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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind înfiinþarea Universitãþii ”George BacoviaÒ din Bacãu
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Universitatea ”George BacoviaÒ
din Bacãu, ca instituþie de învãþãmânt superior, persoanã
juridicã de drept privat ºi de utilitate publicã, parte a sistemului naþional de învãþãmânt, cu sediul în municipiul
Bacãu, calea Mãrãºeºti nr. 157, judeþul Bacãu.
Art. 2. Ñ Universitatea se înfiinþeazã cu urmãtoarea
facultate ºi specializare acreditate: Facultatea de
Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune, specializarea contabilitate ºi informaticã de gestiune, cu predare în limba
românã.
Art. 3. Ñ Dupã intrarea în vigoare a prezentei legi în
structura universitãþii intrã ºi facultãþile, colegiile ºi specializãrile, altele decât cele menþionate la art. 2, acreditate
sau autorizate provizoriu prin hotãrâre a Guvernului, conform legii.
Art. 4. Ñ Personalul didactic ºi nedidactic din instituþia
care a fost autorizatã sã funcþioneze provizoriu se preia
prin transfer în interesul serviciului la instituþia nou-înfiinþatã,
începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. Ñ (1) Universitatea înfiinþatã dispune de patrimoniu propriu, prevãzut în anexa care face parte integrantã
din prezenta lege.
(2) Patrimoniul prevãzut în anexã este proprietatea universitãþii prin efectul legii.
Art. 6. Ñ Patrimoniul universitãþii va rãmâne ºi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naþional de învãþãmânt. În
cazul nerespectãrii acestei prevederi, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii va propune încetarea activitãþii de învãþãmânt ºi
desfiinþarea prin lege a universitãþii.
Art. 7. Ñ Cheltuielile privind funcþionarea universitãþii se
suportã din veniturile proprii dobândite în condiþiile legii,
precum ºi din alte surse legale.
Art. 8. Ñ Pentru a se asigura respectarea standardelor
legale de calitate, specifice învãþãmântului superior, instituþia
prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o perioadã
de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, care se aprobã prin ordin al ministrului educaþiei ºi cercetãrii ºi se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 237.
ANEXÃ
PATRIMONIUL

Universitãþii ”George BacoviaÒ din Bacãu, înfiinþatã prin lege
În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitãþii înfiinþate este constituit din:
Denumirea

I. Bunuri imobile
A. Clãdiri, din care:
Ñ sediul central al instituþiei
Ñ locuinþã de serviciu
Ñ locuinþã de serviciu

Adresa

Municipiul Bacãu,
str. Pictor Aman nr. 96
Municipiul Bacãu,
Str. Livezilor nr. 2B/6
Municipiul Bacãu,
str. Martir Horea nr. 14B/4

Valoarea*)
Ñ leiÑ

14.477.111.732
14.041.154.106
13.529.891.300
259.525.307
251.737.499

Titlul în baza cãruia este deþinut

Contract de antreprizã
generalã nr. 24/1998,
situaþii de lucrãri ºi facturi
Contract de vânzarecumpãrare nr. 9.437/1996
Contract de vânzarecumpãrare nr. 7.055/1999

*) Bunurile mobile ºi imobile sunt evidenþiate la valoarea de intrare de la data achiziþionãrii.
*) Patrimoniul instituþiei, în valoare de 36.125.436.737 lei, actualizat la data de 31 octombrie 2001, este de 50.390.357.626 lei.
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Denumirea

Valoarea*)
Ñ leiÑ

Adresa

B. Terenuri

Municipiul Bacãu,
str. Pictor Aman nr. 96
Municipiul Bacãu,
calea Mãrãºeºti nr. 157

C. Altele

22.400.000
413.557.626

II. Bunuri mobile
A. Tehnicã de calcul
B. Biroticã
C. Mijloace de transport
D. Mobilier
E. Disponibilitãþi
(contravaloarea cãrþilor
din bibliotecã)
F. Inventar gospodãresc
III. Imobilizãri financiare
A. Depozite bancare
B. Fonduri speciale
IV. Active circulante

3.088.424.370
1.496.404.119
165.708.771
523.872.999
537.377.090
206.445.242
158.616.149
Ñ
Ñ
Ñ
18.559.900.635

A. Titluri de plasament

B.
C.
D.
E.

15.885.490.436

Disponibilitãþi
Stocuri
Creanþe
Alte valori

915.505.366
18.122.556
1.671.949.022
68.833.255

Titlul în baza cãruia este deþinut

Contract de vânzarecumpãrare nr. 6.124/1995
Facturi de achiziþie
Facturi
Facturi
Facturi
Facturi
Facturi

de
de
de
de
de

achiziþie
achiziþie
achiziþie
achiziþie
achiziþie

Facturi de achiziþie

Contracte B.C.R. nr.: 6.927;
1.717; 1.202; 10.541; 14.774;
16.229; 18.467; 22.637;
24.245; 24.588; 24.780;
25.317; 26.947
Contracte B.R.D. nr.: 49.965;
55.656; 54.716; 56.756;
55.766; 55.783; 55.818;
53.900; 55.868; 55.960
Contracte Banc Post nr.:
22.887; 23.024; 23.025;
23.101; 23.175; 23.353;
23.354; 23.430; 23.568;
23.718
Extrase de cont
Facturi de achiziþie
Avansuri furnizori
Facturi de achiziþie

*) Bunurile mobile ºi imobile sunt evidenþiate la valoarea de intrare de la data achiziþionãrii.
*) Patrimoniul instituþiei, în valoare de 36.125.436.737 lei, actualizat la data de 31 octombrie 2001, este de 50.390.357.626 lei.

