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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în funcþie a unor magistraþi
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se numesc în funcþia de magistrat persoanele
menþionate în anexa la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 1 august 2000.
Nr. 338.
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A. Judecãtori
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Peter Tiberiu
Florescu Eugenia
Murgoi Viorica
Belei Gheorghe
Dumbravã Mariana Mirela
Dincã Gheorghe
Iancu Daniela
Andrieº Maria
Bârsescu Neculai
Apetroaie Eufrosina
Ailioaie Marcela
Mircea Nicolae
Ilie Mãrioara
Puºoiu Iuliana
Andreescu Daniela-Nicoleta
Mihalcea Doiniþa
Rotaru Mihai
Voiu Elena-Doina
Pãdurariu Eugenia
Coman Maria
Stãnuþã Elena
Popescu Viorica
Croitoru Maricica
Feraru Mirela
Bordoº Ana-Maria
Iancu Ecaterina-Liliana

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Curtea de Apel Alba Iulia
Curtea de Apel Alba Iulia
Judecãtoria Aiud
Judecãtoria Alba Iulia
Judecãtoria Topoloveni
Judecãtoria Bãlceºti
Judecãtoria Bãlceºti
Judecãtoria Fãlticeni
Judecãtoria Suceava
Judecãtoria Suceava
Judecãtoria Suceava
Tribunalul Suceava
Judecãtoria Botoºani
Tribunalul Bucureºti
Tribunalul Bucureºti
Tribunalul Bucureºti
Tribunalul Bucureºti
Judecãtoria Baia Mare
Judecãtoria Zalãu
Judecãtoria Tulcea
Judecãtoria Constanþa
Judecãtoria Focºani
Judecãtoria Târgu Bujor
Judecãtoria Iaºi
Judecãtoria Odorheiu Secuiesc
Judecãtoria Târgoviºte.

B. Procurori
Ñ Deloreanu Laurenþiu
Ñ Craiu Cristina-Carmen

Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria Ilfov
Ñ Parchetul de pe lângã Tribunalul Giurgiu.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcþie a unor magistraþi
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 131 ºi al art. 92 alin. (1) lit. a) ºi b) din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se elibereazã din funcþie magistraþii menþionaþi în anexa
la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 1 august 2000.
Nr. 339.
ANEXÃ

A. Prin demisie
Ñ Mîlcu Adrian
Ñ Nicolau Cristina Evelyn

Ñ judecãtor la Judecãtoria Sectorului 1 al Municipiului
Bucureºti
Ñ judecãtor la Judecãtoria Sectorului 1 al Municipiului
Bucureºti.
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Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

ACTE
ALE

Prin pensionare
Neda Gheorghe
Vâlcu Maria
Alexa Adrian
Stoica Otilia
Stãnoiu Ion
Nueleanu Ioan
Felea Anton
Magyar Viorica
Ioniþã Gheorghe

ALE

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
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judecãtor la Curtea de Apel Bucureºti
judecãtor la Curtea de Apel Bucureºti
judecãtor la Curtea de Apel Suceava
judecãtor la Tribunalul Sibiu
judecãtor la Judecãtoria Vânju Mare
judecãtor la Curtea de Apel Cluj
judecãtor la Tribunalul Vrancea
judecãtor la Tribunalul Harghita
procuror la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Moreni.

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ORDIN
privind aprobarea Normãrii personalului din instituþiile de interes public pentru protecþia specialã
a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap
Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
având în vedere:
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea ºi funcþionarea Secretariatului de Stat pentru
Handicapaþi;
Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normarea personalului din
instituþiile de interes public pentru protecþia specialã a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului
de Stat pentru Persoanele cu Handicap, cu valabilitate de
la 1 martie 2000, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap ºi
inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap vor aduce la îndeplinire dispoziþiile prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Începând

teazã aplicarea Ordinului ministrului muncii ºi protecþiei
sociale nr. 250/1992 în instituþiile de interes public pentru
protecþia specialã a persoanelor cu handicap, aflate în
coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, ºi se abrogã Ordinul secretarului de stat al
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
nr. 277/1992.

Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
dr. Gabriela Popescu,
secretar de stat

Bucureºti, 3 martie 2000.
Nr. 24.

cu data de 1 martie 2000 înce-
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ANEXÃ
NORMAREA

personalului din instituþiile de interes public pentru protecþia specialã a persoanelor cu handicap,
aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Centru de îngrijire ºi asistenþã
cu peste 100 de asistaþi
a) Personal de conducere
Categorii de personal

Criterii de normare

1

2

Director de centru

Persoanã cu studii superioare + curs de management (de preferinþã
medic)

Contabil-ºef

1 post pe unitate

Asistent medical ºef sau sorã medicalã ºefã

1 post pe unitate
b) Personal medical ºi paramedical

Medic Ñ medicinã generalã

1 post la 150 de asistaþi

Medic specialist (medicinã internã
sau balneologie ºi recuperare medicalã
ori neurolog sau geriatru)

1 post la 150 de asistaþi, în funcþie de specificul unitãþii, cu posibilitatea ca
pe acest post sã fie încadraþi 2 medici de specialitate, cu jumãtate de
normã fiecare

Psiholog

1 post pe unitate

Medic stomatolog*)

1 post în unitãþile în care existã deja aparaturã de specialitate sau în
unitãþile pentru care existã posibilitatea unei sponsorizãri extrabugetare cu
aparaturã de specialitate stomatologicã

Asistent medical ºef secþie**)

1 post la 200 de asistaþi

Asistent medical, sorã medicalã

1 post la 40 de asistaþi pe turã (în unitãþile foste cãmine de bãtrâni) ºi
1 post la 25 de asistaþi pe turã (în unitãþile foste cãmine-spital pentru adulþi
bolnavi cronici) ºi minimum 1 post pe turã

Asistent medical fizioterapeut sau maseur
ori kinetoterapeut sau ergoterapeut*)

1 post la 50 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Infirmier

1 post la 20 de asistaþi pe turã (în unitãþile foste cãmine de bãtrâni) ºi
1 post la 10 asistaþi pe turã (în unitãþile foste cãmine-spital pentru adulþi
bolnavi cronici)

Asistent social

1 post pe unitate
c) Personal auxiliar, operativ ºi de deservire

Contabil sau funcþionar economic

1 post la 100 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Inspector de resurse umane

1 post la cãminele cu peste 100 de salariaþi. La celelalte centre aceste
atribuþii vor fi îndeplinite de funcþionarul economic.

