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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
Ón semn de apreciere pentru contribu˛ia deosebit„ avut„ la dezvoltarea
rela˛iilor bilaterale Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului ∫i culturii, la afirmarea
Departamentului de limb„ ∫i civiliza˛ie rom‚neasc„ din cadrul Universit„˛ii de
Studii Interna˛ionale Hankuk,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt Ón grad de
Comandor domnului profesor doctor Byong Man Ahn, Republica Coreea.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 27 martie 2006.
Nr. 371.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea, func˛ionarea, structura personalului ∫i dot„rile necesare
Óndeplinirii atribu˛iilor Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 137 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
denumit Ón continuare Oficiul, este organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale Ón subordinea Guvernului, cu
personalitate juridic„, fiind autoritate unic„ de reglementare,
eviden˛„ prin registre na˛ionale, supraveghere, autorizare,
arbitraj ∫i constatare tehnico-∫tiin˛ific„ Ón domeniul
drepturilor de autor ∫i al drepturilor conexe.
(2) Sediul Oficiului este Ón municipiul Bucure∫ti, Calea
Victoriei nr. 91—93, sectorul 1.
Art. 2. — Oficiul este coordonat metodologic de ministrul
culturii ∫i cultelor, iar finan˛area cheltuielilor curente ∫i de
capital ale Oficiului se asigur„ integral ∫i distinct de la
bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator
principal de credite.

Art. 3. — (1) Œn activitatea sa Oficiul are ca obiectiv
principal respectarea ∫i promovarea drepturilor de autor ∫i
a drepturilor conexe, potrivit legii, ca parte a drepturilor de
proprietate intelectual„.
(2) Principalele atribu˛ii ale Oficiului sunt urm„toarele:
a) reglementeaz„ activitatea din domeniu prin decizii ale
directorului general, potrivit legii;
b) elaboreaz„ proiecte de acte normative Ón domeniul
s„u de activitate;
c) ˛ine eviden˛a repertoriilor transmise de organismele
de gestiune colectiv„;
d) organizeaz„ ∫i administreaz„ contra cost Ónregistrarea
sau Ónscrierea Ón registrele na˛ionale ∫i Ón alte eviden˛e
na˛ionale specifice, prev„zute de lege;
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e) elibereaz„ contra cost, Ón condi˛iile legii, marcaje
holografice utilizabile Ón domeniul drepturilor de autor ∫i al
drepturilor conexe, la valoarea pre˛ului de achizi˛ie, la care
se adaug„ un comision de administrare de 30%;
f) avizeaz„ constituirea ∫i supravegheaz„ func˛ionarea
organismelor de gestiune colectiv„;
g) avizeaz„ propunerile de modificare a statutului
organismelor de gestiune colectiv„, precum ∫i Ónfiin˛area de
c„tre acestea de organisme comune de colectare pentru
mai multe domenii;
h) avizeaz„, potrivit legii, Ónscrierea Ón registrul aflat la
grefa judec„toriei a asocia˛iilor ∫i funda˛iilor constituite Ón
domeniul drepturilor de autor ∫i al drepturilor conexe,
precum ∫i a asocia˛iilor pentru combaterea pirateriei;
i) controleaz„ func˛ionarea organismelor de gestiune
colectiv„ ∫i stabile∫te m„surile de intrare Ón legalitate sau
aplic„ sanc˛iuni, dup„ caz;
j) asigur„ secretariatul procedurilor de arbitraj
desf„∫urate potrivit legii;
k) efectueaz„ constat„ri tehnico-∫tiin˛ifice cu privire la
caracterul original al produselor purt„toare de drepturi de
autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de
cercetare penal„;
l) efectueaz„, la cerere, expertize contra cost, pe
cheltuiala p„r˛ilor interesate;
m) desf„∫oar„ activit„˛i de informare privind legisla˛ia
din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum ∫i activit„˛i de
instruire, pe cheltuiala celor interesa˛i;
n) particip„ la elaborarea ∫i actualizarea Strategiei
na˛ionale Ón domeniul propriet„˛ii intelectuale;
o) desf„∫oar„ activit„˛i de reprezentare Ón rela˛iile cu
organiza˛iile de specialitate similare, inclusiv institu˛ii ∫i
organisme din Uniunea European„, precum ∫i cu
organiza˛iile interna˛ionale la care statul rom‚n este parte,
Ón domeniul dreptului de autor ∫i al drepturilor conexe.
(3) Oficiul Óndepline∫te ∫i alte atribu˛ii, potrivit legii.
Art. 4. — Œn exercitarea atribu˛iilor sale Oficiul
colaboreaz„, Ón condi˛iile legii, cu autorit„˛ile ∫i institu˛iile
publice cu competen˛e Ón aplicarea legisla˛iei din domeniul
drepturilor de autor ∫i al drepturilor conexe, cu organismele
de gestiune colectiv„, cu organiza˛iile neguvernamentale
implicate Ón combaterea pirateriei specifice, precum ∫i cu
structurile asociative ale operatorilor economici din
domeniu, din ˛ar„ ∫i din str„in„tate.
Art. 5. — Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor sale Oficiul are
acces la informa˛iile necesare, Ón mod operativ ∫i gratuit,
de la Centrul Na˛ional al Cinematografiei, Oficiul Na˛ional
al Registrului Comer˛ului, Autoritatea Na˛ional„ a V„milor,
Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ ∫i de la
Inspectoratul General al Poli˛iei de Frontier„, Inspectoratul
Na˛ional pentru Eviden˛a Persoanelor ∫i Direc˛ia General„
de Pa∫apoarte din cadrul Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, precum ∫i de la institu˛iile financiar-bancare, Ón
condi˛iile legii.
Art. 6. — (1) Oficiul este condus de un director general,
ajutat de un director general adjunct, numi˛i prin decizie a
primului-ministru, la propunerea ministrului culturii ∫i
cultelor.
(2) Directorul general conduce Óntreaga activitate a
Oficiului, pe care Ól reprezint„ ∫i Ól angajeaz„ Ón raporturile
cu alte autorit„˛i publice, institu˛ii ∫i organiza˛ii, precum ∫i
cu persoanele fizice ∫i juridice din ˛ar„ sau din str„in„tate.