NOTÃ:

Prezenta anexã are la bazã protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundaþia Academicã SocialCulturalã ºi Instructiv-Educativã ”George BacoviaÒ Bacãu ºi Universitatea ”George BacoviaÒ din Bacãu care se înfiinþeazã prin
lege. Actele legalizate la notariat, în original, se aflã la dosarul legii de înfiinþare a universitãþii, la Camera Deputaþilor.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind înfiinþarea Universitãþii ”George BacoviaÒ din Bacãu
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind
înfiinþarea Universitãþii ”George BacoviaÒ din Bacãu ºi se

dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 344.
«

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 291/30.IV.2002
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind înfiinþarea Universitãþii Creºtine ”Dimitrie CantemirÒ din Bucureºti
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Universitatea Creºtinã ”Dimitrie
CantemirÒ din Bucureºti, ca instituþie de învãþãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat ºi de utilitate publicã,
parte a sistemului naþional de învãþãmânt, cu sediul în
municipiul Bucureºti, Splaiul Unirii nr. 176, sectorul 4.
Art. 2. Ñ Universitatea se înfiinþeazã cu urmãtoarele
facultãþi ºi specializãri acreditate:
a) Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative,
specializarea ºtiinþe juridice ºi administrative, cu predare în
limba românã;
b) Facultatea de Management Turistic ºi Comercial, specializarea management turistic ºi comercial, cu predare în
limba românã.
Art. 3. Ñ Dupã intrarea în vigoare a prezentei legi în
structura universitãþii intrã ºi facultãþile, colegiile ºi specializãrile, altele decât cele menþionate la art. 2, acreditate
sau autorizate provizoriu prin hotãrâre a Guvernului, conform legii.
Art. 4. Ñ Personalul didactic ºi nedidactic din instituþia
care a fost autorizatã sã funcþioneze provizoriu se preia
prin transfer în interesul serviciului la instituþia nou-înfiinþatã,
începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. Ñ (1) Universitatea înfiinþatã dispune de patrimoniu propriu, prevãzut în anexa care face parte integrantã
din prezenta lege.
(2) Patrimoniul prevãzut în anexã este proprietatea universitãþii prin efectul legii.
Art. 6. Ñ Patrimoniul universitãþii va rãmâne ºi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naþional de învãþãmânt. În
cazul nerespectãrii acestei prevederi, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii va propune încetarea activitãþii de învãþãmânt ºi
desfiinþarea prin lege a universitãþii.
Art. 7. Ñ Cheltuielile privind funcþionarea universitãþii se
suportã din veniturile proprii dobândite în condiþiile legii,
precum ºi din alte surse legale.
Art. 8. Ñ Pentru a se asigura respectarea standardelor
legale de calitate, specifice învãþãmântului superior, instituþia
prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o perioadã
de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, care se aprobã prin ordin al ministrului educaþiei ºi cercetãrii ºi se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 238.

ANEXÃ
PATRIMONIUL CENTRALIZAT

al Universitãþii Creºtine ”Dimitrie CantemirÒ din Bucureºti, înfiinþatã prin lege
În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitãþii înfiinþate este constituit din:
Denumirea

Adresa

Valoarea
Ñ milioane lei Ñ

I. Bunuri imobile

247.693

A. Clãdiri

221.173

B. Terenuri

1.169

Titlul în baza cãruia este deþinut

Contracte de vânzare-cumpãrare, extrase de carte
funciarã, facturi
Contracte de vânzare-cumpãrare nr.: 5.845/3.11.1997,
1.266/16.10.1997, 1.796/21.10.1999, 2.378/10.12.1998,
2.402/16.12.1997, 1.265/16.10.1997, 1.515/22.07.1999
Extrase de carte funciarã nr.: 139.481/11.04.2001,
71.306/18.10.2000
Contracte de vânzare-cumpãrare nr.: 794/26.05.2000,
2.747/28.05.1998, 2.837/24.12.1997, 1.515/22.07.1999,
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Denumirea

Adresa

C. Altele
II. Bunuri mobile
A. Tehnicã de calcul
B. Biroticã
C. Mijloace de transport
D. Mobilier
E. Disponibilitãþi
F. Inventar gospodãresc
III. Imobilizãri financiare
A. Depozite bancare
B. Fonduri speciale
IV. Active circulante
A. Titluri de plasament
B. Disponibilitãþi
C. Stocuri
D. Creanþe
E. Alte valori

Valoarea
Ñ milioane lei Ñ

Titlul în baza cãruia este deþinut

2.378/10.12.1998, 2.402/16.12.1998, 1.265/16.10.1997,
1.266/16.10.1997, 1.796/21.10.1999
Facturi
Facturi
Facturi
Facturi
Facturi
Facturi
Ñ
Ñ
Sume provenite din taxe ºcolare
Sume provenite din taxe ºcolare
Sume provenite din taxe ºcolare
Sume provenite din taxe ºcolare, facturi
Sume provenite din taxe ºcolare
Sume provenite din taxe ºcolare
Facturi
Facturi
Facturi

25.351
16.674
7.177
2.589
868
6.040
Ñ
Ñ
57.458
30.000
27.458
78.238
38.000
35.362
2.863
1.440
573

NOTÃ:

Prezenta anexã are la bazã protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundaþia Asociaþia de Culturã
”Dimitrie CantemirÒ din Bucureºti ºi Universitatea Creºtinã ”Dimitrie CantemirÒ din Bucureºti care se înfiinþeazã prin lege.
Actele legalizate la notariat, în original, se aflã la dosarul legii de înfiinþare a universitãþii, la Camera Deputaþilor.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind înfiinþarea
Universitãþii Creºtine ”Dimitrie CantemirÒ din Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind înfiinþarea
Universitãþii Creºtine ”Dimitrie CantemirÒ din Bucureºti ºi se

dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 345.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind înfiinþarea Universitãþii ”Titu MaiorescuÒ din Bucureºti
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Universitatea ”Titu MaiorescuÒ
din Bucureºti, ca instituþie de învãþãmânt superior, persoanã