Funcþionar administrativ

1 post pe unitate

Casier

1 post pe unitate

Administrator

1 post pe unitate

Magaziner

1 post pe unitate

Bucãtar-ospãtar

1 post la 70 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Muncitor necalificat bucãtãrie

1 post la 30 de asistaþi sau la 90 de mese servite

Muncitor calificat Ñ instalator*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ñ electrician*)

1 post pe unitate
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Muncitor calificat Ñ tâmplar*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ñ lãcãtuº-mecanic*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ñ frizer*)

1 post pe unitate

Fochist

1 post pe turã per punct termic (în unitãþile în care existã centralã termicã sau în unitãþile în care urmeazã sã fie pusã în funcþiune o centralã
termicã din surse extrabugetare)

Îngrijitor

1 post la 200 m2 suprafaþã de curãþenie

Spãlãtoreasã

1 post la 75 de asistaþi pentru unitãþile cu spãlare mecanizatã, pe turã,
sau 1 post la 40 de asistaþi în unitãþile cu spãlare manualã, pe turã, ºi
un post la 60 de asistaþi în unitãþile cu spãlare semimecanizatã (minimum
1 post pe unitate, pe turã)

Lenjereasã

1 post la 100 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Paznic, portar

1 post pe turã la fiecare punct de pazã stabilit de organele de poliþie

Muncitor pentru activitãþi necalificate,
inclusiv pentru gospodãriile-anexã

2 posturi pe unitate plus 1 post la 10Ð40 de porci ºi 1 sau 2 posturi în plus
pentru alte animale

ªofer sau vizitiu

1 post pentru fiecare vehicul sau autosanitarã înscrisã în circulaþie

**) Pentru aceste categorii de personal se pot încheia ºi contracte de prestãri de servicii.
**) În unitãþile cu numãr mare de asistaþi (mai mult de 400) normarea se va face separat, pe pavilioane (peste 200 de asistaþi).

NOTÃ:

La locurile de muncã cu activitate în ture se normeazã un post suplimentar la 3 posturi, pentru asigurarea schimbului în zilele nelucrãtoare.
Normarea posturilor conform acestor criterii ºi aprobarea statelor de funcþii se vor face de inspectoratele de stat
teritoriale pentru persoanele cu handicap, cu avizul ordonatorului principal de credite.
Fiºa postului fiecãrui angajat poate fi modificatã de directorul unitãþii, în funcþie de profilul ºi de necesitãþile
unitãþii.
Directorul unitãþii are posibilitatea sã perfecþioneze cadrele din unitate pentru alte categorii profesionale, în conformitate cu normele cerute de Uniunea Europeanã, asigurând flexibilitatea sistemului.
Conducerea unitãþii împreunã cu reprezentantul sindical reevalueazã schema de personal ºi o adapteazã în
funcþie de specificul unitãþii ºi de diagnosticul asistaþilor (conform prevederilor Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã).
În cazul în care existã unitãþi care au douã sau mai multe secþii aflate la o distanþã mai mare de 10 km între
ele se va face normare separatã pentru cea de-a doua secþie. Dacã în secþii existã douã sau mai multe pavilioane, nu
se va face normare separatã pentru fiecare pavilion, ci pe întreaga secþie.
În aceste secþii separate, situate la o distanþã mai mare de 10 km între ele, se va face normare separatã pentru urmãtoarele categorii de personal: asistent medical ºef sau sorã medicalã ºefã, administrator, magaziner, bucãtarospãtar, muncitor necalificat bucãtãrie, spãlãtoreasã, paznic, portar, lenjereasã, muncitor pentru activitãþi necalificate,
inclusiv pentru gospodãriile-anexã. Pentru aceste secþii se poate norma ºi un post de director adjunct, dar numai cu
acordul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Pentru categoriile de personal angajat prin sistemul de prestãri de servicii se va lua legãtura cu asociaþiile neguvernamentale din teritoriu, care, în limita disponibilitãþilor, vor pune la dispoziþie personal calificat.
Aceastã schemã maximalã propusã lasã posibilitatea conducerii unitãþii de a micºora schema de personal în
funcþie de necesitãþile unitãþii.
Centru de integrare prin terapie ocupaþionalã
a) Personal de conducere
Categorii de personal

Criterii de normare

1

2

Director de centru

Persoanã cu studii superioare + curs de management

Contabil-ºef

1 post pe unitate

Director adjunct

Persoanã cu studii superioare + curs de management Ñ pentru centre
cu peste 150 de asistaþi

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 380/15.VIII.2000
1

2

Asistent medical ºef sau sorã
medicalã ºefã

1 post pe unitate

b) Personal medical ºi paramedical

Medic medicinã generalã

1 post la 200 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Psiholog sau psihopedagog

1 post pe unitate

Asistent social

1 post la 100 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Asistent medical sau sorã medicalã

1 post la 70 de asistaþi pe turã (minimum 1 post pe unitate)

Ergoterapeut sau instructor de educaþie*)

1 post la 100 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate) Ñ cu studii postliceale

Infirmierã

1 post la 70 de asistaþi pe turã (minimum 1 post pe unitate, pe turã)

Supraveghetor de noapte

1 post la 50 de asistaþi
c) Personal auxiliar, operativ ºi de deservire

Contabil sau funcþionar economic

1 post pe unitate

Inspector de resurse umane

1 post la cãminele cu peste 100 de salariaþi. La celelalte centre aceste
atribuþii vor fi îndeplinite de funcþionarul economic

