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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
și a anexelor nr. 2.a) pct. 1, 2.c) și 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea
unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea
unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 din Ordonanța
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale —
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut,
județul Mureș, a unor bunuri imobile retrocedate în condițiile
legii, identificate potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Se aprobă trecerea din domeniul public al statului
în domeniul privat al acestuia a unor bunuri imobile aflate în
administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării
Rurale — Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Legumicultură Iernut, județul Mureș, identificate potrivit anexei
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. — Trecerea în domeniul privat al statului se face în
vederea scoaterii din funcțiune și demolării construcțiilor din
compunerea bunurilor imobile prevăzute la art. 2.
Art. 4. — Sumele rezultate din valorificarea activelor
corporale prevăzute la art. 2, după deducerea cheltuielilor

aferente scoaterii din funcțiune sau, după caz, casării, se fac
venit la bugetul de stat.
Art. 5. — Instituțiile implicate vor proceda la actualizarea
inventarului cu bunurile din domeniul public al statului și a
documentelor de evidență cantitativ-valorică, în conformitate cu
conținutul prezentei hotărâri, în termen de 30 zile de la
publicarea acesteia.
Art. 6. — (1) Anexele nr. 2.a) pct. 1, 2.c) și 2.d) la Hotărârea
Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea unor stațiuni de
cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin
reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă
din domeniul legumiculturii, cu modificările ulterioare, se
modifică potrivit anexei nr. 3, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică potrivit anexelor nr. 1 și 2.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 23 septembrie 2009.
Nr. 1.069.
ANEXA Nr. 1

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale — Stațiunea
de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, județul Mureș, care se scot din inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condițiile legii

Nr. M.E.F.

105217
106133
106139

Locul unde este
situat imobilul

Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș

Denumirea imobilului

Clădire locuință
Clădire stație pompa apă
Clădire locuință

Descrierea tehnică a imobilului

Suprafața construită — 23 mp;
cărămidă, acoperiș țiglă
Suprafața construită — 36 mp;
beton
Suprafața construită — 23 mp;
cărămidă, acoperiș țiglă

Valoarea de
inventar
— lei —

1.737
41.516
1.737
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Nr. M.E.F.

106162
106165
106168
106171
106175
106178
106180
106216
106224
106262
106287
106307
106309
106319
106320
106324
106326
106330
106356

106364
(parțial)

Locul unde este
situat imobilul

Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș

Orașul Iernut,
județul Mureș

Denumirea imobilului

Dormitor comun
Clădire locuință
Clădire locuință
Clădire locuință
Clădire locuință
Clădire locuit
Clădire locuințe
Clădire locuință
Clădire locuință

Descrierea tehnică a imobilului

Suprafața construită — 40 mp;
cărămidă, acoperiș țiglă
Suprafața construită — 89 mp;
cărămidă
Suprafața construită — 172 mp;
cărămidă, acoperiș țiglă
Suprafața construită — 32 mp;
cărămidă, acoperiș țiglă
Suprafața construită — 83 mp;
cărămidă, acoperiș țiglă
Suprafața construită — 47 mp;
cărămidă, acoperiș țiglă
Suprafața construită — 23 mp;
cărămidă, acoperiș țiglă
Suprafața construită — 212 mp;
cărămidă, acoperiș țiglă
Suprafața construită — 28 mp;
cărămidă, acoperiș țiglă

Valoarea de
inventar
— lei —

2.132
2.116
2.043
1.737
1.968
2.022
2.133
4.223
2.134

Garaj

Suprafața construită — 30 mp

1.989

Magazie semințe

Suprafața construită — 50 mp;
cărămidă, acoperiș țiglă

1.133

Clădire pompă apa

Suprafața construită — 4 mp

718

Atelier mecanic

Suprafața construită —70 mp

4.067

Cantină sală mese

Suprafața construită — 20 mp

1.268

Birou administrație

Suprafața construită — 15 mp

1.425

Clădire locuință

Suprafața construită — 43 mp;
cărămidă, acoperiș țiglă

2.270

Grajd cabaline

Suprafața construită — 50 mp

1.107

Magazie pentru cereale

Suprafața construită — 60 mp

5.931

Atelier fierărie

Suprafața construită — 40 mp;
cărămidă

31.035

Total suprafață

31,84 ha identificate prin parcelele:
A1.495(parțial)=3,6 ha; A1.496=6,44ha;
A1.497=3,01ha; A1.444=10,45 ha;
A1.446=5,67 ha; De1.448=0,15 ha;
De1.493=0,06 ha; Cc1.368 (parțial)=1,59ha;
Cc2.162=0,87ha

—

ANEXA Nr. 2

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale — Stațiunea
de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, județul Mureș, care trec din domeniul public al statului
în domeniul privat al acestuia în vederea casării, în condițiile legii
Nr.
M.E.F.