3

Art. 7. — (1) Directorul general al Oficiului are
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) este responsabil de organizarea, coordonarea ∫i
controlul activit„˛ii Oficiului;
b) nume∫te ∫i elibereaz„ din func˛ie, Ón condi˛iile legii,
personalul din aparatul propriu, cu excep˛ia directorului
general adjunct;
c) propune Ónfiin˛area de servicii ∫i birouri noi sau
modificarea structurii celor existente, Ón condi˛iile legii;
decide organizarea de colective temporare Ón cadrul
Oficiului ∫i stabile∫te atribu˛iile pe compartimente ∫i
sarcinile personalului din subordine, potrivit regulamentului
de organizare ∫i func˛ionare;
d) asigur„ efectuarea comunic„rilor ∫i transmiterea
documentelor ∫i informa˛iilor prev„zute de lege c„tre
Comisia European„;
e) este ordonator ter˛iar de credite, Ón condi˛iile legii,
pentru fondurile pe care le gestioneaz„;
f) coordoneaz„ activit„˛ile prin care se asigur„ resursele
financiare necesare, precum ∫i eviden˛a valoric„ a mi∫c„rii
Óntregului patrimoniu;
g) coordoneaz„ activitatea Compartimentului de audit
public intern, potrivit legii;
h) organizeaz„ controlul financiar preventiv propriu;
i) aprob„ bilan˛ul contabil ∫i contul de execu˛ie
bugetar„;
j) verific„ ∫i asigur„ achitarea obliga˛iilor financiare
datorate de Oficiu la bugetul de stat;
k) aprob„ planul de dezvoltare ∫i de investi˛ii al
Oficiului;
l) convoac„ ∫i conduce ∫edin˛ele Colegiului consultativ
al Oficiului;
m) aprob„, Ón condi˛iile legii, regulamentul intern al
Oficiului;
n) stabile∫te prin decizie, Ón condi˛iile legii, informa˛iile
de interes public cuprinse Ón registrele na˛ionale
administrate de Oficiu, dup„ consultarea structurilor
asociative ale persoanelor Ónregistrate.
(2) Directorul general Óndepline∫te orice alte atribu˛ii,
potrivit competen˛elor prev„zute de lege.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale directorul general emite
decizii.
(4) Œn absen˛a directorului general, atribu˛iile acestuia
sunt exercitate de c„tre directorul general adjunct.
(5) Directorul general adjunct coordoneaz„ activitatea
direc˛iilor din subordine ∫i Óndepline∫te orice alte atribu˛ii
stabilite prin decizie de directorul general, potrivit legii.
Art. 8. — (1) Œn cadrul Oficiului, pe l‚ng„ directorul
general, func˛ioneaz„ Colegiul consultativ al Oficiului, Ón
componen˛a c„ruia intr„ directorul general, directorul
general adjunct ∫i ceilal˛i directori din cadrul Oficiului.
(2) Directorul general este pre∫edintele Colegiului
consultativ al Oficiului.
(3) Colegiul consultativ al Oficiului are urm„toarele
atribu˛ii principale:
a) dezbate strategiile pentru Óndeplinirea obiectivelor
prioritare Ón domeniul protec˛iei drepturilor de autor ∫i a
drepturilor conexe;
b) dezbate programele periodice de ac˛iune ale Oficiului;
c) analizeaz„ proiectele de acte normative propuse de
Oficiu;