Funcþionar administrativ

1 post pe unitate

Casier

1 post pe unitate

ªef atelier de producþie

1 post pe unitate

Instructor de practicã

1 post la 60 de asistaþi pe tip de atelier de producþie (minimum 1 post
pe unitate)

Muncitor calificat pentru producþie

1 post pe tip de atelier de producþie

Muncitor calificat de întreþinere ºi reparare 1 post pe tip de atelier de producþie
a utilajelor*)
Administrator

1 post pe unitate

Magaziner

1 post pe unitate

Bucãtar-ospãtar

1 post la 70 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Muncitor necalificat bucãtãrie

1 post la 60 de asistaþi sau la 120 de mese servite

Muncitor calificat*) (instalator sau
electrician ori tâmplar sau lãcãtuº mecanic)

2 posturi pe unitate

Fochist

1 post pe turã per punct termic (în unitãþile în care existã centralã termicã sau în unitãþile în care urmeazã sã fie pusã în funcþiune o centralã
termicã din surse extrabugetare)

Spãlãtoreasã

1 post la 75 de asistaþi pentru unitãþile cu spãlare mecanizatã (minimum
1 post pe unitate) sau 1 post la 40 de asistaþi în unitãþile cu spãlare
manualã (minimum 1 post pe unitate) ºi 1 post la 50 de asistaþi pentru
unitãþile cu spãlare semimecanizatã

Lenjereasã

1 post pe unitate

Paznic, portar

1 post pe turã la fiecare punct de pazã stabilit de organele de poliþie

Muncitor pentru activitãþi în gospodãriileanexã (de preferat persoane cu handicap
fizic)

1 post pe unitate

ªofer sau vizitiu

1 post pentru fiecare vehicul sau autosanitarã înscrisã în circulaþie

*) Pentru aceste categorii de personal se pot încheia ºi contracte de prestãri de servicii.
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NOTÃ:

La locurile de muncã cu activitate în ture se normeazã un post suplimentar la 3 posturi, pentru asigurarea schimbului în zilele nelucrãtoare.
Normarea posturilor conform acestor criterii ºi aprobarea statelor de funcþii se vor face de inspectoratele de stat
teritoriale pentru persoanele cu handicap, cu avizul ordonatorului principal de credite.
Fiºa postului fiecãrui angajat poate fi modificatã de directorul unitãþii în funcþie de profilul ºi de necesitãþile unitãþii.
Directorul unitãþii are posibilitatea sã perfecþioneze cadrele din unitate pentru alte categorii profesionale, în conformitate cu normele cerute de Uniunea Europeanã, asigurând flexibilitate sistemului.
Conducerea unitãþii împreunã cu reprezentantul sindical reevalueazã schema de personal ºi o adapteazã în
funcþie de specificul unitãþii ºi de diagnosticul asistaþilor (conform prevederilor Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã).
În cazul în care existã unitãþi care au douã sau mai multe secþii aflate la o distanþã mai mare de 10 km între
ele se va face normare separatã pentru cea de-a doua secþie. Dacã în secþii existã douã sau mai multe pavilioane, nu
se va face normare separatã pentru fiecare pavilion, ci pe întreaga secþie.
În aceste secþii separate, situate la o distanþã mai mare de 10 km între ele, se va face normare separatã pentru urmãtoarele categorii de personal: asistent medical ºef sau sorã medicalã ºefã, administrator, magaziner, bucãtarospãtar, muncitor necalificat bucãtãrie, spãlãtoreasã, paznic, portar, muncitor pentru activitãþi necalificate, inclusiv pentru
gospodãriile-anexã.
Pentru categoriile de personal angajat prin sistemul de prestãri de servicii se va lua legãtura cu asociaþiile neguvernamentale din teritoriu care, în limita disponibilitãþilor, vor pune la dispoziþie personal calificat.
Aceastã schemã maximalã propusã lasã posibilitatea conducerii unitãþii de a micºora schema de personal în
funcþie de necesitãþile unitãþii.
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
a) Personal de conducere
Categorii de personal

Criterii de normare

1

2

Director de centru
Contabil-ºef
Asistent medical ºef sau sorã medicalã ºefã

Persoanã cu studii superioare + curs de management (de preferinþã medic)
1 post pe unitate
1 post pe unitate
b) Personal medical ºi paramedical

Medic medicinã generalã
Medic specialist neuropsihiatru
Psiholog
Medic stomatolog*)
Asistent medical, sorã medicalã
Asistent social
Asistent medical fizioterapeut sau maseur
ori kinetoterapeut sau ergoterapeut*)
Infirmier

1 post la 150 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)
1 post la 150 de asistaþi, în funcþie de specificul unitãþii, cu posibilitatea
ca pe acest post sã fie încadraþi 2 medici de specialitate, cu
jumãtate de normã fiecare
1 post pe unitate
1 post în unitãþile în care existã deja aparaturã de specialitate sau în
unitãþile pentru care existã posibilitatea unei sponsorizãri extrabugetare cu
aparaturã de specialitate stomatologicã
1 post la 30 de asistaþi pe turã
1 post la 100 se asistaþi (minimum 1 post pe unitate)
1 post la 100 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)
1 post la 10 asistaþi pe turã

c) Personal auxiliar, operativ ºi de deservire

Contabil sau funcþionar economic
Inspector de resurse umane
Funcþionar administrativ
Casier
Administrator
Magaziner

1 post la 150 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)
1 post la cãminele cu peste 100 de salariaþi. La celelalte centre aceste
atribuþii vor fi îndeplinite de funcþionarul economic
1 post pe unitate
1 post pe unitate
1 post pe unitate
1 post pe unitate

Bucãtar-ospãtar

1 post la 70 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)
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Muncitor necalificat bucãtãrie