Locul unde este
situat imobilul

105205

Comuna Cuci,
județul Mureș

Denumirea imobilului

Sistem de irigații câmp experimental

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

180 m, conducte din oțel cu
diametrul de 219 mm, hidranți

Valoarea de
inventar
— lei —

67.429

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 683/12.X.2009

Nr.
M.E.F.

Locul unde este
situat imobilul

Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Orașul Iernut,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Orașul Iernut,
județul Mureș
Orașul Iernut,
județul Mureș

106157
106217
106221
106254
106261
106263
106264

Orașul Iernut,
județul Mureș

106268

Orașul Iernut,
județul Mureș
Orașul Iernut,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Orașul Iernut,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Comuna Cuci,
județul Mureș
Orașul Iernut,
județul Mureș
Orașul Iernut,
județul Mureș
Orașul Iernut,
județul Mureș

106271
106285
106298
106303
106315
106331
106333
106349
106360

Valoarea de
inventar
— lei —

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Denumirea imobilului

Drenaj sol irigații

Tuburi din azbociment

517

Canal colector drenaj

300 m, aerian

1.821

Birou fermă

Suprafața construită — 55 mp

2.893

Drenaje coloană principală

500 m, aerian, cu dale din beton

3.336

Rețele de distribuție irigații

2.000 m, conducte din oțel cu
diametrul de 219 mm, hidranți

31.967

Baracă din cărămidă

Suprafața construită — 18 mp

3.297

Adăpost pentru animale

Suprafața construită — 60 mp

3.718

Pivniță butași

Depozit pentru semințe butași cu
camere de lucru
Suprafața construită — 163 mp

Pivniță din beton

Suprafața construită — 100 mp

Castel de apă

Suprafața construită — 4 mp,
cărămidă

Drenaje irigații

Tuburi din azbociment

Stație de pompare

Suprafața construită — 79 mp

Clădire grup electric

Suprafața construită — 6 mp

Depozit carburanți

Rezervor tablă

Platforma betonată

Suprafața construită — 800 mp

21.086

Platforma tehnică semințe

Suprafața construită — 350 mp

8.868

Tunele solarii

Suprafața construită — 1.600 mp

4.199

88.278
1.079
623
2.855
71.693
912
1.668

ANEXA Nr. 3

A. Punctul 1 din anexa nr. 2.a) „Bunurile din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și
bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă — Iernut, care trec în patrimoniul Stațiunii de CercetareDezvoltare pentru Legumicultură-Iernut” la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea unor stațiuni de
cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă
din domeniul legumiculturii, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
„1. Bunurile din domeniul public al statului
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Date de identificare

Situația juridică

Nr. M.F.

Cod de
clasificare

Denumire

Descrierea
tehnică
(pe scurt)

Vecinătăți

Adresa

0

1

2

3

4

5

106160 8.29.06 Terasamente Amenajări în incinta Țara: România,
în terase stațiunii județul Mureș,
orașul Iernut
nr: Cuci

Anul
Valoarea de
dobândirii
inventar
(dării în
(lei)
folosință)
6

7

1987

3.218

Baza legală

În administrare/
concesionare

8

9

PVR 1632/iunie 1987, în administrare
HG 509/1993

Situația
juridică
actuală
concesiune/
închiriat/dat
cu titlul gratuit
10

Tip bun

11

imobil”
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B. Anexa nr. 2.c) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006, cu modificările ulterioare, se modifică
și va avea următorul cuprins:
„ANEXA Nr. 2.c)

Date de identificare a suprafețelor de teren din domeniul public al statului care se dau
în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură — Iernut
Caracteristicile tehnice ale terenului
Locul unde este situat terenul
Tarla, parcelă

Categoria de folosință

Suprafața
— ha—

317/1/1

Arabil

9,70

317/1

Arabil

7,96

313/1

Arabil

0,49

323

Arabil

0,40

325

Arabil

10,98

331

Arabil

6,69

337/1

Arabil

1,20

337/2

Arabil

1,89

340

Arabil

6,67

342

Arabil

0,56

353

Arabil

0,92

361/1

Arabil

0,32

356

Arabil

0,28

Arabil

48,06

1396/1

Arabil

6,31

1492/1

Arabil

1,05

1495

Arabil

5,00

1396/2

Arabil

3,69

1396/3

Arabil

0,50

Arabil

16,55

306

Fânețe

1,08

393/1

Fânețe

1,97

393/2

Fânețe

0,02

336

Fânețe

0,20

394

Fânețe

0,99

357

Fânețe

0,05

Total

Fânețe

4,31

TOTAL

AGRICOL

68,92

330

Pădure

0,68

358

Pădure

0,06

Pădure

0,74

324

Ape, bălți

0,25

347

Ape, bălți

0,02

Ape, bălți

0,27

Comuna Cuci, județul Mureș

Total
Orașul Iernut, județul Mureș

Total
Comuna Cuci, județul Mureș

Comuna Cuci, județul Mureș

Total

Total
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Caracteristicile tehnice ale terenului
Locul unde este situat terenul
Tarla, parcelă