d) formuleaz„ puncte de vedere consultative, la
solicitarea directorului general.
Art. 9. — (1) Directorul general ∫i directorul general
adjunct sunt salariza˛i la nivelul func˛iilor asimilate cu
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func˛iile de demnitate public„ prev„zute la nr. crt. 1 ∫i 2
din anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a
indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„ func˛ii de
demnitate public„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Personalul Oficiului este salarizat potrivit prevederilor
legale aplicabile func˛ionarilor publici ∫i personalului
contractual din sectorul bugetar.
(3) Personalul Oficiului beneficiaz„ de stimulente din
sumele Óncasate pentru bugetul de stat din opera˛iunile
contra cost efectuate de Oficiu, Ón procent de p‚n„
la 15%.
Art. 10. — (1) Structura organizatoric„ a Oficiului este
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
(2) La propunerea directorului general al Oficiului, Ón
cadrul structurii organizatorice se pot organiza prin ordin al
ministrului culturii ∫i cultelor, Ón condi˛iile legii, alte servicii
∫i birouri. Prin decizie a directorului general se pot
organiza colective temporare pentru realizarea unor
programe, proiecte sau studii.
(3) Num„rul maxim de posturi al Oficiului este de 92,
exclusiv directorul general ∫i directorul general adjunct.
(4) Statul de func˛ii se aprob„ de directorul general al
Oficiului.
(5) Atribu˛iile ∫i modul de func˛ionare ale
compartimentelor din cadrul Oficiului, precum ∫i rela˛iile
func˛ionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a Oficiului, care se aprob„ prin
ordin al ministrului culturii ∫i cultelor Ón termen de 45 de
zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 11. — (1) Structura de personal a Oficiului cuprinde
func˛ionari publici ∫i personal contractual, potrivit statului de
func˛ii aprobat.
(2) Activitatea Oficiului este asigurat„, Ón principal, de
personalul tehnic de specialitate, cu atribu˛ii Ón realizarea
de expertize ∫i constat„ri tehnico-∫tiin˛ifice, supravegherea
circula˛iei produselor purt„toare de drepturi de proprietate
intelectual„, verificarea ∫i promovarea respect„rii legisla˛iei
specifice, elaborarea de reglement„ri normative Ón domeniu,
administrarea registrelor na˛ionale, crearea de baze de
date, Óntocmirea de studii ∫i analize statistice, precum ∫i Ón
colaborare cu organismele de gestiune ∫i cu alte autorit„˛i
∫i institu˛ii implicate, din ˛ar„ sau din str„in„tate.
(3) Pentru realizarea atribu˛iilor sale Oficiul poate folosi
∫i colaboratori externi.
(4) Personalul Oficiului are acces, Ón condi˛iile legii, la
documentele ∫i informa˛iile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor
de verificare a respect„rii legisla˛iei privind dreptul de autor
∫i drepturile conexe, care Ói revin.