1 post la 30 de asistaþi sau la 90 de mese servite

Muncitor calificat Ñ instalator*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ñ electrician*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ñ tâmplar*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ñ lãcãtuº mecanic*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ñ frizer*)

1 post pe unitate

Fochist

1 post pe turã per punct termic (în unitãþile în care existã centralã termicã sau în unitãþile în care urmeazã sã fie pusã în funcþiune o centralã
termicã din surse extrabugetare)

Îngrijitor

1 post la 200 m2 suprafaþã de curãþenie

Spãlãtoreasã

1 post la 50 de asistaþi pentru unitãþile cu spãlare mecanizatã sau 1 post
la 30 de asistaþi în unitãþile cu spãlare manualã ºi 1 post la 40 de
asistaþi în unitãþile cu spãlare semimecanizatã

Lenjereasã

1 post la 100 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate

Paznic, portar

1 post pe turã la fiecare punct de pazã stabilit de organele de poliþie

Muncitor pentru activitãþi necalificate,
inclusiv pentru gospodãriile-anexã (de
preferat persoane cu handicap fizic)

2 posturi pe unitate plus 1 post la 10Ð40 de porci ºi 1 sau 2 posturi în
plus pentru alte animale

ªofer sau vizitiu

1 post pentru fiecare vehicul sau autosanitarã înscrisã în circulaþie

*) Pentru aceste categorii de personal se pot încheia ºi contracte de prestãri de servicii.

NOTÃ:

La locurile de muncã cu activitate în ture se normeazã un post suplimentar la 3 posturi, pentru asigurarea schimbului în zilele nelucrãtoare.
Normarea posturilor conform acestor criterii ºi aprobarea statelor de funcþii se vor face de inspectoratele de stat
teritoriale pentru persoanele cu handicap, cu avizul ordonatorului principal de credite.
Fiºa postului fiecãrui angajat poate fi modificatã de directorul unitãþii în funcþie de profilul ºi de necesitãþile unitãþii.
Directorul unitãþii are posibilitatea sã perfecþioneze cadrele din unitate pentru alte categorii profesionale, în conformitate cu normele cerute de Uniunea Europeanã, asigurând flexibilitate sistemului.
Conducerea unitãþii împreunã cu reprezentantul sindical reevalueazã schema de personal ºi o adapteazã în
funcþie de specificul unitãþii ºi de diagnosticul asistaþilor (conform prevederilor Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã).
În cazul în care existã unitãþi care au douã sau mai multe secþii aflate la o distanþã mai mare de 10 km între
ele se va face normare separatã pentru cea de-a doua secþie. Dacã în secþii existã douã sau mai multe pavilioane, nu
se va face normare separatã pentru fiecare pavilion, ci pentru întreaga secþie.
În aceste secþii separate, situate la o distanþã mai mare de 10 km între ele, se va face normare separatã pentru urmãtoarele categorii de personal: asistent medical ºef sau sorã medicalã ºefã, administrator, magaziner, bucãtarospãtar, muncitor necalificat bucãtãrie, spãlãtoreasã, paznic, portar, lenjereasã, muncitor pentru activitãþi necalificate,
inclusiv pentru gospodãriile-anexã. Pentru aceste secþii se poate norma ºi un post de director adjunct, dar numai cu
acordul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Pentru categoriile de personal angajate prin sistemul de prestãri de servicii se va lua legãtura cu asociaþiile
neguvernamentale din teritoriu, care, în limita disponibilitãþilor, vor pune la dispoziþie personal calificat.
Aceastã schemã maximalã propusã lasã posibilitatea conducerii unitãþii de a micºora schema de personal în
funcþie de necesitãþile unitãþii.
Centru-pilot de recuperare ºi reabilitare a tinerilor cu handicap
a) Personal de conducere
Categorii de personal

Criterii de normare

1

2

Director de centru
Director adjunct

Persoanã cu studii superioare + curs de management (de preferinþã medic)
1 post pe unitate (în unitãþile cu peste 150 de asistaþi). Dacã directorul
unitãþii nu este medic, se propune ca acest post sã fie ocupat de un
medic
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2

Contabil-ºef

1 post pe unitate

Asistent medical ºef sau sorã medicalã ºefã

1 post pe unitate
b) Personal medical ºi paramedical

Medic specialist neuropsihiatru infantil
sau neurolog infantil sau medic de altã
specialitate (în funcþie de tipul handicapului
predominant în unitate)

1 post la 75 de asistaþi

Medic specialist pediatru sau medic
medicinã generalã cu profil pediatrie

1 post pe unitate

Medic stomatolog*)

1 post în unitãþile în care existã deja aparaturã de specialitate sau în
unitãþile pentru care existã posibilitatea unei sponsorizãri (surse extrabugetare)
cu aparaturã de specialitate stomatologicã

Asistent medical (sorã medicalã)

1 post la 30 de asistaþi pe turã

Asistent medical fizioterapie*)

1 post la 100 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Maseur sau kinetoterapeut*)

1 post la 100 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Infirmier

1 post la 15 asistaþi pe turã
c) Personal de educaþie ºi recuperare

Educatoare

1 post pentru fiecare grupã de preºcolari (15 copii/grupã)

Învãþãtor

1 post pe unitate

Pedagog

1 post pentru fiecare clasã sau grupã de minori asistaþi (pentru activitãþi
în afara orelor de curs)

Asistent social

2 posturi pe unitate

Logoped

1 post pe unitate

Psiholog

1 post pe unitate

Profesor de culturã fizicã medicalã
1 post pe unitate
sau kinetoterapie ºi educaþie psihomotorie*)
Instructor de educaþie (practicã)

1 post la 60 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)
d) Personal auxiliar, operativ ºi de deservire

Contabil sau funcþionar economic

1 post la 100 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Inspector resurse umane

1 post la cãminele cu peste 100 de salariaþi. La celelalte centre aceste
atribuþii vor fi îndeplinite de funcþionarul economic