Categoria de folosință

Suprafața
— ha—

316/1

Drumuri

0,28

315

Drumuri

0,08

391

Drumuri

0,34

332

Drumuri

0,22

339

Drumuri

0,06

341

Drumuri

0,12

354

Drumuri

0,02

Drumuri

1,12

Drumuri

0,10

Drumuri

0,10

Neproductiv

0,10

Neproductiv

0,10

322

Curți, construcții

1,45

327

Curți, construcții

0,04

329

Curți, construcții

0,13

333

Curți, construcții

0,33

334

Curți, construcții

0,17

338

Curți, construcții

0,21

Curți, construcții

2,33

1397

Curți, construcții

0,04

1489

Curți, construcții

0,10

1490

Curți, construcții

0,02

1491

Curți, construcții

0,53

1395/4

Curți, construcții

1,5

1492/2

Curți, construcții

0,92

Total

Curți, construcții

3,11

TOTAL

NEAGRICOL

7,77

Comuna Cuci, județul Mureș

Total
Orașul Iernut, județul Mureș

1494

Total
Comuna Cuci, județul Mureș

326

Total
Comuna Cuci, județul Mureș

Total
Orașul Iernut, județul Mureș

TOTAL GENERAL

76,69*)

*) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M.F. 106.364.”

C. Anexa nr. 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006, cu modificările ulterioare,
se modifică și va avea următorul cuprins:
„ANEXA Nr. 2.d)

Date de identificare a suprafețelor de teren din domeniul privat al statului,
care trec în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare
pentru Legumicultură — Iernut
Caracteristicile tehnice ale terenului
Locul unde este situat terenul

Orașul Iernut, județul Mureș

Tarla, parcelă

Categoria de folosință

Suprafața
— ha—

1297

Arabil

0,50

1299

Arabil

0,50

1301

Arabil

0,50

1303

Arabil

0,50
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Caracteristicile tehnice ale terenului
Locul unde este situat terenul
Tarla, parcelă

Categoria de folosință

Suprafața
— ha—

1305

Arabil

0,50

1307

Arabil

0,50

1309

Arabil

0,75

1311

Arabil

0,75

1313

Arabil

0,75

1315

Arabil

0,75

1317

Arabil

0,75

1319

Arabil

0,75

1321

Arabil

0,75

1323

Arabil

0,75

1325

Arabil

0,75

1327

Arabil

0,75

1329

Arabil

0,75

1331

Arabil

0,75

1333

Arabil

0,75

1335

Arabil

0,75

1337

Arabil

0,75

1339

Arabil

0,75

1341

Arabil

0,75

1343

Arabil

0,75

1345

Arabil

0,75

1347

Arabil

0,75

1349

Arabil

0,75

1351

Arabil

0,75

1353

Arabil

0,75

1355

Arabil

0,75

1357

Arabil

0,50

1359

Arabil

0,50

1361

Arabil

0,50

1363

Arabil

0,50

1365

Arabil

0,50

1367

Arabil

0,50

Arabil

24,00

Fâneață

0,56

Total

Fâneață

0,56

TOTAL

AGRICOL

24,56

1296

Drumuri

0,31

1298

Drumuri

0,05

1300

Drumuri

0,05

Total
Orașul Iernut, județul Mureș

Orașul Iernut, județul Mureș

1369/3
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Caracteristicile tehnice ale terenului
Locul unde este situat terenul
Tarla, parcelă

Categoria de folosință

Suprafața
— ha—

1302

Drumuri

0,05

1304

Drumuri

0,05

1306

Drumuri

0,05

1308

Drumuri

0,27

1310

Drumuri

0,07

1312

Drumuri

0,07

1314

Drumuri

0,07

1316

Drumuri

0,07

1318

Drumuri

0,07

1320

Drumuri

0,07

1322

Drumuri

0,07

1324

Drumuri

0,07

1326

Drumuri

0,07

1328

Drumuri

0,07

1330

Drumuri

0,07

1332

Drumuri

0,78

1334

Drumuri

0,07

1336

Drumuri

0,07

1338

Drumuri

0,07

1340

Drumuri

0,07

1342

Drumuri

0,07

1344

Drumuri

0,07

1346

Drumuri

0,07

1348

Drumuri

0,07

1350

Drumuri

0,07

1352

Drumuri

0,07

1354

Drumuri

0,07

1356

Drumuri

1,30

1358

Drumuri

0,05

1360

Drumuri

0,05

1362

Drumuri

0,05

1364

Drumuri

0,05

1366

Drumuri

0,05

Drumuri

4,70

1295

Curți, construcții

3,32

1332/1

Curți, construcții

0,78

1368

Curți, construcții

1,14

Total

Curți, construcții

5,24

TOTAL

NEAGRICOL

12,40

Total
Orașul Iernut, județul Mureș

TOTAL GENERAL
*) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M.F. 106.364.”

