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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea documentelor speciale utilizate pentru aplicarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preþului naþional de referinþã pentru energia termicã
furnizatã populaþiei prin sisteme centralizate, precum ºi pentru acordarea
de ajutoare bãneºti pentru categoriile defavorizate ale populaþiei
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (2) din Constituþia României,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ În vederea aplicãrii Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preþului naþional
de referinþã pentru energia termicã furnizatã populaþiei prin
sisteme centralizate, precum ºi pentru acordarea de ajutoare bãneºti pentru categoriile defavorizate ale populaþiei,
se aprobã formularele-tip de cerere ºi de borderou de
platã, prevãzute în anexele nr. 1Ñ3 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Formularele-tip de cerere ºi de borderou de
platã, altele decât cele aprobate conform art. 1, tipãrite sau
aflate în curs de tipãrire pânã la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri, vor putea intra în circulaþie cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv Hotãrârea
Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã ºi contabilã ºi a
normelor metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Bucureºti, 18 noiembrie 1999.
Nr. 958.

Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
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ANEXA Nr. 1

PRIMÃRIA

......................................................

Aprobat un ajutor bãnesc
de......................... lei/lunã

(municipiu, sector, oraº, comunã)

Numãrul de înregistrare...............
Ziua........, luna............, anul..........

Primar,
......................................

CERERE

privind acordarea ajutorului bãnesc conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 162/1999
privind instituirea preþului naþional de referinþã pentru energia termicã furnizatã populaþiei
prin sisteme centralizate, precum ºi pentru acordarea de ajutoare bãneºti
pentru categoriile defavorizate ale populaþiei, în luna..................
Subsemnatul/subsemnata..................................., având calitatea de*) ..........., nãscut/nãscutã la
(numele ºi prenumele)

data de......................................, domiciliat/domiciliatã în localitatea ...............................................,
(ziua, luna, anul)

(codul, denumirea)

str. ............................................... nr. ..........., bl. ......, sc. ......., ap. ........, oficiul poºtal .............,
(codul, denumirea)

judeþul/sectorul...................., posesor al actului de identitate (carte de identitate, carte de identitate
provizorie, buletin de identitate) seria..... nr. .........., eliberat de.............. la data de..........., vã rog sã
aprobaþi acordarea unui ajutor bãnesc familiei pe care o reprezint, în conformitate cu prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 162/1999.
Declar pe propria rãspundere urmãtoarele:
1. Locuinþa situatã la adresa de mai sus este locuinþã de domiciliu ºi este racordatã la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice.
2. Familia pentru care solicit ajutorul bãnesc este compusã din ........... membri, dupã cum
urmeazã:
Nr.
crt.

Numele ºi prenumele

Data
naºterii
(ziua, luna, anul)

Calitatea în familie
(soþ, soþie, alte persoane
care au acelaºi domiciliu)

Codul numeric
personal**)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*) Proprietarul locuinþei, titularul contractului de închiriere, alt membru de familie major ºi legal împuternicit.
**) Se preia din actul de identitate sau din certificatul de naºtere.

NOTÃ:

În numãrul membrilor de familie nu se includ persoanele aflate în întreþinerea statului (în
instituþii de asistenþã socialã, care îºi satisfac stagiul militar, în unitãþi de învãþãmânt speciale cu
internat, în detenþie etc.).
În cazul familiilor cu peste zece membri se va completa o anexã cu aceleaºi elemente.
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3. Veniturile individuale realizate de membrii familiei în luna anterioarã celei pentru care solicit ajutor bãnesc în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 162/1999:
Nr.
crt.

Numele ºi
prenumele

Veniturile nete individuale lunare*) realizate din
Codul**) Suma Codul**) Suma Codul**) Suma Codul**) Suma Codul**) Suma Codul**) Suma

Total
lei

TOTAL VENITURI:
*) În cazul în care o persoanã realizeazã mai mult de 6 categorii de venituri, va continua completarea codurilor ºi
a cuantumurilor veniturilor respective pe rândul urmãtor.
**) Codurile corespunzãtoare veniturilor realizate se preiau din lista cuprinzând categoriile de venituri ce se iau în
considerare la stabilirea ajutorului bãnesc (menþionate la pct. 10 din prezenta cerere).