juridicã de drept privat ºi de utilitate publicã, parte a sistemului naþional de învãþãmânt, cu sediul în municipiul
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Bucureºti, str. Dionisie Lupu nr. 70, sectorul 1.
Art. 2. Ñ Universitatea se înfiinþeazã cu urmãtoarele
facultãþi ºi specializãri acreditate:
a) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare
în limba românã;
b) Facultatea de Stomatologie, cu specializarea stomatologie, cu predare în limba românã;
c) Facultatea de Psihologie, specializarea psihologie, cu
predare în limba românã;
d) Facultatea de ªtiinþe Economice, specializarea
finanþe, bãnci, contabilitate, cu predare în limba românã.
Art. 3. Ñ Dupã intrarea în vigoare a prezentei legi în
structura universitãþii intrã ºi facultãþile, colegiile ºi specializãrile, altele decât cele menþionate la art. 2, acreditate
sau autorizate provizoriu prin hotãrâre a Guvernului, conform legii.
Art. 4. Ñ Personalul didactic ºi nedidactic din instituþia
care a fost autorizatã sã funcþioneze provizoriu se preia
prin transfer în interesul serviciului la instituþia nou-înfiinþatã,
începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. Ñ (1) Universitatea înfiinþatã dispune de patrimoniu propriu, prevãzut în anexa care face parte integrantã
din prezenta lege.
(2) Patrimoniul prevãzut în anexã este proprietatea universitãþii prin efectul legii.
Art. 6. Ñ Patrimoniul universitãþii va rãmâne ºi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naþional de învãþãmânt. În
cazul nerespectãrii acestei prevederi, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii va propune încetarea activitãþii de învãþãmânt ºi
desfiinþarea prin lege a universitãþii.
Art. 7. Ñ Cheltuielile privind funcþionarea universitãþii se
suportã din veniturile proprii dobândite în condiþiile legii,
precum ºi din alte surse legale.
Art. 8. Ñ Pentru a se asigura respectarea standardelor
legale de calitate, specifice învãþãmântului superior,
instituþia prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o
perioadã de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, care se aprobã prin ordin
al ministrului educaþiei ºi cercetãrii ºi se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 239
ANEXÃ
PATRIMONIUL

Universitãþii ”Titu MaiorescuÒ din Bucureºti, înfiinþatã prin lege
În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitãþii înfiinþate este constituit din:
Denumirea

I. Bunuri imobile,
din care:
A.1. Clãdiri
A.2. Clãdiri
A.3. Clãdiri
A.4. Clãdiri
B. Terenuri
C. Altele
II. Bunuri mobile,
din care:
A. Tehnicã de calcul
B. Biroticã
C. Mijloace
de transport
D. Mobilier
E. Disponibilitãþi
(aparaturã medicalã
ºi de laborator)

Adresa

Valoarea
Ñ milioane lei Ñ

Titlul în baza cãruia este deþinut

76.502,85
Municipiul Bucureºti,
42.449,00
calea Vãcãreºti nr. 187, sectorul 4
Municipiul Bucureºti,
8.352,00
calea Vãcãreºti nr. 187, sectorul 4
Municipiul Bucureºti,
14.351,00
ºos. Erou Iancu Nicolae nr. 6
Municipiul Bucureºti,
10.627,00
ºos. Erou Iancu Nicolae nr. 6
Municipiul Bucureºti,
723,85
Str. Dâmbovnicului nr. 22, sectorul 4
Ñ
Ñ
16.582,00

Proprietate, contract de vânzare-cumpãrare
nr. 390/23.01.1998
Proprietate, contract de vânzare-cumpãrare
nr. 420/26.04.1999
Proprietate, contract de vânzare-cumpãrare
nr. 28/11.01.2001
Proprietate, contract de vânzare-cumpãrare
nr. 52/16.01.2001
Proprietate, contract de vânzare-cumpãrare
achiziþie teren nr. 4.701/20.09.2001
Ñ
Proprietate, conform facturilor de achiziþie

2.698,00
595,00
1.075,00

Proprietate, conform facturilor de achiziþie
Proprietate, conform facturilor de achiziþie
Proprietate, conform facturilor de achiziþie

2.541,00
7.724,00

Proprietate, conform facturilor de achiziþie
Proprietate, conform facturilor de achiziþie
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Denumirea

Valoarea
Ñ milioane lei Ñ

Adresa

F. Inventar gospodãresc
III. Imobilizãri financiare
A. Depozite bancare

1.949,00
50.110,00
50.110,00

B. Fonduri speciale
IV. Active circulante,
din care:
A. Titluri de plasament
B. Disponibilitãþi

Ñ
7.803,00
Ñ
1.236,00

C. Stocuri
D. Creanþe
E. Alte valori

2.970,00
3.597,00
774,00

Titlul în baza cãruia este deþinut

Proprietate, conform facturilor de achiziþie
Proprietate, conform contractelor de depozit
la 31 decembrie 2001
Ñ

Ñ
Proprietate, conform extraselor de cont ºi
registrului de casã la 31 decembrie 2001
Proprietate, conform facturilor de achiziþie
Proprietate, conform facturilor de achiziþie
Proprietate, conform facturilor de achiziþie

NOTÃ:

Prezenta anexã are la bazã protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Universitatea Independentã ”Titu
MaiorescuÒ din Bucureºti ºi Universitatea ”Titu MaiorescuÒ din Bucureºti care se înfiinþeazã prin lege.
Actele legalizate la notariat, în original, se aflã la dosarul legii de înfiinþare a universitãþii, la Camera Deputaþilor.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind înfiinþarea Universitãþii ”Titu MaiorescuÒ din Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind înfiinþarea
Universitãþii ”Titu MaiorescuÒ din Bucureºti ºi se dispune

publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 346.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind înfiinþarea Universitãþii de Vest ”Vasile GoldiºÒ din Arad
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Universitatea de Vest ”Vasile
GoldiºÒ din Arad, ca instituþie de învãþãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat ºi de utilitate publicã, parte a
sistemului naþional de învãþãmânt, cu sediul în municipiul
Arad, Bd Revoluþiei nr. 81, judeþul Arad.
Art. 2. Ñ Universitatea se înfiinþeazã cu urmãtoarele
facultãþi ºi specializãri acreditate:

a) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare
în limba românã;
b) Facultatea de Marketing, Management, Informaticã,
specializarea marketing, cu predare în limba românã.
Art. 3. Ñ Dupã intrarea în vigoare a prezentei legi în
structura universitãþii intrã ºi facultãþile, colegiile ºi specializãrile, altele decât cele menþionate la art. 2, acreditate
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sau autorizate provizoriu prin hotãrâre a Guvernului, conform legii.
Art. 4. Ñ Personalul didactic ºi nedidactic din instituþia
care a fost autorizatã sã funcþioneze provizoriu se preia
prin transfer în interesul serviciului la instituþia nou-înfiinþatã,
începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
Art. 5. Ñ (1) Universitatea înfiinþatã dispune de patrimoniu propriu, prevãzut în anexa care face parte integrantã
din prezenta lege.
(2) Patrimoniul prevãzut în anexã este proprietatea universitãþii prin efectul legii.
Art. 6. Ñ Patrimoniul universitãþii va rãmâne ºi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naþional de învãþãmânt. În
cazul nerespectãrii acestei prevederi, Ministerul Educaþiei ºi