Casier

1 post pe unitate

Administrator

1 post pe unitate

Merceolog (lucrãtor comercial)

1 post pe unitate

Magaziner

1 post pe unitate

Bucãtar-ospãtar

1 post la 70 de asistaþi (minimum 2 posturi pe unitate)

Muncitor necalificat bucãtãrie

1 post la 30 de asistaþi sau la 90 de mese servite

Muncitor calificat Ð instalator*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ð electrician*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ð tâmplar*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ð lãcãtuº mecanic*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ð frizer*)

1 post pe unitate.
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Fochist

1 post pe turã per punct termic (în unitãþile în care existã centralã termicã
sau în unitãþile în care urmeazã sã fie pusã în funcþiune o centralã termicã
din surse extrabugetare)

Îngrijitor

1 post la 200 m2 suprafaþã de curãþenie

Spãlãtoreasã

1 post la 75 de asistaþi pe turã pentru unitãþile cu spãlare mecanizatã
sau 1 post la 50 de asistaþi pe turã în unitãþile cu spãlare semimecanizatã sau 1 post la 40 de asistaþi în unitãþile cu spãlare manualã (minimum
1 post pe unitate)

Lenjereasã

1 post la 75 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Paznic, portar

1 post pe turã la fiecare punct de pazã stabilit de organele de poliþie

Muncitor pentru activitãþi necalificate,
inclusiv pentru gospodãriile-anexã

2 posturi pe unitate plus 1 post la 10Ð40 de porci ºi 1 sau 2 posturi în plus
pentru alte animale

ªofer sau vizitiu

1 post pentru fiecare vehicul sau autosanitarã înscrisã în circulaþie

*) Pentru aceste categorii de personal se pot încheia ºi contracte de prestãri de servicii
NOTÃ:

La locurile de muncã cu activitate în ture se normeazã un post suplimentar la 3 posturi, pentru asigurarea
schimbului în zilele nelucrãtoare.
Normarea posturilor conform acestor criterii ºi aprobarea statelor de funcþii se vor face de inspectoratele de stat
teritoriale pentru persoanele cu handicap, cu avizul ordonatorului principal de credite.
Fiºa postului fiecãrui angajat poate fi modificatã de directorul unitãþii în funcþie de profilul ºi de necesitãþile unitãþii.
Directorul unitãþii are posibilitatea sã perfecþioneze cadrele din unitate pentru alte categorii profesionale, în conformitate cu normele cerute de Uniunea Europeanã, asigurând flexibilitate sistemului.
Conducerea unitãþii împreunã cu reprezentantul sindical reevalueazã schema de personal ºi o adapteazã în
funcþie de specificul unitãþii ºi de diagnosticul asistaþilor (conform prevederilor Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã).
Se poate prevedea un post de director adjunct numai pentru centrele care instituþionalizeazã atât copii cu handicap, cât ºi adulþi cu handicap, cu acordul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
În cazul în care existã unitãþi care au douã sau mai multe secþii aflate la o distanþã mai mare de 10 km între
ele se va face normare separatã pentru cea de-a doua secþie. Dacã în secþii existã douã sau mai multe pavilioane, nu
se va face normare separatã pentru fiecare pavilion, ci pe întreaga secþie.
În aceste secþii separate, situate la o distanþã mai mare de 10 km între ele, se va face normare separatã pentru urmãtoarele categorii de personal: asistent medical ºef sau sorã medicalã ºefã, administrator, magaziner, bucãtarospãtar, muncitor necalificat bucãtãrie, spãlãtoreasã, paznic, portar, lenjereasã, muncitor pentru activitãþii necalificate,
inclusiv pentru gospodãriile-anexã.
Pentru categoriile de personal angajat prin sistemul de prestãri de servicii se va lua legãtura cu asociaþiile neguvernamentale din teritoriu, care, în limita disponibilitãþilor, vor pune la dispoziþie personal calificat.
Aceastã schemã maximalã propusã lasã posibilitatea conducerii unitãþii de a micºora schema de personal în
funcþie de necesitãþile unitãþii.
Centru-pilot de recuperare ºi reabilitare a minorilor cu handicap
a) Personal de conducere
Categorii de personal

Criterii de normare

1

2

Director de centru

Persoanã cu studii superioare + curs de management (de preferinþã medic)

Contabil-ºef

1 post pe unitate

Asistent medical ºef sau sorã medicalã ºefã

1 post pe unitate
b) Personal medical ºi paramedical

Medic (de preferinþã specialist
neuropsihiatru sau neurolog infantil, iar
în funcþie de disponibilitãþile unitãþilor
se pot angaja medici medicinã generalã
cu profil pediatrie, numai cu acordul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele
cu Handicap))

1 post la 50 de asistaþi
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Medic stomatolog*)

1 post în unitãþile în care existã deja aparaturã de specialitate sau în
unitãþile pentru care existã posibilitatea unei sponsorizãri (surse extrabugetare)
cu aparaturã de specialitate stomatologicã

Asistent medical, sorã medicalã

1 post la 25 de asistaþi pe turã

Asistent medical fizioterapie sau maseur
ori kinetoterapeut*)

1 post la 100 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Infirmier

1 post la 10 asistaþi pe turã
c) Personal de educaþie ºi recuperare

Educatoare

1 post pentru fiecare grupã de preºcolari (15 copii/grupã)

Învãþãtor

1 post la 25 de asistaþi

Pedagog

1 post la 25 de asistaþi

Asistent social

1 post pe unitate

Logoped

1 post pe unitate

Instructor-educator

1 post în unitãþile în care existã minori cu tulburãri de vedere sau auditive

Profesor de culturã fizicã medicalã
sau kinetoterapie ºi educaþie psihomotorie*)

1 post pe unitate

d) Personal auxiliar, operativ ºi de deservire

Contabil sau funcþionar economic

1 post la 100 de asistaþi pe unitate (minimum 1 post pe unitate)