34,50*)
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008
privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale
de Acreditare a Spitalelor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind
componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 9 octombrie
2008, se modifică și completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Acreditarea se acordă de către Comisia Națională de
Acreditare a Spitalelor, instituție publică cu personalitate juridică,
care funcționează în coordonarea primului-ministru, printr-un
consilier de stat desemnat în acest sens, cu sediul în municipiul
București, str. Cristian Popișteanu nr. 1—3, sectorul 1.”
2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor
este finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la
bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului.”
3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Consilierul de stat desemnat, potrivit legii, de primulministru să coordoneze Comisia Națională de Acreditare a
Spitalelor va primi trimestrial rapoarte complete, în scris, din
partea organului colegial de conducere cu privire la stadiul
activității instituției și procesului de acreditare a spitalelor, gradul
de armonizare cu politicile și strategiile naționale și
internaționale din domeniul de activitate, progresele făcute în
asigurarea calității serviciilor medicale spitalicești, greutăți
întâmpinate în procesul de acreditare a spitalelor.”
4. Denumirea capitolului II „Componența Comisiei
Naționale de Acreditare a Spitalelor” se modifică și va avea
următorul cuprins:
„CAPITOLUL II
Componența organului colegial de conducere
al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor”
5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Organul colegial de conducere al Comisiei
Naționale de Acreditare a Spitalelor este format din 7 membri,
reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații profesionale:
Administrația Prezidențială, Guvernul, Secretariatul General al
Guvernului, Academia Română, Colegiul Medicilor din România,
Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România și Comisia
Națională de Acreditare a Spitalelor.
(2) Membrii organului colegial de conducere sunt numiți pe o
perioadă de 4 ani, prin decizie a primului-ministru, la propunerea
conducătorului instituției sau organizației profesionale din care
face parte persoana nominalizată.
(3) Organul colegial de conducere își alege din rândul
membrilor săi, în termen de 5 zile de la numire, prin vot secret,