4. Venituri familiale lunare Ñ lei,
din care:
4.1. Venituri nete realizate de familie
din agriculturã:
Ñ teren agricol
Ñ cultivarea ºi valorificarea zarzavaturilor
ºi a legumelor ºi exploatarea pepinierelor
viticole ºi pomicole
Ñ alte venituri

4.2. Venituri nete realizate de familie din
creºterea ºi valorificarea animalelor:

4.3. Venituri nete realizate de familie din
creºterea ºi valorificarea pãsãrilor:

.............
Suprafaþa
(ha)

Venitul net anual
(lei)

Venitul net lunar
(lei)

........

.........*)

.......

........
........

........*)
........*)

.......
.......

Categoria

Numãrul

Venitul net anual
(lei)

Venitul net lunar
(lei)

1

2

3

4

.......
.......
.......

..........*)
..........*)
..........*)

......*)
......*)
......*)

.........
........
........

.......
.......
.......

..........*)
..........*)
..........*)

......*)
......*)
......*)

.........
........
........
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1

4.4. Venituri nete realizate de familie din
apiculturã/sericiculturã:
4.5. Venituri nete realizate de familie din
economii, depozite bancare:
4.6. Venituri nete realizate din valorificarea
unor bunuri în proprietate:
4.7. Alte venituri nete realizate de familie
din arende, chirii, rente, dividende, din
valorificarea unor bunuri realizate în
gospodãrie etc.:

2

3

4

..........*)

.........*)

.......

.........*)

.......

.........*)

.......

.........*)

.......

*) Se completeazã de cãtre funcþionarul de la primãrie, pe baza criteriilor de evaluare prevãzute de Hotãrârea
Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor mãsuri în legãturã cu acordarea ajutorului social, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziþiilor Legii nr. 67/1995 (criterii menþionate la
pct. 9 din prezenta cerere).

5. La data prezentei cereri familia pe care o reprezint nu beneficiazã de ajutor bãnesc conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 162/1999 ºi nu a depus o altã cerere pentru obþinerea acestuia în luna .......... .
6. Am luat cunoºtinþã de prevederile art. 13 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 162/1999, potrivit cãrora declararea unor date nereale în scopul vãdit de a obþine
foloase materiale necuvenite constituie infracþiune care se pedepseºte potrivit dispoziþiilor Codului
penal, inclusiv de faptul cã tentativa se pedepseºte. De asemenea, nerespectarea celorlalte dispoziþii ale ordonanþei de urgenþã menþionate constituie contravenþie, care se sancþioneazã cu
amendã de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei.
7. Veniturile nete din luna anterioarã celei pentru care solicit ajutorul bãnesc, realizate de
familia pe care o reprezint, se compun din veniturile individuale realizate de membrii familiei
(pct. 3 din prezenta cerere) ºi din veniturile familiale (pct. 4 din prezenta cerere), ceea ce reprezintã o sumã totalã de ........... lei.
8. Venitul net mediu pe membru de familie în luna ......... este de ........ lei (suma reprezentând venitul net total al familiei, menþionat la pct. 7 din prezenta cerere, raportatã la numãrul
total al membrilor de familie, înscris la pct. 2 din prezenta cerere).
...............................
(semnãtura titularului)

9. Criterii privind limitele minime ale veniturilor nete care se pot obþine din creºterea ºi valorificarea animalelor ºi pãsãrilor, precum ºi din valorificarea altor bunuri realizate în gospodãrie,
care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 67/1995, sunt considerate bunuri ce pot fi pãstrate ca
fiind necesare nevoilor familiale.
Principalele
categorii de animale
ºi pãsãri

Ñ Bovine:
¥ vaci, bivoliþe
¥ boi, bivoli
¥ viþei pânã la 6 luni
¥ tãuraºi
Ñ Porcine
Ñ Ovine
Ñ Caprine
Ñ Cabaline:
¥ cai
¥ mãgari
¥ catâri
Ñ Pãsãri:
¥ raþe
¥ gãini
¥ gâºte
¥ curci
Ñ Familii de albine
Ñ Iepuri de casã
Ñ Nurci, nutrii

Limita minimã de venit (lei/an ºi unitate)
Zona de fertilitate
I, II ºi III
IV ºi V

300.000
500.000
100.000
200.000
100.000
20.000
20.000

180.000
300.000
60.000
120.000
60.000
12.000
12.000

600.000
200.000
300.000

360.000
120.000
180.000

8.000
10.000
12.000
15.000
20.000
10.000
15.000

5.000
7.000
6.000
10.000
20.000
6.000
15.000

NOTÃ:

Consiliul local va stabili ºi va aproba limitele minime de venit ºi pentru alte categorii de animale ºi pãsãri, precum ºi pentru bunuri realizate în gospodãrie, care se valorificã pe piaþã (fructe,
obiecte de uz casnic ºi gospodãresc, îmbrãcãminte, încãlþãminte etc.).
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10. Categorii de venituri care se iau în considerare la stabilirea ajutorului bãnesc conform
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 162/1999.
Codul