Art. 12. — (1) Pe l‚ng„ Oficiu func˛ioneaz„ corpul de
arbitri, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i
drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Pentru constituirea corpului de arbitri Oficiul solicit„
organismelor de gestiune colectiv„, structurilor asociative
ale utilizatorilor de opere, presta˛ii artistice ∫i fonograme,
Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune ∫i Societ„˛ii Rom‚ne
de Televiziune s„ propun„ fiecare c‚te 3 candidaturi
individuale.
(3) Se afl„ Ón conflict de interese ∫i nu poate face parte
din completul de arbitraj arbitrul care a de˛inut calitatea de
angajat al uneia sau Ón beneficiul uneia dintre p„r˛ile aflate
Ón arbitraj, indiferent de forma ∫i de durata angaj„rii, Ón
anul sau Ón ultimii 3 ani anteriori datei solicit„rii arbitrajului.
Art. 13. — (1) Oficiul are dreptul la dou„ autoturisme Ón
parc comun, pentru transportul personalului din aparatul
propriu, cu un consum mediu lunar de carburant de
300 litri, ∫i la 4 autovehicule — laborator mobil, cu un
consum mediu lunar de carburant de 400 litri.
(2) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, se asigur„ cu prioritate fondurile
necesare pentru achizi˛ionarea logisticii indispensabile
Oficiului pentru efectuarea constat„rilor tehnico-∫tiin˛ifice
privind produsele pirat, precum ∫i pentru identificarea
dispozitivelor destinate realiz„rii de produse pirat.
(3) Oficiul informeaz„ anual Ministerul Culturii ∫i Cultelor
asupra necesarului de dot„ri pentru Óndeplinirea atribu˛iilor
care Ói revin.
Art. 14. — Anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 78/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1.
La punctul I îOrgane de specialitate ale
administra˛iei publice centrale ∫i institu˛ii publice finan˛ate
integral din bugetul de stat“, dup„ nr. crt. 2 se introduce
nr. crt. 21 cu urm„torul cuprins:
î21. Oficiul Rom‚n pentru
Bugetul de stat“
Drepturle de Autor*)
2. La punctul I, nota va avea urm„torul cuprins:
îNOT√:

Unit„˛ile prev„zute la nr. crt. 1—3 pot utiliza un num„r
maxim de 786 de posturi.“
Art. 15. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 758/2003
privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor ∫i a corpului de arbitri, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 492 din 8 iulie
2003.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 29 martie 2006.
Nr. 401.
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ANEX√

STRUCTURA ORGANIZATORIC√

a Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor
Num„rul maxim de posturi = 92
(exclusiv directorul general ∫i
directorul general adjunct)

COLEGIUL
CONSULTATIV

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT
COMPARTIMENT AUDIT
INTERN

COMPARTIMENT
CONTENCIOS

Direc˛ia rela˛ii
interna˛ionale, legisla˛ie,
economic ∫i organizare

Serviciul rela˛ii
interna˛ionale
∫i legisla˛ie

Serviciul
economic
∫i organizare

Biroul statistic„
∫i analize

Direc˛ia registre, gestiune
colectiv„ ∫i rela˛ii publice

Serviciul registre
na˛ionale

Serviciul gestiune
colectiv„ ∫i rela˛ii
publice

Direc˛ia expertize
∫i constat„ri

Serviciul
sectorial A

Serviciul
sectorial B

Biroul supraveghere
pia˛„

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului S„n„t„˛ii din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru instituirea m„surilor de prevenire
∫i combatere a gripei aviare pe teritoriul Rom‚niei
Œn temeiul art. 108 din
finan˛ele publice, cu modific„rile
art. 2 ∫i 10 din Ordonan˛a de
combaterea ∫i eradicarea gripei

Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind
ulterioare, al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 ∫i al
urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2006 privind m„surile ce se aplic„ pentru monitorizarea,
aviare pe teritoriul Rom‚niei,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului

(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru

Ministerului S„n„t„˛ii din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia

completarea Ón regim de urgen˛„ a rezervei pentru situa˛ii

Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, cu

speciale a Ministerului S„n„t„˛ii cu medicamente, reactivi,

suma de 4.500 mii lei (RON) la capitolul 66 îS„n„tate“, din

materiale sanitare, mijloace de comunica˛ie, m„∫ti pentru

care suma de 20 mii lei (RON) la titlul 10 îCheltuieli de

personal, pentru echipe de interven˛ie ∫i pentru bolnavi,

personal“ ∫i suma de 4.480 mii lei (RON) la titlul 20

carburan˛i necesari mijloacelor de transport, cheltuieli de

îBunuri ∫i servicii“.

personal suplimentare, precum ∫i pentru efectuarea
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campaniilor de educare ∫i informare a popula˛iei privind
gripa aviar„.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,

modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului S„n„t„˛ii.
Art. 3. — Ministerul S„n„t„˛ii r„spunde de modul de
utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a sumei
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 29 martie 2006.
Nr. 411.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinz‚nd agen˛iile autorizate de clasificare a carcaselor
de porcine, bovine ∫i ovine, cu complet„rile ulterioare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd propunerile privind agen˛iile de clasificare, f„cute de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine,
bovine ∫i ovine ∫i transmise prin procesele-verbale nr. 22/2006, nr. 25/2006, nr. 27/2006 ∫i nr. 33/2006, precum ∫i
Referatul de aprobare nr. 100.352 din 17 martie 2006,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea
Listei cuprinz‚nd agen˛iile autorizate de clasificare a
carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine, publicat Ón Monitorul
î8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Societatea Comercial„
«INTER PIG CLASS» — S.R.L.
Societatea Comercial„
«SCANTEST» — S.R.L.
Societatea Comercial„
«APOTEST» — S.R.L.
Societatea Comercial„
«PATANDI» — S.R.L.
Societatea Comercial„
«CORVIN CLAS» — S.R.L.
Societatea Comercial„
«CARNSERV EURO» — S.R.L.
Societatea Comercial„
«ANIMALCLAS» — S.R.L.

18263360

Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005,
cu complet„rile ulterioare, se completeaz„ cu ∫apte noi
pozi˛ii, pozi˛iile 8, 9, 10, 11, 12, 13 ∫i 14, cu urm„torul
cuprins:

18338919

Pite∫ti, str. Armand C„linescu nr. 44, et. 1, camera 1,
jude˛ul Arge∫
T‚rgu Mure∫, str. Sc„ricica nr. 1, ap. 3, jude˛ul Mure∫

18422199

Codlea, Str. Panselu˛ei nr. 13, bl. 6, ap. 10, jude˛ul Bra∫ov

13168546

T‚rgu Jiu, Str. Confedera˛iei bl. 4, sc. 2, parter, ap. 2,
jude˛ul Gorj
F„g„ra∫, str. Vasile Alecsandri nr. 17, ap. 1, jude˛ul Bra∫ov

18424203
18439093
18445656

Comuna Starchiojd, satul Starchiojd nr. 25, camera 1,
jude˛ul Prahova
Salonta, str. Cri∫an nr. 16, jude˛ul Bihor“

Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 28 martie 2006.
Nr. 216.
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acord„ subven˛ii Ón conformitate
cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea
de subven˛ii, Ón anul 2006, produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i din sectorul piscicol
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului
prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2006, produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i din sectorul piscicol, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza Referatului Direc˛iei implementare politici de cre∫tere a animalelor ∫i procesare a produselor de origine
animal„ nr. 100.413/2006,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ sumele pe speciile de animale
pentru care se acord„ subven˛ii Ón conformitate cu
prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.853/2005 privind
sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón
anul 2006, produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i
din sectorul piscicol, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2006, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, cu Óncadrare Ón
fondurile alocate de la bugetul de stat cu aceast„
destina˛ie.
Art. 2. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii agricoli, cresc„tori de vaci de lapte ∫i/sau
bivoli˛e, prev„zute la art. 2, 2 1 ∫i 2 2 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.853/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, este de 250.000 mii lei (RON).
Art. 3. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii agricoli, cresc„tori de porcine, prev„zute la
art. 3 ∫i 4 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, este de 46.000 mii lei
(RON).
Art. 4. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii agricoli, cresc„tori de ovine ∫i caprine,
prev„zute la art. 5 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005,

cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, este de
18.288 mii lei (RON).
Art. 5. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii agricoli, cresc„tori de p„s„ri, prev„zute la art. 6
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, este de 81.000 mii lei (RON).
Art. 6. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii agricoli, de˛in„tori de familii de albine,
prev„zute la art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.853/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
este de 4.000 mii lei (RON).
Art. 7. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii agricoli, cresc„tori de viermi de m„tase,
prev„zute la art. 8 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.853/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
este de 12 mii lei (RON).
Art. 8. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii din acvacultur„, prev„zute la art. 9 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, este de 700 mii lei (RON).
Art. 9. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 29 martie 2006.
Nr. 219.
MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 283 din 24 martie 2006

CASA NAﬁIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
Nr. 141 din 24 martie 2006

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui
Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor
de aplicare a prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile ∫i indemniza˛iile de asigur„ri sociale de s„n„tate
Av‚nd Ón vedere Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile ∫i indemniza˛iile de asigur„ri
sociale de s„n„tate, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i Referatul de aprobare al Ministerului S„n„t„˛ii ∫i al Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. E.N. 8.486/D.G. 950/2006,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate
Art. I. — Normele de aplicare a prevederilor Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile ∫i
indemniza˛iile de asigur„ri sociale de s„n„tate, aprobate
prin Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 60/32/2006, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 147 din

emit urm„torul ordin:

16 februarie 2006, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Anexa nr. 3 îMetodologia de transmitere pe cale
electronic„ a declara˛iilor privind eviden˛a nominal„ a
asigura˛ilor care au beneficiat de concedii ∫i indemniza˛ii ∫i
a obliga˛iilor de plat„ c„tre bugetul Fondului na˛ional unic
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de asigur„ri sociale de s„n„tate pentru concedii ∫i
indemniza˛ii“ se Ónlocuie∫te cu anexa nr. 1 la prezentul
ordin.
2. Anexa nr. 11A îMetodologia de transmitere pe cale
electronic„ a datelor privind certificatele medicale eliberate

de medicii curan˛i din unit„˛ile sanitare care au Óncheiat o
conven˛ie Ón acest sens cu casele de asigur„ri de
s„n„tate“ se Ónlocuie∫te cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Cristian Vl„descu
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 60/32/2006)
METODOLOGIA