Cercetãrii va propune încetarea activitãþii de învãþãmânt ºi
desfiinþarea prin lege a universitãþii.
Art. 7. Ñ Cheltuielile privind funcþionarea universitãþii se
suportã din veniturile proprii dobândite în condiþiile legii,
precum ºi din alte surse legale.
Art. 8. Ñ Pentru a se asigura respectarea standardelor
legale de calitate, specifice învãþãmântului superior,
instituþia prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o
perioadã de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, care se aprobã prin ordin
al ministrului educaþiei ºi cercetãrii ºi se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 240.
ANEXÃ
PATRIMONIUL

Universitãþii de Vest ”Vasile GoldiºÒ din Arad, înfiinþatã prin lege
În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitãþii înfiinþate este constituit din:
Denumirea

I. Bunuri imobile
A.1. Clãdiri

Adresa

Municipiul Arad, Str. Feleacului
nr. 2, P + 1
Municipiul Arad, Str. Feleacului
nr. 1, P + 2
Municipiul Arad, Str. Feleacului
nr. 1, P + 3
Municipiul Arad, Str. Cocorilor nr. 57,
imobil cãmin studenþesc ºi cantinã
Municipiul Arad, Str. Cocorilor nr. 57,
imobil Colegiu Pedagogic
Municipiul Arad, Str. Revoluþiei
nr. 85, corp A
Municipiul Arad, Str. Revoluþiei
nr. 87, corp B
Municipiul Arad, Str. Unirii nr. 3
Municipiul Arad, str. Praporgescu
nr. 1, Facultatea de E.F.S.
Municipiul Arad, str. Praporgescu
nr. 1, Baza sportivã Constructorul,
corp B
Moneasa
Cabana Gaudeamus Izoi
Socodor
Centrul de Cercetãri Experimentale,
corp B

Valoarea
Ñ milioane lei Ñ

12.525
29.063
33.377
39.115
15.705
17.337
8.350
16.084
14.998
16.106

6.937
9.293

Titlul în baza cãruia este deþinut

Contract de vânzare-cumpãrare nr. 1.702/
24 februarie 1997
Contract de vânzare-cumpãrare nr. 4.563/
28 iunie 1993
Contract de vânzare-cumpãrare nr. 533/
29 iulie 1991
Contract de vânzare-cumpãrare nr. 4.646/
15 decembrie 1997
Contract de vânzare-cumpãrare nr. 2.367/
13 august 1998
Contract de vânzare-cumpãrare nr. 1/
20 aprilie 2000
Contract de construire nr. 2/
20 aprilie 2000
Contract de vânzare-cumpãrare nr. 4.645/
20 iulie 2000
Contract de construire nr. 5.545/19 decembrie 2000
Contract de vânzare-cumpãrare nr. 5.544/
19 decembrie 2000
Contract de vânzare-cumpãrare nr. 851/
5 noiembrie 1998
Contract de vânzare-cumpãrare nr. 2.039/
8 ianuarie 2001
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Denumirea

Adresa

Titlul în baza cãruia este deþinut

Socodor
Centrul de Cercetãri Experimentale,
corp A

9.990

Contract de vânzare-cumpãrare nr. 2.040/
8 ianuarie 2001

Macea
Pavilion

7.986

Contract de schimb nr. 1/1993

Macea
Apartament

248

Contract de vânzare-cumpãrare nr. 419/
16 februarie 2000

Municipiul Arad, Str. Spitalului
bl. 1, sc. B, ap. 34

857

Contract de vânzare-cumpãrare nr. 336/
17 iunie 1992

Municipiul Arad, Str. Spitalului
bl. 1, sc. A, ap. 26

876

Contract de vânzare-cumpãrare nr. 336/
17 iunie 1992

1.196

Contract de vânzare-cumpãrare nr. 359/
7 septembrie 1992

Municipiul Arad, str. Aurel Vlaicu
bl. B21, sc. B, ap. 26

A.2. Clãdiri închiriate
(investiþii)

Valoarea
Ñmilioane leiÑ

Municipiul Satu Mare,
str. Mihai Viteazul nr. 26

11.532

Contract de vânzare-cumpãrare nr. 1.638/
23 martie 2001

Municipiul Arad, Bd Revoluþiei nr. 81

55.433

Contracte de închiriere

A. Total clãdiri

307.009

B. Terenuri

Ñ

Ñ

Ñ

C. Altele

Ñ

Ñ

Ñ

II. Bunuri mobile
A. Tehnicã de calcul

Municipiul Arad, Bd Revoluþiei nr. 81

12.222

Ñ

B. Biroticã (aparaturã
de laborator)

Municipiul Arad, Bd Revoluþiei nr. 81

50.429

Ñ

C. Mijloace
de transport

Municipiul Arad, Bd Revoluþiei nr. 81

1.518

Ñ

D. Mobilier

Municipiul Arad, Bd Revoluþiei nr. 81

10.148

Ñ

E. Disponibilitãþi

Municipiul Arad, Bd Revoluþiei nr. 81

8.399

Ñ

F. Inventar
gospodãresc

Municipiul Arad, Bd Revoluþiei nr. 81

4.773

Ñ

III. Imobilizãri
financiare
A. Depozite bancare

Ñ

71.750

Ñ

B. Fonduri speciale

Ñ

Ñ

Ñ

A. Titluri
de plasament

Ñ

1.858

Ñ

B. Disponibilitãþi
(conturi curente)

Ñ

3.174

Ñ

C. Stocuri (obiecte
de inventar)

Ñ

7.644

Ñ

D. Creanþe

Ñ

Ñ

Ñ

E. Alte valori

Ñ

Ñ

Ñ

IV. Active circulante

NOTÃ:

Prezenta anexã are la bazã protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundaþia Universitarã ”Vasile
GoldiºÒ din Arad ºi Universitatea de Vest ”Vasile GoldiºÒ din Arad care se înfiinþeazã prin lege.
Actele legalizate la notariat, în original, se aflã la dosarul legii de înfiinþare a universitãþii, la Camera Deputaþilor.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind înfiinþarea Universitãþii de Vest ”Vasile GoldiºÒ din Arad
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind înfiinþarea
Universitãþii de Vest ”Vasile GoldiºÒ din Arad ºi se dispune

publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 347.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind înfiinþarea Universitãþii ”Nicolae TitulescuÒ din Bucureºti
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Universitatea ”Nicolae TitulescuÒ
din Bucureºti, ca instituþie de învãþãmânt superior, persoanã
juridicã de drept privat ºi de utilitate publicã, parte a sistemului naþional de învãþãmânt, cu sediul în municipiul
Bucureºti, calea Vãcãreºti nr. 185, sectorul 4.
Art. 2. Ñ Universitatea se înfiinþeazã cu urmãtoarea
facultate ºi specializare acreditate: Facultatea de Drept,
specializarea drept, cu predare în limba românã.
Art. 3. Ñ Dupã intrarea în vigoare a prezentei legi în
structura universitãþii intrã ºi facultãþile, colegiile ºi specializãrile, altele decât cele menþionate la art. 2, acreditate
sau autorizate provizoriu prin hotãrâre a Guvernului, conform legii.
Art. 4. Ñ Personalul didactic ºi nedidactic din instituþia
care a fost autorizatã sã funcþioneze provizoriu se preia
prin transfer în interesul serviciului la instituþia nou-înfiinþatã,
începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
Art. 5. Ñ (1) Universitatea înfiinþatã dispune de patrimoniu propriu, prevãzut în anexa care face parte integrantã
din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevãzut în anexã este proprietatea universitãþii prin efectul legii.
Art. 6. Ñ Patrimoniul universitãþii va rãmâne ºi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naþional de învãþãmânt. În
cazul nerespectãrii acestei prevederi, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii va propune încetarea activitãþii de învãþãmânt ºi
desfiinþarea prin lege a universitãþii.
Art. 7. Ñ Cheltuielile privind funcþionarea universitãþii se
suportã din veniturile proprii dobândite în condiþiile legii,
precum ºi din alte surse legale.
Art. 8. Ñ Pentru a se asigura respectarea standardelor
legale de calitate, specifice învãþãmântului superior, instituþia
prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o perioadã
de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, care se aprobã prin ordin al ministrului educaþiei ºi cercetãrii ºi se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 241.
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ANEXÃ

PATRIMONIUL

Universitãþii ”Nicolae TitulescuÒ din Bucureºti, înfiinþatã prin lege
În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitãþii înfiinþate este constituit din:
Denumirea

I. Bunuri imobile
A. Clãdiri
B.
C.
II.
A.

Terenuri
Altele
Bunuri mobile
Tehnicã de calcul

B. Biroticã
C. Mijloace de transport
D. Mobilier
E. DisponibilitãþiÐcãrþi
în bibliotecã
F. Inventar gospodãresc

Valoarea
Ñ milioane lei Ñ

Adresa

50.334
50.334

Municipiul Bucureºti,
calea Vãcãreºti nr. 185, sectorul 4
Ñ
Ñ
Municipiul Bucureºti, calea Vãcãreºti
nr. 185, sectorul 4
Municipiul Bucureºti, calea Vãcãreºti
nr. 185, sectorul 4
Municipiul Bucureºti, calea Vãcãreºti
nr. 185, sectorul 4
Municipiul Bucureºti, calea Vãcãreºti
nr. 185, sectorul 4
Municipiul Bucureºti,
calea Vãcãreºti nr. 185, sectorul 4
Municipiul Bucureºti,
calea Vãcãreºti nr. 185, sectorul 4

III. Imobilizãri financiare
A. Depozite bancare
Municipiul Bucureºti,
calea Vãcãreºti nr. 185, sectorul 4
B. Fonduri speciale
IV. Active circulante
A. Titluri de plasament
Municipiul Bucureºti, calea Vãcãreºti
nr. 185, sectorul 4
B. Disponibilitãþi,
Municipiul Bucureºti, calea Vãcãreºti
conturi curente
nr. 185, sectorul 4
C. Stocuri
D. Creanþe
E. Alte valori

Ñ
Ñ
8.036
793

Titlul în baza cãruia este deþinut

Contract de vânzare-cumpãrare nr. 3.975/
22 iunie 1996
Ñ
Ñ
Facturi de achiziþie

656

Facturi de achiziþie

48

Facturi de achiziþie

3.475

Facturi de achiziþie

288

Facturi de achiziþie

2.776

Facturi de achiziþie

4.950
4.950

Contracte bancare B.C.R., ING

Ñ
13.221
12.998

Notificãri bancare B.C.R., ING

223

Contracte bancare B.C.R., ING

Ñ
Ñ
Ñ

NOTÃ:

Prezenta anexã are la bazã protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundaþia Universitatea ”Nicolae
TitulescuÒ din Bucureºti ºi Universitatea ”Nicolae TitulescuÒ din Bucureºti care se înfiinþeazã prin lege.
Actele legalizate la notariat, în original, se aflã la dosarul legii de înfiinþare a universitãþii, la Camera Deputaþilor.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind înfiinþarea Universitãþii ”Nicolae TitulescuÒ din Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind înfiinþarea
Universitãþii ”Nicolae TitulescuÒ din Bucureºti ºi se dispune

publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 348.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind înfiinþarea Universitãþii ”Constantin BrâncoveanuÒ din Piteºti
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Universitatea ”Constantin
BrâncoveanuÒ din Piteºti, ca instituþie de învãþãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat ºi de utilitate publicã,
parte a sistemului naþional de învãþãmânt, cu sediul în
municipiul Piteºti, Calea Bascovului nr. 2A, judeþul Argeº.
Art. 2. Ñ Universitatea se înfiinþeazã cu urmãtoarea
facultate ºi specializare acreditate: Facultatea de
Management, Marketing în Afaceri Economice, specializarea
management, marketing în afaceri economice, cu predare
în limba românã.
Art. 3. Ñ Dupã intrarea în vigoare a prezentei legi în
structura universitãþii intrã ºi facultãþile, colegiile ºi specializãrile, altele decât cele menþionate la art. 2, acreditate
sau autorizate provizoriu prin hotãrâre a Guvernului, conform legii.
Art. 4. Ñ Personalul didactic ºi nedidactic din instituþia
care a fost autorizatã sã funcþioneze provizoriu se preia
prin transfer în interesul serviciului la instituþia nou-înfiinþatã,
începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. Ñ (1) Universitatea înfiinþatã dispune de patrimoniu propriu, prevãzut în anexa care face parte integrantã
din prezenta lege.
(2) Patrimoniul prevãzut în anexã este proprietatea universitãþii prin efectul legii.
Art. 6. Ñ Patrimoniul universitãþii va rãmâne ºi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naþional de învãþãmânt. În
cazul nerespectãrii acestei prevederi, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii va propune încetarea activitãþii de învãþãmânt ºi
desfiinþarea prin lege a universitãþii.
Art. 7. Ñ Cheltuielile privind funcþionarea universitãþii se
suportã din veniturile proprii dobândite în condiþiile legii,
precum ºi din alte surse legale.
Art. 8. Ñ Pentru a se asigura respectarea standardelor
legale de calitate, specifice învãþãmântului superior, instituþia
prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o perioadã
de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, care se aprobã prin ordin al ministrului educaþiei ºi cercetãrii ºi se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 242.
ANEXÃ
PATRIMONIUL

Universitãþii ”Constantin BrâncoveanuÒ din Piteºti, înfiinþatã prin lege
În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitãþii înfiinþate este constituit din:
Denumirea

I. Bunuri imobile
A. Clãdiri
¥ Construcþii proprii Ñ
sediul Universitãþii
”Constantin
BrâncoveanuÒ din
Piteºti Ñ facultãþile
din municipiul Piteºti
¥ Construcþii proprii Ñ
sediul Universitãþii
”Constantin
BrâncoveanuÒ
din Piteºti Ñ facultãþile
din municipiul Brãila

Adresa

Municipiul Piteºti, Calea Bascovului
nr. 2A

Municipiul Brãila, Str. Rubinelor
nr. 18

Valoarea
Ñ milioane lei Ñ

90.403
83.664
60.198

11.566

Titlul în baza cãruia este deþinut

Autorizaþie de construcþie nr. 489/
20 august 1996
Proces-verbal de recepþie nr. 2/5 noiembrie
2000

Autorizaþie de construcþie nr. 20/1 februarie
1995
Proces-verbal de recepþie nr. 20/14 martie
2000
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Denumirea

¥ Construcþii proprii Ñ
sediul Universitãþii
”Constantin
BrâncoveanuÒ
din Piteºti Ñ
facultatea din municipiul
Râmnicu Vâlcea
B. Active corporale
¥ Reamenajare,
modernizare la clãdire
concesionatã
¥ Construcþii speciale
II. Bunuri mobile
A. Aparate, instalaþii,
tehnicã de calcul
ºi proiecþie

Valoarea
Ñ milioane lei Ñ

Adresa

Municipiul Râmnicu Vâlcea,
bd Nicolae Bãlcescu nr. 39

Municipiul Piteºti, Calea Bascovului
nr. 9

Autorizaþie de construcþie nr. 38/11.982/
10 iunie 1996
Proces-verbal de recepþie nr. 1/
14 august 1998

6.739
6.492
Facturi, situaþii ºi devize lucrãri construcþii

Municipiul Râmnicu Vâlcea,
bd Nicolae Bãlcescu nr. 39

247

Municipiul Piteºti
Municipiul Brãila
Municipiul Râmnicu Vâlcea

6.618
2.833
1.479
670
684

Municipiul Piteºti
Municipiul Brãila
Municipiul Râmnicu Vâlcea

284
236
48
Ñ

Achiziþionare cu titlu definitiv, pe bazã de
facturi ºi documente fiscale, conform legislaþiei în vigoare

Municipiul Piteºti
Municipiul Brãila
Municipiul Râmnicu Vâlcea

196
Ñ
187
9

Achiziþionare cu titlu definitiv, pe bazã de
facturi ºi documente fiscale, conform legislaþiei în vigoare

Municipiul Piteºti
Municipiul Brãila
Municipiul Râmnicu Vâlcea

1.619
1.549
70
Ñ

Achiziþionare cu titlu definitiv, pe bazã de
facturi ºi documente fiscale, conform legislaþiei în vigoare

Municipiul Piteºti
Municipiul Brãila
Municipiul Râmnicu Vâlcea

1.314
437
361
516

Achiziþionare cu titlu definitiv, pe bazã de
facturi ºi documente fiscale, conform legislaþiei în vigoare

372
350
11
11
Ñ
17.616
1.921
2.521
2.506
2.304
1.582
253
469
202
51
78
73
15
9
4
2

Achiziþionare cu titlu definitiv, pe bazã de
facturi ºi documente fiscale, conform legislaþiei în vigoare

B. Biroticã

C. Mijloace de transport

D. Mobilier

E. Fond de carte
pentru biblioteci

11.900

Titlul în baza cãruia este deþinut

F. Alte active
necorporale (programe Municipiul Piteºti
informatice ºi licenþe) Municipiul Brãila
Municipiul Râmnicu
III. Imobilizãri financiare
Ñ
IV. Active circulante
A. Disponibilitãþi
B. Stocuri
a) Obiecte de inventar
¥ mobilier pentru
învãþãmânt
Municipiul Piteºti
Municipiul Brãila
Municipiul Râmnicu
¥ inventar gospodãresc
Municipiul Piteºti
Municipiul Brãila
Municipiul Râmnicu
b) Materiale
Municipiul Piteºti
Municipiul Brãila
Municipiul Râmnicu