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Categoria de venituri

Salariul ºi alte drepturi salariale, inclusiv cele obþinute în temeiul unei convenþii civile
................................................ în executare, care nu au caracter ocazional
Câºtigul lunar realizat prin muncã temporarã ºi orice alte sume primite ca platã a muncii
Venitul lunar realizat ca întreprinzãtor particular, membru asociat sau persoanã autorizatã
sã desfãºoare o activitate independentã
Ajutorul de ºomaj, ajutorul de integrare profesionalã sau alocaþia de sprijin
Pensia de asigurãri sociale de stat pentru militari, I.O.V.R. ºi cea stabilitã pentru cinstirea
eroilor-martiri ºi a urmaºilor acestora
Pensia de asigurãri sociale de stat ºi pentru agricultori
Pensia suplimentarã din sistemul asigurãrilor sociale de stat ºi pensia suplimentarã pentru pensionarii militari
Indemnizaþia de îngrijire acordatã pensionarilor încadraþi în gradul I de invaliditate
Ajutorul social stabilit pe baza legislaþiei de pensii
Ajutorul lunar acordat mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicatã, cu
modificãrile ulterioare
Indemnizaþia, sporul ºi renta care se acordã invalizilor, veteranilor ºi vãduvelor de rãzboi
în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificãrile ulterioare
Indemnizaþia lunarã acordatã persoanelor persecutate din motive politice (Decretul-lege
nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile ulterioare)
Indemnizaþia lunarã acordatã magistraþilor înlãturaþi din justiþie din considerente politice
Ajutorul bãnesc lunar stabilit conform art. 14 din Legea nr. 23/1969 privind executarea
pedepselor, republicatã
Drepturile acordate persoanelor cu handicap conform Legii nr. 53/1992, cu modificãrile
ulterioare
Salariul plãtit pentru îngrijirea, supravegherea ºi acordarea de ajutor permanent unei persoane cu handicap, conform Legii nr. 53/1992, cu modificãrile ulterioare
Alocaþia de întreþinere pentru minorii daþi în plasament familial sau încredinþaþi, potrivit
legii, unor familii sau persoane
Alocaþia de stat pentru copii
Bursa socialã pentru elevi ºi studenþi
Bursa de studii pentru studenþi
Suma provenitã din creanþe sau din convenþii civile de întreþinere
Alte venituri lunare

ANEXA Nr. 2

PRIMÃRIA

......................................................

Aprobat un ajutor bãnesc
de......................... lei/lunã

(municipiu, sector, oraº, comunã)

Numãrul de înregistrare...............
Ziua........, luna............, anul..........

Primar,
......................................
CERERE

pentru acordarea ajutorului bãnesc conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 162/1999
privind instituirea preþului naþional de referinþã pentru energia termicã furnizatã populaþiei
prin sisteme centralizate, precum ºi pentru acordarea de ajutoare bãneºti
pentru categoriile defavorizate ale populaþiei, în luna ................
Subsemnatul/subsemnata ........................................................................, având calitatea de*)
(numele ºi prenumele)

......................., nãscut/nãscutã la data de .............................., domiciliat/domiciliatã în localitatea
(ziua, luna, anul)

.........................., str. ................................................... nr. ........, bl. ......., sc. ......, ap. ......, oficiul
(codul, denumirea)

(codul, denumirea)

poºtal ............., judeþul/sectorul ............, posesor al actului de identitate (carte de identitate, carte
de identitate provizorie, buletin de identitate) seria ................ nr. ............, eliberat de ............... la
data de ................, vã rog sã aprobaþi acordarea unui ajutor bãnesc familiei pe care o reprezint,
conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preþului
naþional de referinþã pentru energia termicã furnizatã populaþiei prin sisteme centralizate, precum ºi
pentru acordarea de ajutoare bãneºti pentru categoriile defavorizate ale populaþiei.
*) Proprietarul locuinþei, titularul contractului de închiriere, alt membru de familie major ºi legal împuternicit.
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Având în vedere datele menþionate în cererea depusã în luna anterioarã pentru acordarea
ajutorului bãnesc, declar pe propria rãspundere urmãtoarele:
1. Numãrul membrilor de familie este de ........ persoane.
2. Venitul net total, realizat de familia pe care o reprezint în luna anterioarã celei pentru
care solicit ajutorul bãnesc, este de .................. lei.
3. Venitul net mediu pe membru de familie este de ................ lei (pct. 2 : pct. 1).
4. Am luat cunoºtinþã de prevederile art. 13 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 162/1999, potrivit cãrora declararea unor date nereale în scopul vãdit de a obþine
foloase materiale necuvenite constituie infracþiune care se pedepseºte potrivit dispoziþiilor Codului
penal, inclusiv de faptul cã tentativa se pedepseºte. De asemenea, nerespectarea celorlalte dispoziþii ale ordonanþei de urgenþã menþionate constituie contravenþie care se sancþioneazã cu
amendã de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei.
...............................
(semnãtura solicitantului)
ANEXA Nr. 3