de transmitere pe cale electronic„ a declara˛iilor privind eviden˛a nominal„ a asigura˛ilor care au beneficiat
de concedii ∫i indemniza˛ii ∫i a obliga˛iilor de plat„ c„tre bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale
de s„n„tate pentru concedii ∫i indemniza˛ii
Condi˛ii generale
Declara˛iile privind obliga˛iile de plat„ c„tre bugetul
Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate
(FNUASS) ∫i eviden˛a nominal„ a asigura˛ilor care au
beneficiat de concedii ∫i indemniza˛ii se vor face at‚t pe
suport h‚rtie semnat ∫i ∫tampilat (anexa nr. 1 ∫i 2), c‚t ∫i
Ón format electronic. Acestea se vor depune la casa de
asigur„ri de s„n„tate Ón a c„rei raz„ administrativ-teritorial„
se afl„ sediul social sau domiciliul angajatorului. Datele Ón
format electronic se depun pe suport magnetic sau optic
(dischet„ FD 3,5˝, CD) ori se transmit on-line (Ón format
electronic, dac„ este Ónso˛it de o semn„tur„ electronic„
agreat„ de ambele p„r˛i), fiind Ónso˛ite ∫i de transmiterea
pe suport h‚rtie semnat ∫i ∫tampilat.
Condi˛ii tehnice standard pentru formatul electronic
Declara˛iile Ón format electronic vor con˛ine dou„ fi∫iere
Ón structura DBF, care vor avea Ón mod obligatoriu
urm„toarele denumiri ∫i con˛inuturi:

A1_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 1) ∫i va con˛ine datele
centralizatorului referitoare la obliga˛iile de plat„ ale
angajatorului c„tre bugetul FNUASS;
A2_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 2) ∫i va con˛ine datele
aferente asigura˛ilor,
unde:
LL reprezint„ luna pentru care se face raportarea;
AA reprezint„ ultimele dou„ cifre ale anului pentru care
se face raportarea;
CUI reprezint„ codul unic de identificare.
Denumirea c‚mpurilor date, tipul ∫i ordinea acestora din
structurile fi∫ierelor sunt obligatorii.
Structura fi∫ierelor de raportare, aprobat„ prin ordin al
pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
precum ∫i lista caselor de asigur„ri de s„n„tate care pot
primi raport„rile on-line se public„ pe pagina web a Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate, la adresa
www.casan.ro.
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 11A la Ordinul nr. 60/32/2006)

METODOLOGIA

de transmitere pe cale electronic„ a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curan˛i
din unit„˛ile sanitare care au Óncheiat o conven˛ie Ón acest sens cu casele de asigur„ri de s„n„tate
Condi˛ii generale
Datele Ón format electronic se depun pe suport magnetic
sau optic (dischet„ FD 3,5˝, CD) ori se transmit on-line (Ón
format electronic, dac„ este Ónso˛it de o semn„tur„
electronic„ agreat„ de ambele p„r˛i).
Centralizatorul certificatelor de concediu medical
eliberate, prezentat Ón anexa nr. 11, pe suport h‚rtie,
semnat ∫i ∫tampilat de reprezentantul legal al unit„˛ii
sanitare, se depune Ónso˛it de datele Ón format electronic
sau se transmite prin po∫t„ la casa de asigur„ri de
s„n„tate cu care unitatea sanitar„ a Óncheiat o conven˛ie
Ón acest sens conform normelor Ón vigoare Ón cazul
transmiterii datelor on-line.
Condi˛ii tehnice standard pentru formatul electronic
Raportarea va con˛ine un fi∫ier de tip DBF, care va
avea Ón mod obligatoriu urm„toarea denumire ∫i con˛inut:

11A_LLAA_XXXX.DBF ∫i va con˛ine datele aferente
concediilor medicale eliberate asigura˛ilor de c„tre medicii
curan˛i Ón luna pentru care se face raportarea,
unde:
LL reprezint„ luna pentru care se face raportarea;
AA reprezint„ ultimele dou„ cifre ale anului pentru care
se face raportarea;
XXXX reprezint„, dup„ caz, CUI, CNP sau cod fiscal.
Denumirea c‚mpurilor date, tipul ∫i ordinea acestora din
structura fi∫ierului sunt obligatorii.
Structura fi∫ierelor de raportare, aprobat„ prin ordin al
pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
precum ∫i lista caselor de asigur„ri de s„n„tate care pot
primi raport„rile on-line se public„ pe pagina web a Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate, la adresa
www.casan.ro.
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