Inspector resurse umane

1 post la cãminele cu peste 100 de salariaþi. La celelalte centre aceste
atribuþii vor fi îndeplinite de funcþionarul economic

Funcþionar administrativ

1 post pe unitate

Administrator

1 post pe unitate

Magaziner

1 post pe unitate

Bucãtar-ospãtar

1 post la 70 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Muncitor necalificat bucãtãrie

1 post la 30 de asistaþi sau la 90 de mese servite

Muncitor calificat Ð instalator*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ð electrician*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ð lãcãtuº mecanic*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ð frizer*)

1 post pe unitate

Fochist

1 post pe turã per punct termic (în unitãþile în care existã centralã termicã
sau în unitãþile în care urmeazã sã fie pusã în funcþiune o centralã termicã
din surse extrabugetare)

Îngrijitor

1 post la 200 m2 suprafaþã de curãþenie

Spãlãtoreasã

1 post la 75 de asistaþi pentru unitãþile cu spãlare mecanizatã sau 1 post
la 50 de asistaþi în unitãþile cu spãlare semimecanizatã ori 1 post la
40 de asistaþi în unitãþile cu spãlare manualã (minimum 1 post pe unitate)

Lenjereasã

1 post la 75 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Paznic, portar

1 post pe turã la fiecare punct de pazã stabilit de organele de poliþie

Muncitor pentru activitãþi necalificate,
inclusiv pentru gospodãriile-anexã

2 posturi pe unitate plus 1 post la 10Ð40 de porci ºi 1 sau 2 posturi în
plus pentru alte animale

ªofer sau vizitiu

1 post pentru fiecare vehicul sau autosanitarã înscrisã în circulaþie

*) Pentru aceste categorii de personal se pot încheia ºi contracte de prestãri de servicii.
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NOTÃ:

La locurile de muncã cu activitate în ture se normeazã un post suplimentar la 3 posturi, pentru asigurarea schimbului în zilele nelucrãtoare.
Normarea posturilor conform acestor criterii ºi aprobarea statelor de funcþii se vor face de inspectoratele de stat
teritoriale pentru persoanele cu handicap, cu avizul ordonatorului principal de credite.
Fiºa postului fiecãrui angajat poate fi modificatã de directorul unitãþii în funcþie de profilul ºi de necesitãþile
unitãþii.
Directorul unitãþii are posibilitatea sã perfecþioneze cadrele din unitate pentru alte categorii profesionale, în conformitate cu normele cerute de Uniunea Europeanã, asigurând flexibilitate sistemului.
Conducerea unitãþii împreunã cu reprezentantul sindical reevalueazã schema de personal ºi o adapteazã în
funcþie de specificul unitãþii ºi de diagnosticul asistaþilor (conform prevederilor Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã).
În cazul în care existã unitãþi care au douã sau mai multe secþii aflate la o distanþã mai mare de 10 km între
ele se va face normare separatã pentru cea de-a doua secþie. Dacã în secþii existã douã sau mai multe pavilioane, nu
se va face normare separatã pentru fiecare pavilion, ci pe întreaga secþie.
În aceste secþii separate, situate la o distanþã mai mare de 10 km între ele, se va face normare separatã pentru urmãtoarele categorii de personal: asistent medical ºef sau sorã medicalã ºefã, administrator, magaziner, bucãtarospãtar, muncitor necalificat bucãtãrie, spãlãtoreasã, paznic, portar, lenjereasã, muncitor pentru activitãþi necalificate,
inclusiv pentru gospodãriile-anexã. Pentru aceste secþii se poate norma ºi un post de director adjunct, dar numai cu
acordul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Pentru categoriile de personal angajate prin sistemul de prestãri de servicii se va lua legãtura cu asociaþiile
neguvernamentale din teritoriu, care, în limita disponibilitãþilor, vor pune la dispoziþie personal calificat.
Aceastã schemã maximalã propusã lasã conducerii unitãþii posibilitatea de a micºora schema de personal în
funcþie de necesitãþile unitãþii.
Centru de îngrijire ºi asistenþã
cu mai puþin de 100 de asistaþi
a) Personal de conducere
Categorii de personal

Criterii de normare

1

2

Director de centru

Persoanã cu studii superioare + curs de management (de preferinþã medic)

Contabil-ºef

1 post pe unitate

Asistent medical ºef sau sorã medicalã ºefã

1 post pe unitate
b) Personal medical ºi paramedical

Medic medicinã generalã

1 post pe unitate

Medic specialist (medicinã internã sau
balneologie ºi recuperare medicalã ori
neurolog sau geriatru)

1 post la 75 de asistaþi, în funcþie de specificul unitãþii, cu posibilitatea ca
pe acest post sã fie încadraþi 2 medici de specialitate cu jumãtate de
normã fiecare

Psiholog

1 post pe unitate

Medic stomatolog*)

1 post în unitãþile în care existã deja aparaturã de specialitate sau în
unitãþile în care existã posibilitatea unei sponsorizãri extrabugetare cu aparaturã de specialitate stomatologicã

Asistent medical ºef secþie**)

1 post pe unitate

Asistent medical, sorã medicalã

1 post la 40 de asistaþi pe turã (în unitãþile foste cãmine de bãtrâni) ºi
1 post la 25 de asistaþi pe turã (în unitãþile foste cãmine-spital pentru adulþi
bolnavi cronici) ºi minimum 1 post pe turã

Asistent medical fizioterapeut sau maseur
ori kinetoterapeut sau ergoterapeut*)

1 post la 50 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Infirmier

1 post la 20 de asistaþi pe turã (în unitãþile foste cãmine de bãtrâni) ºi
1 post la 10 asistaþi pe turã (în unitãþile foste cãmine-spital pentru adulþi
bolnavi cronici)

Asistent social

1 post pe unitate
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c) Personal auxiliar, operativ ºi de deservire
1