Aprobat,
Primar,
......................................
(semnãtura ºi ºtampila)

Judeþul ..............................
Localitatea ........................
Sectorul ............................
PRIMÃRIA ..........................

Asociaþia de proprietari/chiriaºi nr. .......,
str. ....................................... nr ...........,
bl. ........., sc. .........., codul fiscal .............,
Contul nr. ...................................................
Banca ........................................................
BORDEROU DE PLATÃ

a ajutorului bãnesc acordat conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 162/1999
Suma efectivã Suma maximã
datoratã de
acordatã
beneficiarul
conform
Venitul
ajutorului
Ordonanþei de
Suma maximã
mediu net
bãnesc
urgenþã a
aferentã venitupe membru
pentru
Guvernului
lui mediu net
de familie
încãlzire
nr. 162/1999
ºi apã caldã
[art. 10
menajerã
alin. (2)]

Nr.
crt.

Numele ºi
prenumele
titularului
ajutorului
bãnesc

Actul de identitate
(cartea de identitate,
cartea de identitate
provizorie, buletinul
de identitate)

Domiciliul
(str., nr., bl.,
sc., ap.)

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL:

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

7

Verificat veridicitatea documentelor depuse,
Primar,
...............................

Preºedintele Asociaþiei de proprietari/chiriaºi,
............................................

(semnãtura ºi ºtampila)

(semnãtura ºi ºtampila)

Pag. 1
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Nr.
crt.

0

Numele ºi
prenumele
titularului
ajutorului
bãnesc

Suma efectivã Suma maximã
datoratã de
acordatã
beneficiarul
conform
Venitul
ajutorului
Ordonanþei de
Suma maximã
mediu net
bãnesc
urgenþã a
aferentã venitupe membru
pentru
Guvernului
lui mediu net
de familie
încãlzire
nr. 162/1999
ºi apã caldã
[art. 10
menajerã
alin. (2)]

Actul de identitate
(cartea de identitate,
cartea de identitate
provizorie, buletinul
de identitate)

Domiciliul
(str., nr., bl.,
sc., ap.)

1

2

3

4

5

6

TOTAL:

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

7

Verificat veridicitatea documentelor depuse,
Primar,
...............................

Preºedintele Asociaþiei de proprietari/chiriaºi,
............................................

(semnãtura ºi ºtampila)

(semnãtura ºi ºtampila)

Pag. ....
(se înscrie la eliberarea documentului)

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ORDIN
privind constituirea Comisiei Naþionale de Dialog Social
Având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 939/1997, cu modificãrile ulterioare,
secretarul de stat emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Începând cu data de 1 noiembrie 1999 se
constituie Comisia Naþionalã de Dialog Social, alcãtuitã din
reprezentanþii salariaþilor din cadrul instituþiilor de protecþie
specialã a persoanelor cu handicap, aflate în subordinea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
denumitã în continuare Comisia Naþionalã, având urmãtoarea componenþã:
Ñ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap;
Ñ sindicatele reprezentative din instituþiile de protecþie
specialã a persoanelor cu handicap, aflate în subordinea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap;
Ñ reprezentanþii salariaþilor care nu sunt membri de sindicat.
Art. 2. Ñ Comisia Naþionalã are urmãtoarele atribuþii:

Ñ analizeazã modul în care sunt aplicate prevederile
legislaþiei muncii în cadrul instituþiilor de protecþie specialã a
persoanelor cu handicap;
Ñ analizeazã ºi rezolvã unele disfuncþionalitãþi apãrute
în cadrul procesului de aplicare a prevederilor contractului
colectiv de muncã la nivelul unitãþilor din sistemul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Art. 3. Ñ Secretariatul Comisiei Naþionale va fi asigurat
de cãtre direcþiile de specialitate din cadrul Secretariatului
de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Art. 4. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Secretar de stat,
dr. Gabriela Popescu
Bucureºti, 25 octombrie 1999.
Nr. 124.
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SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ORDIN
privind constituirea Consiliului Naþional de Dialog Social
pentru Problemele Persoanelor cu Handicap
Având în vedere prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 939/1997, cu modificãrile ulterioare,
secretarul de stat emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se constituie Consiliul Naþional de Dialog Social
pentru Problemele Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Consiliul Naþional, format din 27 de membri nominalizaþi în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Membrii Consiliului Naþional sunt numiþi pentru
o perioadã de 2 ani ºi au calitatea de expert în instituþiile
ºi în organizaþiile pe care le reprezintã.
Art. 3. Ñ Participarea membrilor Consiliului Naþional la
activitatea acestuia este voluntarã.
Art. 4. Ñ Consiliul Naþional are urmãtoarele atribuþii:
Ñ elaboreazã strategia naþionalã de protecþie specialã ºi
integrare socialã a persoanelor cu handicap;
Ñ emite avize consultative asupra proiectelor de acte
normative în domeniul protecþiei speciale a persoanelor cu
handicap;
Ñ participã la elaborarea politicilor ºi a programelor
care urmãresc îndeplinirea obiectivelor strategice din domeniul protecþiei persoanelor cu handicap;
Ñ evalueazã periodic rezultatele activitãþii de protecþie a
persoanelor cu handicap ºi formuleazã propuneri privind
reactualizarea cadrului legislativ;

Ñ analizeazã neregulile ºi disfuncþionalitãþile apãrute în
activitatea instituþiilor de protecþie specialã a persoanelor cu
handicap, care au atribuþii în domeniul protecþiei speciale a
persoanelor cu handicap, ºi propune soluþii de înlãturare a
acestora.
Art. 5. Ñ Consiliul Naþional îºi stabileºte propriul regulament de organizare ºi funcþionare, care va fi aprobat de
secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap.
Art. 6. Ñ Consiliul Naþional se întruneºte trimestrial sau
ori de câte ori este necesar, la convocarea secretarului de
stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.
Art. 7. Ñ Secretariatul Consiliului Naþional va fi asigurat
de serviciul specializat pentru relaþiile cu organizaþiile neguvernamentale din cadrul Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap.
Art. 8. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Secretar de stat,
dr. Gabriela Popescu
Bucureºti, 25 octombrie 1999.
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ANEXÃ
MEMBRII

Consiliului Naþional de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap
1. Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap Ñ
1 membru
2. Institutul de Studii ºi Strategii privind Problematica
Persoanelor cu Handicap Ñ 1 membru
3. Departamentul de Protecþie a Copilului Ñ 1 membru
4. Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ 1 membru
5. Ministerul Educaþiei Naþionale Ñ 1 membru
6. Ministerul Justiþiei Ñ 1 membru
7. Asociaþia Naþionalã a Patronatului/UGIR Ñ 1 membru
8. Agenþia Naþionalã pentru Orientare ºi Formare Profesionalã Ñ 1 membru
9. Ministerul Sãnãtãþii Ñ 1 membru
10. Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului Ñ
1 membru
11. Ministerul Finanþelor Ñ 1 membru
12. Departamentul pentru Administraþie Publicã Localã Ñ
1 membru
13. Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate Ñ 1 membru
14. Asociaþia Naþionalã a Nevãzãtorilor din România Ñ
1 membru
15. Asociaþia Naþionalã a Surzilor Ñ 1 membru

16. Asociaþia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din
România Ñ 1 membru
17. Organizaþia pentru Copii ºi Adulþi cu Nevoi Speciale
”TrebuieÒ Ñ 1 membru
18. Societatea Naþionalã a Handicapaþilor Fizic din România Ñ
1 membru
19. Liga Naþionalã a Organizaþiilor cu Personal Handicapat din
Cooperaþia Meºteºugãreascã Ñ 1 membru
20. Organizaþia Naþionalã a Persoanelor cu Handicap din
România Ñ 1 membru
21. Liga Naþionalã a Asociaþiilor pentru Sprijinirea Persoanelor
cu Handicap Mental din România Ñ 1 membru
22. Asociaþia Handicapaþilor Somatici din România Ñ 1 membru
23. Asociaþia Handicapaþilor Neuromotori din România Ñ
1 membru
24. Asociaþia Caritas România Ñ 1 membru
25. Societatea Handicapaþilor Locomotor din România Ñ
1 membru
26. Romanian Angel Appeal Ñ 1 membru
27. Asociaþia Românã Anti Sida (ARAS) Ñ 1 membru
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