predare/primire a lucrãrilor scrise la examenul de absolvire
Data É...............................É
Ora É................................É
Sala ÉÉ...............................
Nr.
crt.

Numele ºi prenumele
candidatului

Semnãtura candidatului

Observaþii

Comisia de examen:
ÉÉ...............................................É
ÉÉ...............................................É
ÉÉ...............................................É

ANEXA Nr. 5
la metodologie

DIRECÞIA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ É...........................................É
(COMISIA DE EXAMEN) É......................É Decizia ................ÉÉ

Furnizorul de instruire ÉÉÉ.........................................................
Aviz de funcþionare eliberat de Ministerul Sãnãtãþii nr. ............................../.............................
Aviz de funcþionare eliberat de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului nr. ........../.......
CATALOG DE EXAMEN

Programul de instruire privind însuºirea noþiunilor fundamentale de igienã
Nr.
crt.

DATE REFERITOARE LA CANDIDAÞI
Numele ºi
prenumele

Actul de
identitate

Rezultatul examinãrii
admis/respins
Modulul
absolvit

Preºedintele comisiei de examen,
ÉÉ..........................................É
L.S.
¥ Membru É..........................É
¥ Membru É..........................É
¥ Secretar É..........................É
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ANEXA Nr. 6
la metodologie
PROCES-VERBAL

Încheiat astãzi, ÉÉ...............................É, cu ocazia desfãºurãrii examenului de absolvire a cursului de instruire
privind însuºirea noþiunilor fundamentale de igienã, organizat de É..............................................É la data de É............É,
la sediul ....................................ÉÉ, pentru care s-a constituit urmãtoarea comisie de examen:
Preºedinte É.........................................É
Membru É.............................................É
Membru É.............................................É
Secretar ÉÉ............................................
La examenul de absolvire au fost înregistraþi É participanþi, dintre care ÉÉ au fost declaraþi admiºi la examenul de absolvire, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Metodologia pentru organizarea ºi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuºirea noþiunilor fundamentale de igienã.
Situaþia la examenul de absolvire este reflectatã de catalogul/cataloagele de examen anexat/anexate ºi se prezintã sintetic astfel:
FURNIZORUL
DE
INSTRUIRE

Înscriºi

CANDIDAÞI
Prezenþi

Promovaþi

T O T A L:

Observaþii: É................................................................................................................................................................É
É.......................................................................................................................................................................................É
É.......................................................................................................................................................................................É
Preºedintele comisiei de examen,
É..............................................É
Membru É...............................É
Membru É...............................É

ANEXA Nr. 7
la metodologie

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII

MINISTERUL EDUCAÞIEI,
CERCETÃRII ªI TINERETULUI

Direcþia de sãnãtate publicã ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Seria ÉÉÉÉ nr. ÉÉÉÉÉ
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

eliberat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sãnãtãþii ºi al ministrului educaþiei,
cercetãrii ºi tineretului nr. 1.225/5.031/2003
Se adevereºte prin prezentul certificat de absolvire cã domnul/doamna ÉÉÉÉ.............................ÉÉÉÉÉÉ,
cod numeric personal ÉÉÉÉÉÉ, nãscut/nãscutã în anul ÉÉÉÉ, luna ÉÉÉÉ, ziua ÉÉÉ, în localitatea
ÉÉÉÉÉÉ, a urmat cursul de instruire privind însuºirea noþiunilor fundamentale de igienã, modulul ÉÉÉÉÉÉÉ,
organizat de É..É....................ÉÉÉÉÉ, în baza Avizului Ministerului Sãnãtãþii nr. ÉÉ/ÉÉ ºi Ministerului Educaþiei,
(denumirea furnizorului de instruire)

Cercetãrii ºi Tineretului nr. ....É....É/É.......É, ºi a promovat examenul de absolvire, fiind declarat/declaratã admis/admisã.

Preºedintele comisiei de examen,
ÉÉÉ.........................ÉÉÉÉ
L.S.
Nr. ÉÉÉÉÉÉ/ÉÉÉÉÉÉÉÉ
Data eliberãrii: anul ÉÉÉÉ luna ÉÉÉÉ ziua ÉÉÉÉÉ

Secretar,
ÉÉÉÉ.............ÉÉÉ
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ANEXA Nr. 8
la metodologie

INSTITUTUL DE SÃNÃTATE PUBLICÃ BUCUREªTI
REGISTRU DE EVIDENÞÃ

a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire privind însuºirea noþiunilor fundamentale de igienã
Nr.
crt.

0

Data
ieºirii

1

Nr. documentului
de ieºire

Datele de identificare
pentru persoana care a predat
certificatele de la Institutul
de Sãnãtate Publicã Bucureºti
Numele ºi
Actul de Semnãtura
prenumele
identitate
5
6
7

Nr./Seria
adeverinþei
De la

Pânã la

3

4

2

Datele de identificare
pentru persoana care a preluat
certificatele de la Institutul
de Sãnãtate Publicã Bucureºti
Numele ºi
Actul de
Semnãtura
prenumele
identitate
8
9
10

Documentul
de platã
Nr./Data

Suma

11

12

ANEXA Nr. 9
la metodologie

Direcþia judeþeanã de sãnãtate publicã ÉÉÉ.....ÉÉÉÉÉÉ
Direcþia de sãnãtate publicã a municipiului Bucureºti
REGISTRU DE EVIDENÞÃ NOMINALÃ

a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire privind însuºirea noþiunilor fundamentale de igienã
1. Intrãri
Nr.
crt.

0

Data
intrãrii

1

Nr. documentului
de intrare

Datele de identificare
pentru persoana care a preluat
certificatele de la Institutul
de Sãnãtate Publicã Bucureºti
Numele ºi
Actul de Semnãtura
prenumele
identitate
5
6
7

Nr./Seria
adeverinþei
De la

Pânã la

3

4

2

Datele de identificare
pentru persoana care
gestioneazã adeverinþele
Numele ºi
prenumele
8

Actul de
identitate
9

Documentul
de platã

Semnãtura

Nr./Data

Suma

10

11

12

Data eliberãrii

Semnãtura
de primire

Menþiuni

2. Ieºiri
Nr.
crt.

Data

Nr./Seria
adeverinþei

Numele ºi
prenumele
absolventului

Codul
numeric
personal

Modulul
absolvit

Perioada

Organizatorul
programului
absolvit

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
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