2

Contabil sau funcþionar economic

1 post pe unitate

Inspector de resurse umane

1 post la cãminele cu peste 100 de salariaþi. La celelalte centre aceste
atribuþii vor fi îndeplinite de funcþionarul economic

Casier

1 post pe unitate

Administrator

1 post pe unitate

Magaziner

1 post pe unitate

Bucãtar-ospãtar

1 post la 70 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Muncitor necalificat bucãtãrie

1 post la 30 de asistaþi sau la 90 de mese servite

Muncitor calificat Ð instalator*)

La alegere, în funcþie de necesitãþi, se vor norma doar 3 posturi

Muncitor calificat Ð electrician*)

La alegere, în funcþie de necesitãþi, se vor norma doar 3 posturi

Muncitor calificat Ñ tâmplar*)

La alegere, în funcþie de necesitãþi, se vor norma doar 3 posturi

Muncitor calificat Ð lãcãtuº mecanic*)

La alegere, în funcþie de necesitãþi, se vor norma doar 3 posturi

Muncitor calificat Ð frizer*)

La alegere, în funcþie de necesitãþi, se vor norma doar 3 posturi

Fochist

1 post pe turã, pe punct termic (în unitãþile în care existã centralã termicã
sau în unitãþile în care urmeazã sã fie pusã în funcþiune o centralã
termicã din surse extrabugetare)

Îngrijitor

1 post la 200 m2 suprafaþã de curãþenie

Spãlãtoreasã

1 post la 75 de asistaþi pentru unitãþile cu spãlare mecanizatã, pe turã
sau un post la 40 de asistaþi în unitãþile cu spãlare manualã, pe turã, ºi
1 post la 60 de asistaþi în unitãþile cu spãlare semimecanizatã (minimum
1 post pe unitate, pe turã)

Lenjereasã

1 post la 100 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Paznic, portar

1 post pe turã la fiecare punct de pazã stabilit de organele de poliþie

Muncitor pentru activitãþi necalificate,
inclusiv pentru gospodãriile-anexã

2 posturi pe unitate plus 1 post la 10Ð40 de porci ºi 1 sau 2 posturi în
plus pentru alte animale

ªofer sau vizitiu

1 post pentru fiecare vehicul sau autosanitarã înscrisã în circulaþie

*) Pentru aceste categorii de personal se pot încheia ºi contracte de prestãri de servicii.
**) În unitãþile cu numãr mare de asistaþi (mai mult de 400) normarea se va face separat, pe pavilioane (peste 200 de asistaþi).

NOTÃ:

La locurile de muncã cu activitate în ture se normeazã un post suplimentar la 3 posturi, pentru asigurarea schimbului în zilele nelucrãtoare.
Normarea posturilor conform acestor criterii ºi aprobarea statelor de funcþii se vor face de inspectoratele de stat
teritoriale pentru persoanele cu handicap, cu avizul ordonatorului principal de credite.
Fiºa postului fiecãrui angajat poate fi modificatã de directorul unitãþii în funcþie de profilul ºi de necesitãþile unitãþii.
Directorul unitãþii are posibilitatea sã perfecþioneze cadrele din unitate pentru alte categorii profesionale, în conformitate cu normele cerute de Uniunea Europeanã, asigurând flexibilitate sistemului.
Conducerea unitãþii împreunã cu reprezentantul sindical reevalueazã schema de personal ºi o adapteazã în
funcþie de specificul unitãþii ºi de diagnosticul asistaþilor (conform prevederilor Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã).
În cazul în care existã unitãþi care au douã sau mai multe secþii aflate la o distanþã mai mare de 10 km între
ele se va face normare separatã pentru cea de-a doua secþie. Dacã în secþii existã douã sau mai multe pavilioane, nu
se va face normare separatã pentru fiecare pavilion, ci pe întreaga secþie.
În aceste secþii separate, situate la o distanþã mai mare de 10 km între ele, se va face normare separatã pentru urmãtoarele categorii de personal: asistent medical ºef sau sorã medicalã ºefã, administrator, magaziner, bucãtarospãtar, muncitor necalificat bucãtãrie, spãlãtoreasã, paznic, portar, lenjereasã, muncitor pentru activitãþi necalificate,
inclusiv pentru gospodãriile-anexã. Pentru aceste secþii se poate norma ºi un post de director adjunct, dar numai cu
acordul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Pentru categoriile de personal angajate prin sistemul de prestãri de servicii se va lua legãtura cu asociaþiile neguvernamentale din teritoriu, care, în limita disponibilitãþilor, vor pune la dispoziþie personal calificat.
Aceastã schemã maximalã propusã lasã posibilitatea conducerii unitãþii de a micºora schema de personal în
funcþie de necesitãþile unitãþii.
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Centru de zi
a) Personal de conducere
Categorii de personal

Criterii de normare

1

2

Director de centru

Persoanã cu studii superioare + curs de management (de preferinþã medic)

Contabil-ºef

1 post pe unitate
b) Personal medical ºi paramedical

Medic specialist neuropsihiatru sau
neurolog ori medic de altã specialitate
(în funcþie de tipul handicapului
predominant în unitate)

1 post pe unitate în centrele de zi destinate copiilor ºi tinerilor între 3 ºi
18 ani

Medic specialist pediatru sau medic
medicinã generalã cu profil pediatrie

1 post pe unitate în centrele de zi destinate copiilor ºi tinerilor între 3 ºi
18 ani

Medic medicinã generalã

1 post pe unitate în centrele de zi destinate adulþilor

Medic stomatolog*)

1 post în unitãþile în care existã deja aparaturã de specialitate sau în
unitãþile în care existã posibilitatea unei sponsorizãri extrabugetare cu aparaturã de specialitate stomatologicã

Asistent medical (sorã medicalã)

1 post la 50 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)**)

Asistent medical fizioterapie*)

1 post la 50 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)**)