cu majoritate simplă, un președinte și un vicepreședinte pentru
o perioadă de un an.
(4) Revocarea membrilor organului colegial de conducere al
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor se face de către
primul-ministru, la propunerea instituției care l-a desemnat sau
a consilierului de stat coordonator, în condițiile în care persoana
respectivă nu și-a îndeplinit atribuțiile, a încălcat prevederile
legale sau se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul
mai mult de 3 luni consecutive.”
6. La articolul 6, alineatele (1)—(4) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 6. — (1) Membrii organului colegial de conducere al
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor se întrunesc în
ședințe lunare ordinare și în ședințe extraordinare ori de câte
ori este nevoie, convocate și conduse de președinte sau, în lipsa
acestuia, de vicepreședinte. Hotărârile Consiliului de coordonare
se adoptă cu majoritate simplă.
(2) La ședințele organului colegial de conducere participă cu
drept de vot deplin președintele Comisiei Naționale de
Acreditare a Spitalelor. În caz de incapacitate de participare,
poate desemna un angajat al instituției să participe cu drept de
vot deplin în numele său.
(3) La ședințele organului colegial de conducere pot fi invitați
și reprezentanți ai comisiilor de evaluare în vederea acreditării
spitalelor, pentru a oferi informații suplimentare privind evaluarea
spitalelor.
(4) Membrii organului colegial de conducere al Comisiei
Naționale de Acreditare a Spitalelor beneficiază de o
indemnizație de participare la ședință conform prevederilor
legale în vigoare. Președintele Comisiei Naționale de Acreditare
a Spitalelor sau persoana desemnată a-l înlocui nu beneficiază
de indemnizație de participare la ședință.”
7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — (1) Conducerea executivă a Comisiei Naționale de
Acreditare a Spitalelor este asigurată de președinte, angajat prin
concurs pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire
prin hotărârea organului colegial de conducere decisă prin vot
secret, cu majoritate simplă.
(2) Funcția de președinte al Comisiei Naționale de Acreditare
a Spitalelor este asimilată funcției de secretar de stat.”
8. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor dispune de
un număr maxim de 60 de posturi, iar atribuțiile personalului
încadrat si regulamentul de ordine interioară se aprobă prin
hotărâre a organului colegial de conducere, la propunerea
președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor.”
9. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — Organul colegial de conducere al Comisiei
Naționale de Acreditare a Spitalelor are următoarele atribuții
principale:
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a) aprobă categoriile de acreditare a spitalelor, după avizarea
de către președintele Comisiei Naționale de Acreditare a
Spitalelor pe baza propunerilor înaintate de unitatea de analiză
și acreditare;
b) organizează concursul pentru ocuparea funcției de
președinte al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor,
supraveghează și controlează activitatea acestuia și poate
decide revocarea acestuia din funcție, prin vot secret, cu
majoritate absolută. Revocarea se poate dispune cu îndeplinirea
cerințelor legale în ceea ce privește încetarea contractului
individual de muncă;
c) aprobă prin hotărâre acreditarea unui spital;
d) aprobă conținutul și modelul certificatului de acreditare, la
propunerea președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a
Spitalelor;
e) aprobă normele privind modul de desfășurare a activității
Comisiei de evaluare în vederea acreditării;
f) avizează în termen de 15 zile procedurile, standardele și
metodologia de acreditare a spitalelor propuse de președintele
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor și le supune în
termen de maximum 15 zile de la avizare aprobării ministrului
sănătății;
g) aprobă statutul de funcționare al Comisiei Naționale de
Acreditare a Spitalelor la propunerea președintelui Comisiei
Naționale de Acreditare a Spitalelor;
h) aprobă constituirea Comisiei de evaluare în vederea
acreditării pentru fiecare spital, la propunerea președintelui
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor;
i) propune strategii de îmbunătățire a calității serviciilor
medicale spitalicești;
j) transmite trimestrial raport scris consilierului de stat
desemnat prin lege de primul-ministru și prezintă anual un raport
de activitate Guvernului și Ministerului Sănătății;
k) avizează proiectul de buget de venituri și cheltuieli al
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor în vederea
supunerii spre aprobare în condițiile legii;
l) transmite președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a
Spitalelor orice aprobare, avizare, observație sau solicitare ce
rezultă din exercitarea atribuțiilor prevăzute în prezentul articol,
în scris, cu respectarea termenelor legale în vigoare, în vederea
garantării termenelor privind transparența decizională și
furnizarea informațiilor publice;
m) aprobă planul privind instruirea și organizarea corpului de
evaluatori, la propunerea președintelui Comisiei Naționale de
Acreditare a Spitalelor;
n) aprobă planul anual de acreditare a spitalelor, la
propunerea președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a
Spitalelor.”
10. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 10. — În exercitarea atribuțiilor sale, organul colegial de
conducere al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor
adoptă hotărâri.”
11. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. — Președintele Comisiei Naționale de Acreditare a
Spitalelor are următoarele atribuții principale:
a) este ordonator de credite, în condițiile legii;
b) participă ca membru cu drepturi depline la ședințele
organului colegial de conducere al Comisiei Naționale de
Acreditare a Spitalelor;
c) organizează activitatea curentă a Comisiei Naționale de
Acreditare a Spitalelor;
d) implementează hotărârile organului colegial de conducere
al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor;
e) semnează certificatul de acreditare în temeiul hotărârii
organului colegial de conducere al Comisiei Naționale de
Acreditare a Spitalelor;