Vâlcea

Vâlcea

Vâlcea

Vâlcea

Achiziþionare cu titlu definitiv, pe bazã de
facturi ºi documente fiscale, conform legislaþiei în vigoare

Ñ
Extras de cont, registru de casã

Achiziþionare cu titlu definitiv, pe bazã de
facturi ºi documente fiscale, conform legislaþiei în vigoare
Achiziþionare cu titlu definitiv, pe bazã de
facturi ºi documente fiscale, conform legislaþiei în vigoare
Achiziþionare cu titlu definitiv, pe bazã de
facturi ºi documente fiscale, conform legislaþiei în vigoare
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Denumirea

Valoarea
Ñ milioane lei Ñ

Adresa

C. Creanþe

10.669
4.370
2.844
3.455
2.505
1.038
684
783

Municipiul Piteºti
Municipiul Brãila
Municipiul Râmnicu Vâlcea
D. Alte valori
(fond de carte pentru
studenþi)

Municipiul Piteºti
Municipiul Brãila
Municipiul Râmnicu Vâlcea

Titlul în baza cãruia este deþinut

Fiºe de înscriere, contracte, evidenþã
contabilã

Achiziþionare cu titlu definitiv, pe bazã de
facturi ºi documente fiscale, conform legislaþiei în vigoare

114.637

TOTAL PATRIMONIU*)

(I+II+III+IV)
*) Total patrimoniu Ñ valoarea actualizatã: 151.543 milioane lei (pe baza cursului leu/dolar).

NOTÃ:

Prezenta anexã are la bazã protocolul de predare-primire a bazei materiale afectate procesului de învãþãmânt
nr. 60/30 noiembrie 2001 dintre Fundaþia de Învãþãmânt, ªtiinþã ºi Culturã ”Prof. univ. dr. Alexandru PuiuÒ din Piteºti ºi
Universitatea ”Constantin BrâncoveanuÒ din Piteºti, care se înfiinþeazã prin lege, ºi valorile intrate în patrimoniu în perioada 1 decembrie 2001 Ñ 25 februarie 2002.
Actele legalizate la notariat, în original, se aflã la dosarul legii de înfiinþare a universitãþii, la Camera Deputaþilor.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind înfiinþarea Universitãþii ”Constantin BrâncoveanuÒ din Piteºti
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind înfiinþarea
Universitãþii ”Constantin BrâncoveanuÒ din Piteºti ºi se dis-

pune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 349.

ACTE ALE CASEI NAÞIONALE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

ORDIN
privind aprobarea Normelor tehnice de constituire ºi utilizare a fondului pentru acordarea
de stimulente, instituit în baza Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
având în vedere prevederile art. 93 alin. (2) lit. b) ºi c) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Statutul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin Ordinul preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 37/2001, precum ºi ale art. 1081 ºi 109 din
Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 337 din 28 septembrie 2001 al Direcþiei salarizare, aprobat de directorul general
al Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
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în temeiul prevederilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin Ordinul
preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 37/2001,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele tehnice de constituire ºi
utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, caselor de
asigurãri de sãnãtate judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii
Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti ºi al
Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor, instituit
prin Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ Directorul general al Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate, Direcþia generalã economicã, directorii generali ai caselor de asigurãri de sãnãtate judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, Casa Asigurãrilor de
Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi
Autoritãþii Judecãtoreºti ºi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a
Transporturilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
prof. univ. dr. Eugeniu Þurlea
Bucureºti, 4 octombrie 2001.
Nr. 522.
ANEXÃ

NORME TEHNICE
de constituire ºi utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996
privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Art. 1. Ñ (1) Fondul pentru acordarea de stimulente
personalului Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
caselor de asigurãri de sãnãtate judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii,
Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii
Judecãtoreºti ºi al Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a
Transporturilor se constituie distinct prin reþinerea unei cote
de 3% din sumele încasate la bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate prin executare silitã, potrivit prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind
executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, exclusiv majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de
întârziere.
(2) Sunt sume încasate prin executarea silitã la bugetul
Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate acele sume asupra cãrora a fost începutã procedura de executare silitã
prin comunicarea somaþiei, în condiþiile legii, însoþitã de
copia de pe titlul executoriu, ca urmare a:
a) plãþii efective fãcute de debitor din proprie iniþiativã;
b) plãþii efective fãcute de un terþ, persoanã fizicã sau
juridicã, care îºi asumã obligaþia de platã în numele debitorului sau alãturi de acesta, potrivit legii, printr-un angajament de platã sau printr-un alt act încheiat în formã
autenticã;
c) vãrsãmintelor fãcute ca urmare a înfiinþãrii popririi, de
orice terþ, persoanã fizicã, societate bancarã sau altã persoanã juridicã, care deþine sau datoreazã sume de bani
debitorului;
d) valorificãrii bunurilor mobile ºi imobile în cadrul procedurii de executare silitã.
Art. 2. Ñ Din fondul constituit la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii
Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti ºi al
Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor o cotã de
10% se vireazã la Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate.
Art. 3. Ñ Formarea ºi utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente personalului:
a) la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate, prin evidenþierea în analitic, pe fiecare casã de asigurãri de
sãnãtate, care le-a creat prin efort propriu, din care 90%