Maseur*)

1 post la 50 de asistaþi (minimum 1 post pe unitate)

Infirmier

1 post la 30 de asistaþi
c) Personal de educaþie ºi recuperare

Educatoare

1 post pentru fiecare grupã de preºcolari (15 copii/grupã)

Învãþãtor

1 post la 20 de asistaþi

Pedagog

1 post la 30 de asistaþi

Asistent social

1 post pe unitate

Logoped

1 post pe unitate

Psiholog

1 post pe unitate

Profesor de culturã fizicã medicalã
sau kinetoterapeut*)

1 post pe unitate**)

Instructor de ergoterapie (practicã)

1 post la 10Ð20 de asistaþi
d) Personal auxiliar, operativ ºi de deservire

Contabil sau funcþionar economic

1 post pe unitate

Casier

1 post pe unitate

Administrator

1 post pe unitate

Merceolog (lucrãtor comercial)

1 post pe unitate

Magaziner

1 post pe unitate

Bucãtar-ospãtar

1 post pe unitate

Muncitor necalificat bucãtãrie

1 post la 50 de asistaþi sau la 100 de mese servite

Muncitor calificat Ð instalator*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ð electrician*)

1 post pe unitate

Muncitor calificat Ð tâmplar*)

1 post pe unitate

**) Pentru aceste categorii de personal se pot încheia ºi contracte de prestãri de servicii.
**) Numai pentru unitãþile care au în specific recuperarea medicalã ºi menþinerea stãrii de sãnãtate fizicã ºi psihicã.
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Muncitor calificat Ð lãcãtuº mecanic*)

1 post pe unitate

Fochist

1 post pe turã, pe punct termic (în unitãþile în care existã centralã termicã
sau în unitãþile în care urmeazã sã fie pusã în funcþiune o centralã
termicã din surse extrabugetare)

Îngrijitor

1 post la 200 m2 suprafaþã de curãþenie

Spãlãtoreasã

1

Lenjereasã

1 post pe unitate

Paznic, portar

1 post pe turã la fiecare punct de pazã stabilit de organele de poliþie

Muncitor pentru activitãþi necalificate,
inclusiv pentru gospodãriile-anexã

2 posturi pe unitate plus 1 post la 10Ð40 porci ºi 1 sau 2 posturi în plus
pentru alte animale

ªofer sau vizitiu

1 post pentru fiecare vehicul sau autosanitarã înscrisã în circulaþie

post pe unitate

*) Pentru aceste categorii de personal se pot încheia ºi contracte de prestãri de servicii.

NOTÃ:

La locurile de muncã cu activitate în ture se normeazã un post suplimentar la 3 posturi, pentru asigurarea schimbului în zilele nelucrãtoare.
Normarea posturilor conform acestor criterii ºi aprobarea statelor de funcþii se vor face de inspectoratele de stat
teritoriale pentru persoanele cu handicap, cu avizul ordonatorului principal de credite.
Fiºa postului fiecãrui angajat poate fi modificatã de directorul unitãþii în funcþie de profilul ºi de necesitãþile unitãþii.
Directorul unitãþii are posibilitatea sã perfecþioneze cadrele din unitate pentru alte categorii profesionale, în conformitate cu normele cerute de Uniunea Europeanã, asigurând flexibilitate sistemului.
Conducerea unitãþii împreunã cu reprezentantul sindical reevalueazã schema de personal ºi o adapteazã în
funcþie de specificul unitãþii ºi de diagnosticul asistaþilor (conform prevederilor Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã).
În cazul în care existã unitãþi care au douã sau mai multe secþii aflate la o distanþã mai mare de 10 km între
ele se va face normare separatã pentru cea de-a doua secþie. Dacã în secþii existã douã sau mai multe pavilioane, nu
se va face normare separatã pentru fiecare pavilion, ci pe întreaga secþie.
În aceste secþii separate, situate la o distanþã mai mare de 10 km între ele, se va face normare separatã pentru urmãtoarele categorii de personal: medic, asistent medical ºef sau sorã medicalã ºefã, administrator, magaziner,
bucãtar-ospãtar, muncitor necalificat bucãtãrie, spãlãtoreasã, paznic, portar, lenjereasã, muncitor pentru activitãþi necalificate, inclusiv pentru gospodãriile-anexã. Pentru aceste secþii se poate norma ºi un post de director adjunct, dar numai cu
acordul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Pentru categoriile de personal angajate prin sistemul de prestãri de servicii se va lua legãtura cu asociaþiile neguvernamentale din teritoriu care, în limita disponibilitãþilor, vor pune la dispoziþie personal calificat.
Aceastã schemã maximalã propusã lasã posibilitatea conducerii unitãþii de a micºora schema de personal în
funcþie de necesitãþile unitãþii.
MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

ORDIN
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masã pentru semestrul II 2000
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
în temeiul art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999, ºi al art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pentru semestrul II 2000, începând cu luna
septembrie 2000 valoarea nominalã indexatã a unui tichet
de masã, stabilitã potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza
a doua, alin. (4) ºi (5) din Normele de aplicare a Legii

nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999, este de 28.000 lei.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Bucureºti, 31 iulie 2000.
Nr. 540.
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RECTIFICARE

Dintr-o eroare de multiplicare, anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 607/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului,
din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Ministerului
de Interne, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din
14 iulie 2000, se completeazã cu urmãtorul text la rubrica ”Caracteristicile
tehnice ale imobiluluiÒ (pag. 16):
Pavilionul D2 Ñ magazie (parter)
Ñ suprafaþa construitã = 588 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 588 m2
Pavilionul D3 Ñ magazie (parter)
Ñ suprafaþa construitã = 256 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 256 m2
Pavilionul F Ñ WC (parter)
Ñ suprafaþa construitã = 6 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 6 m2
Teren aferent, inclusiv construcþiile
Ñ suprafaþa = 51.138 m2.
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