f) răspunde de tipărirea și distribuirea către spitalele care au
solicitat acreditarea, contra cost, a manualului de acreditare
elaborat de unitatea de standarde și proceduri de acreditare;
g) stabilește numărul și componența comisiilor de evaluare în
vederea acreditării și coordonatorul acestora pentru spitalele
care au solicitat acreditarea, pe care le supune aprobării
organului colegial de conducere al Comisiei Naționale de
Acreditare a Spitalelor;
h) urmărește modul de aplicare a procedurilor de evaluare a
unităților cu paturi în vederea acreditării acestora, în
conformitate cu standardele și metodologia aprobate prin ordin
al ministrului sănătății;
i) supune aprobării organului colegial de conducere al
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor planul anual de
acreditare a spitalelor;
j) elaborează și pune la dispoziția organului colegial de
conducere al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor
rapoarte privind activitatea acesteia și participă la dezbaterile
privind problemele de strategie și de organizare și funcționare a
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor;
k) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante din aparatul tehnic, numește și eliberează din
funcție personalul Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor,
în condițiile legii;
l) aprobă programul de lucru pe locuri de muncă și categorii
de personal, pentru personalul aflat în subordine;
m) realizează evaluarea performanțelor profesionale ale
personalului aflat în subordine directă, conform structurii
organizatorice, și soluționează contestațiile în funcție de nivelul
ierarhic la care s-au făcut, în condițiile legii;
n) aprobă planul de formare și perfecționare a personalului,
în conformitate cu legislația în vigoare și cu încadrarea în
prevederile bugetare anuale;
o) reprezintă Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor în
relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, atât pe plan intern,
cât și pe plan internațional;
p) încheie acte juridice în numele și pe seama Comisiei
Naționale de Acreditare a Spitalelor, conform legii;
q) răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate
prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor;
r) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare
referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea
confidențialității datelor spitalelor, informațiilor și documentelor
referitoare la activitatea spitalelor;
s) pune la dispoziția organelor și organismelor competente,
la solicitarea acestora, în baza hotărârii organului colegial de
conducere al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, în
condițiile legii, date privind activitatea spitalelor;
t) răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și
rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare atât
la activitatea Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, cât
și a spitalelor;
ț) răspunde de elaborarea proiectului de buget de venituri și
cheltuieli, îl supune spre avizare organului colegial de conducere
al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor și îl transmite
ordonatorului principal de credite în vederea includerii ca anexă
la proiectul de buget al acestuia și răspunde de executarea
bugetului aprobat pe parcursul exercițiului bugetar, potrivit
dispozițiilor legale;
u) răspunde de întocmirea situațiilor financiare trimestriale și
anuale asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli potrivit
reglementărilor emise de către Ministerul Finanțelor Publice și le
prezintă ordonatorului principal de credite;
v) răspunde de respectarea disciplinei financiar-bugetare;
w) aprobă, prin ordin, raportul de acreditare elaborat de
unitatea de analiză și acreditare;
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x) propune spre aprobare organului colegial de conducere al
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor constituirea
Comisiei de evaluare în vederea acreditării pentru fiecare spital;
y) propune organului colegial de conducere al Comisiei
Naționale de Acreditare a Spitalelor atribuțiile personalului
încadrat și regulamentul de ordine interioară;
z) avizează propunerile privind categoria de acreditare
pentru spital evaluat, înaintate de unitatea de analiză și
acreditare;
z1) aprobă statul de funcții și statul de personal;
z2) aprobă prin ordin comun nivelul taxei de acreditare a
spitalelor, cu avizul organului colegial de conducere al Comisiei
Naționale de Acreditare a Spitalelor. Propunerea are la bază
fundamentarea efectuată de aparatul tehnic al Comisiei
Naționale de Acreditare a Spitalelor.”
12. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 12. — În exercitarea atribuțiilor sale, președintele
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor emite ordine.”
13. La articolul 13, litera c) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„c) înaintează președintelui Comisiei Naționale de Acreditare
a Spitalelor în vederea transmiterii spre avizare organului
colegial de conducere al Comisiei Naționale de Acreditare a
Spitalelor procedurile, standardele și metodologia de acreditare
a spitalelor.”
14. La articolul 13, după litera c) se introduc două noi
litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:
„d) asigură procesul de cercetare-dezvoltare de profil,
respectiv în îmbunătățirea serviciilor de acreditare a spitalelor,
cu racordarea la rețele europene și internaționale de profil;
e) asigură, în colaborare cu aparatul administrativ, și
supervizează procesul de formare formatori și evaluatori în
domeniul acreditării spitalelor.”
15. La articolul 14, literele e) și f) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„e) înaintează președintelui Comisiei Naționale de Acreditare
a Spitalelor și propune spre aprobare raportul de acreditare care
stă la baza eliberării deciziei, hotărârii de acreditare;
f) înaintează președintelui Comisiei Naționale de Acreditare
a Spitalelor spre avizare și în vederea transmiterii spre aprobare
organului colegial de conducere al Comisiei Naționale de
Acreditare a Spitalelor categoriile de acreditare pentru fiecare
spital evaluat, pe baza raportului prezentat de Comisia de
evaluare în vederea acreditării;”.
16. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Comisiile de evaluare în vederea acreditării se constituie
din 3—7 membri, în funcție de complexitatea spitalului evaluat,
numiți prin hotărârea organului colegial de conducere al
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, la propunerea
președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, și au
următoarea componență:

a) un președinte al Comisiei de evaluare numit din cadrul
corpului de evaluatori al Comisiei Naționale de Acreditare a
Spitalelor;
b) 2—6 membri formați și acreditați, în funcție de
complexitatea spitalului evaluat.”
17. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) În procesul de acreditare Comisia Națională de
Acreditare a Spitalelor poate utiliza evaluatori de spitale români
și străini, organizații nonguvernamentale, persoane fizice și
juridice acreditate pe plan internațional sau de Comisia
Națională de Acreditare a Spitalelor.”
18. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 16. — (1) Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor
este finanțată conform prevederilor art. 3 alin. (1).
(2) Veniturile proprii sunt constituite din:
a) taxa de acreditare/reacreditare plătită de spitale;
b) taxa de evaluare/reevaluare a unui spital plătită de
solicitantul evaluării/reevaluării;
c) contravaloarea serviciilor de consultanță acordate
spitalelor în vederea pregătirii acestora pentru acreditare;
d) fonduri externe nerambursabile, ca urmare a programelor
aplicate;
e) editarea și vânzarea de cărți, publicații, lucrări și studii de
specialitate;
f) venituri din coordonarea națională a procesului de
cercetare-dezvoltare în îmbunătățirea serviciilor de acreditare a
spitalelor, cu racordarea la rețele europene și internaționale de
profil;
g) venituri din coordonarea națională a procesului de formare
formatori și evaluatori în domeniul acreditării spitalelor;
h) donații, sponsorizări și alte venituri încasate conform legii.”
19. La articolul 17, alineatul (3) se abrogă.
20. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 22. — Instruirea și organizarea corpului de evaluatori ai
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor și a evaluatorilor
din afara unității se realizează de către Comisia Națională de
Acreditare a Spitalelor, prin Direcția de resurse umane și
comunicare, în termen de 60 de zile de la aprobarea
procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare a
spitalelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”
Art. II. — Membrii organului colegial de conducere sunt
numiți, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.148/2008 privind componența, atribuțiile și
modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de
Acreditare a Spitalelor, cu modificările și completările aduse prin
prezenta hotărâre, în termen de 15 zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.
Art. III. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, directorul general al Comisiei Naționale de Acreditare
a Spitalelor își continuă mandatul în calitate de președinte al
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătății, interimar,
Adriean Videanu
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Directorul general al Comisiei Naționale
de Acreditare a Spitalelor,
Dan Romulus Șerban
București, 7 octombrie 2009.
Nr. 1.203.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII

DECIZIE
privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului național multianual
pe perioada 2006—2012 pentru susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii
la servicii de instruire și consultanță, aprobată prin Decizia președintelui Agenției
pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 60/2009
Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 și ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de
organizare și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, aprobat
prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,
președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii emite
prezenta decizie.
Art. I. — Punctul 2 al Procedurii de implementare a
Programului național multianual pe perioada 2006—2012 pentru
susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de
instruire și consultanță, aprobată prin Decizia președintelui
Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 60/2009, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 și 268 bis din
24 aprilie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:
„2. Bugetul Programului
(1) Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2009 este
de 1.200 mii lei, din care:
— 1.188.100 lei pentru acordarea de alocații financiare
nerambursabile; și

— 11.900 lei la dispoziția Agenției pentru Implementarea
Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
denumită în continuare Agenție, pentru cheltuieli aferente
serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a
întreprinderilor mici și mijlocii, serviciilor de conducere a
programelor și celor complementare acestora, de monitorizare,
evaluare și control, conform art. 26 alin. (4) din Legea
nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările
ulterioare. Pentru anul 2009, prin implementarea Programului
se estimează acordarea de ajutor de minimis pentru un număr
de minimum 60 de operatori economici.”
Art. II. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
Cristian Haiduc
București, 6 octombrie 2009.
Nr. 231.

MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII

DECIZIE
privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea
abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare — START,
aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 145/2009
Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 și ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de
organizare și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, aprobat
prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,
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președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii emite
prezenta decizie.
Art. I. — Punctul 2 din Procedura de implementare a
Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în
rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare —
START, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru
Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi
Mici și Mijlocii nr. 145/2009, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 420 și 420 bis din 19 iunie 2009, se
modifică și va avea următorul cuprins:
„2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2009
este de 5.000 mii lei, din care:
a) 12 mii lei gestionați de Agenția pentru Implementarea
Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
(AIPPIMM), denumită în continuare Agenție, pentru cheltuieli
aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a
întreprinderilor mici și mijlocii, serviciilor de conducere a

programelor și celor complementare acestora, de monitorizare,
evaluare și control, conform art. 26 alin. (4) din Legea nr. 346/2004
privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
b) 300 mii lei pentru desfășurarea etapei I;
c) 4.688 mii lei pentru desfășurarea etapei a II-a;
2.2. Programul se va derula în două etape, respectiv:
a) etapa I — 300 mii lei — cursuri de pregătire antreprenorială
UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării
IMM, destinate beneficiarilor Programului;
b) etapa a II-a — 4.688 mii lei — finanțarea implementării
celor mai bune planuri de afaceri prin alocație financiară
nerambursabilă în limita bugetului alocat.
Art. II. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
Cristian Haiduc
București, 6 octombrie 2009.
Nr. 232.

MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII

DECIZIE
privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului național multianual
pe perioada 2002—2012 pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului,
aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 62/2009
Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 și ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de
organizare și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, aprobat
prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,
președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii emite
prezenta decizie.
Art. I. — Punctul 2 al Procedurii de implementare a
Programului național multianual pe perioada 2002—2012 pentru
susținerea meșteșugurilor și artizanatului, aprobată prin Decizia
președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și
Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 62/2009,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 și
268 bis din 24 aprilie 2009, se modifică și va avea următorul
cuprins:
„2. Bugetul Programului
Bugetul Programului pentru anul 2009 este de 1.200 mii lei,
din care:
— 1.188 mii lei pentru acordarea de alocații financiare
nerambursabile; și

— 12 mii lei la dispoziția Agenției pentru Implementarea
Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
denumită în continuare Agenție, pentru cheltuieli aferente
serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a
întreprinderilor mici și mijlocii, serviciilor de conducere a
programelor și celor complementare acestora, de monitorizare,
evaluare și control, conform art. 26 alin. (4) din Legea
nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările
ulterioare.”
Art. II. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
Cristian Haiduc
București, 6 octombrie 2009.
Nr. 233.
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MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII

DECIZIE
privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului
pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite
pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea
Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 61/2009
Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 25 și ale art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind
înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 și ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare
și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, aprobat prin Ordinul
ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,
președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii emite
prezenta decizie.
Art. I. — Punctul 2 al Procedurii de implementare a
Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut
reinvestit, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru
Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi
Mici și Mijlocii nr. 61/2009, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 268 și 268 bis din 24 aprilie 2009, se
modifică și va avea următorul cuprins:
„2. Bugetul Programului
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2009 este
de 3.200 mii lei, din care:
— 3.188 mii lei pentru acordarea de alocații financiare
nerambursabile; și
— 12 mii lei la dispoziția Agenției pentru Implementarea
Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

denumită în continuare Agenție, pentru cheltuieli aferente
serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a
întreprinderilor mici și mijlocii, serviciilor de conducere a
programelor și celor complementare acestora, de monitorizare,
evaluare și control, conform art. 26 alin. (4) din Legea
nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările
ulterioare.
Pentru anul 2009, prin implementarea Programului se
estimează acordarea de ajutor de minimis pentru un număr de
circa 140 de operatori economici.”
Art. II. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
Cristian Haiduc
București, 6 octombrie 2009.
Nr. 234.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN
de stabilire a atribuțiilor Direcției generale Autoritatea de certificare și plată,
aferente activității de certificare pentru Programul operațional pentru pescuit
În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor
Publice, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul
european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la
Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor
necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul
pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului
de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările și completările ulterioare,
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având în vedere recomandările Comisiei Europene potrivit cărora Direcția generală Autoritatea de certificare și plată din
cadrul Ministerului Finanțelor Publice preia activitatea de certificare pentru Programul operațional pentru pescuit (POP), care era
organizată la nivelul Agenției de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării
Rurale, precum și prevederile art. 3 alin. (1) pct. 54 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. — Se stabilesc atribuțiile Direcției generale Autoritatea
de certificare și plată, în vederea certificării cheltuielilor efectuate
în cadrul Programului operațional pentru pescuit cuprinse în
declarațiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene, astfel:
1. asigură îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 60 din
Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006
privind Fondul European pentru Pescuit;
2. asigură transmiterea către Comisia Europeană a
documentelor prevăzute la art. 46 din Regulamentul (CE)
nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor
norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European
pentru Pescuit;
3. asigură transmiterea la Comisia Europeană, până la data
de 30 aprilie a fiecărui an, a previziunilor cererilor de plată care
vor fi transmise pentru acel an, precum și pentru anul următor,
conform art. 75 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006
al Consiliului;

4. participă la comitetele de monitorizare pentru Programul
operațional pentru pescuit;
5. asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a
informațiilor în sistemul informatic specific managementului
Programului operațional pentru pescuit, fiind responsabilă de
acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor
aferente activității sale;
6. centralizează și comunică Departamentului pentru Lupta
Antifraudă (DLAF) rapoartele de nereguli ce i-au fost transmise
de către autoritatea de management;
7. realizează misiuni de verificare la fața locului în scopul
certificării declarațiilor de cheltuieli validate de autoritatea de
management, precum și în scopul asigurării funcționării corecte
a sistemului de management și control la nivelul Programului
operațional pentru pescuit.
Art. 2. — Direcția generală managementul resurselor umane
împreună cu Direcția generală Autoritatea de certificare și plată
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 24 septembrie 2009.
Nr. 2.686.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2009 —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

Monitorul Oficial, Partea I
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția Hotărâri ale Guvernului României

Zile de
apariție/
săptămână

750
90
200
800
7.200
400
60
4
12

Greutate
medie/apariție
(grame)

5
1
5
5
5
5
1
—
—

50
50
60
15
50
25
30
2.500
3.500

Valoare
(TVA 9% inclus)/lei
12 luni

800
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750

3 luni

1 lună

210

75
140
200
40
160
150
50

120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă.
Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României.

Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:
 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.

— prin oficiile sale poștale

 ACTA LEGIS — S.R.L.

— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 021.314.63.39)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)
— Ploiești, str. Eroilor nr. 2 bis
(tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43)

 INFO EUROTRADING — S.A.
 INTERPRESS SPORT — S.R.L.
 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.
 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
 PRESS EXPRES — S.R.L.
 ZIRKON MEDIA — S.R.L.
 ART ADVERTISING — S.R.L.
 CALLIOPE — S.R.L.
 DIFSTARPRESS — S.R.L.
 CURIER PRESS — S.A.
 ROESTA — S.R.L.
 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.
 SIMPEX LOGISTIC — S.R.L.
 CIPSOFT DESIGN — S.R.L.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
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