se utilizeazã pentru stimularea personalului propriu ºi 10%
se vireazã la fondul constituit la Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate. Repartizarea pe direcþii ºi pe servicii
se face de cãtre directorul general la propunerea conducerii direcþiilor ºi serviciilor respective;
b) la nivelul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
din virãrile de 10% de la casele de asigurãri de sãnãtate,
repartizarea pe direcþii generale, direcþii ºi servicii a fondurilor pentru acordarea de stimulente personalului, constituite
în condiþiile prevãzute mai sus, se aprobã de cãtre preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate la propunerea conducerii acestora ºi cu avizul directorului general;
c) pentru personalul din aparatul de lucru al preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, precum ºi
pentru personalul din structurile subordonate acestuia acordarea de stimulente se aprobã de preºedintele Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate. Pentru personalul din
aparatul de lucru al vicepreºedinþilor Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate acordarea de stimulente se face la
propunerile acestora ºi se aprobã de preºedintele Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
Art. 4. Ñ Principalele criterii de repartizare pe salariaþi a
fondului pentru acordarea de stimulente personalului, constituit potrivit prevederilor prezentelor norme tehnice, sunt:
a) contribuþia efectivã la activitatea de identificare a
debitorilor, de urmãrire ºi încasare prin executare silitã a
debitorilor restanþi;
b) contribuþia personalã pentru aplicarea corectã a procedurilor de executare silitã;
c) contribuþia personalã la identificarea debitorilor ºi a
modalitãþilor optime de încasare prin executare silitã a debitorilor;
d) frecvenþa, valoarea ºi dificultatea încasãrii debitelor
din executare silitã;
e) gradul de periculozitate ºi de dificultate a acþiunilor
de stabilire, urmãrire ºi de executare silitã;
f) competenþa profesionalã doveditã ºi disponibilitatea la
sarcini în îndeplinirea atribuþiilor specifice pentru personalul
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, caselor de asigurãri de sãnãtate judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii
Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti ºi al
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Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor, rezultate
din regulamentul de organizare ºi funcþionare;
g) contribuþia la buna organizare ºi funcþionare a activitãþii proprii din aparatul propriu al Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate, caselor de asigurãri de sãnãtate
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, Casei
Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice,
Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti ºi al Casei
Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor, la aplicarea
legislaþiei specifice din domeniul asigurãrilor sociale de
sãnãtate;
h) respectarea ordinii ºi disciplinei muncii;
i) timpul de muncã efectiv lucrat în luna de acordare a
stimulentelor sau în trimestrul pentru care se acordã
acestea.
Art. 5. Ñ (1) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale
poate fi:
a) cel mult 3 salarii de bazã pentru personalul de specialitate din Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate,
casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii,
Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii
Judecãtoreºti ºi din Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a
Transporturilor, inclusiv pentru cei care ocupã funcþii de
conducere, cu excepþia funcþiilor asimilate funcþiilor de demnitate publicã, numite în condiþiile legii;
b) cel mult un salariu de bazã pentru celãlalt personal
al Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, caselor de
asigurãri de sãnãtate judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii
Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti ºi
al Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor, care
ocupã funcþii în structurile administrative, aprovizionare,
secretariat, deservire, ce contribuie la buna desfãºurare a
activitãþii.
(2) Aceeaºi persoanã nu poate beneficia într-o lunã de
stimulente constituite conform reglementãrilor în vigoare în
cuantum mai mare decât echivalentul a 3 salarii de bazã.
(3) Pentru personalul încadrat în activitatea de secretariatÑadministrativ, gospodãrire, întreþinereÑreparaþii ºi de
deservire cuantumul stimulentelor cuvenite nu poate depãºi
un salariu de bazã lunar.
Art. 6. Ñ (1) Aprobarea nominalã a persoanelor din
Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate care beneficiazã
de stimulente se face de cãtre preºedintele Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate la propunerea directorului general. Listele nominale vor fi avizate în prealabil de
cãtre conducerea direcþiilor ºi serviciilor din structura Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(2) Aprobarea nominalã pentru directorii generali din
casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii,
Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii
Judecãtoreºti ºi pentru preºedintele Casei Asigurãrilor de
Sãnãtate a Transporturilor se face de cãtre preºedintele
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.

(3) Aprobarea nominalã a persoanelor din structura
caselor de asigurãri de sãnãtate judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti, ºi a Casei Asigurãrilor de Sãnãtate
a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii
Judecãtoreºti se face de cãtre directorii generali ai acestora pentru: directori, medicul-ºef ºi pentru personalul din
subordine, iar pentru restul personalului, la propunerea conducerii compartimentelor din structura caselor de asigurãri
de sãnãtate judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, ºi
a Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice,
Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti; pentru personalul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor
aprobarea nominalã se face de cãtre preºedintele acesteia
pentru: directori, medicul-ºef ºi pentru personalul din subordine, iar pentru restul personalului, la propunerea conducerii compartimentelor din structura acesteia.
Art. 7. Ñ Plata stimulentelor aprobate se face în cursul
fiecãrei luni pentru luna expiratã, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) ºi (3).
Art. 8. Ñ Fondul pentru acordarea de stimulente personalului, constituit în conformitate cu prevederile prezentelor
norme tehnice, rãmas neutilizat la sfârºitul lunii, respectiv
al anului, se reporteazã ºi se foloseºte lunar sau anual,
dupã caz, cu aceeaºi destinaþie.
Art. 9. Ñ (1) Stimulentele atribuite sunt supuse impozitãrii potrivit legii.
(2) Stimulentele nu fac parte din salariul de bazã, nu
se suportã din fondul de salarii, iar asupra lor unitatea nu
calculeazã contribuþia de asigurãri sociale ºi contribuþia
pentru plata ajutorului de ºomaj.
(3) Asupra stimulentelor primite personalul datoreazã
contribuþia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate.
Art. 10. Ñ Evidenþierea în contabilitate a fondurilor pentru acordarea de stimulente personalului se efectueazã
potrivit normelor elaborate de Casa Naþionalã de Asigurãri
de Sãnãtate, cu avizul Ministerului Finanþelor Publice.
Art. 11. Ñ Sumele incluse în fondul pentru acordarea
de stimulente personalului în mod necuvenit, prin nerespectarea reglementãrilor în vigoare, vor fi deduse din fondul pentru acordarea de stimulente personalului, existent în
sold la data stabilirii mãsurii de executare silitã, sau din cel
ce se constituie în perioada urmãtoare.
Art. 12. Ñ În cazul includerii de sume necuvenite în
fondul pentru acordarea de stimulente personalului, precum
ºi al plãþilor acestora este interzisã acordarea de stimulente
pânã la recuperarea integralã a sumelor incluse în mod
necuvenit în fond.
Art. 13. Ñ Personalul însãrcinat cu controlul financiar
preventiv are obligaþia verificãrii modului de constituire ºi
utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente ºi de a
nu permite constituirea ºi, dupã caz, plata sumelor care nu
se încadreazã în prezentele norme tehnice, refuzând acordarea vizei de control financiar preventiv ºi informând
despre aceasta conducerea ierarhic superioarã.
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