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ACTE ALE CASEI NAÞIONALE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura ºi competenþele de acordare
a înlesnirilor la plata obligaþiilor restante la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
în temeiul prevederilor:
Ñ art. 93 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 145/1997 privind asigurãrile sociale de sãnãtate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ art. 29 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind procedura
ºi competenþele de acordare a înlesnirilor la plata obligaþiilor
restante la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
orice prevederi contrare se abrogã.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
prof. univ. dr. Eugeniu Þurlea

Bucureºti, 7 mai 2002.
Nr. 132.
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ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind procedura ºi competenþele de acordare a înlesnirilor la plata obligaþiilor restante
la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) În temeiul prevederilor art. 2 ºi ale art. 29
alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, denumitã în continuare ordonanþã de urgenþã, la cererea temeinic
justificatã a debitorilor, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate ºi de modul de organizare,
Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate, casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, Casa de Asigurãri de Sãnãtate
a Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei
ºi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice,
Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti vor acorda
înlesniri la plata obligaþiilor la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate, restante la data de 31 decembrie 2001 ºi neachitate la data depunerii cererii, inclusiv a majorãrilor de
întârziere ºi penalitãþilor de orice fel aferente acestora, calculate ºi datorate pânã la data intrãrii în vigoare a ordonanþei de urgenþã, respectiv 8 aprilie 2002. Casele de
asigurãri de sãnãtate judeþene, Casa de Asigurãri de
Sãnãtate a Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei ºi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii,
Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii
Judecãtoreºti vor fi denumite în continuare case de asigurãri
de sãnãtate.
(2) Prin obligaþii restante la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate, reglementate prin prezentele norme metodologice,
se înþelege contribuþia de 7% datoratã de angajator, respectiv contribuþia de 7% datoratã de asiguraþi, datorate ºi
neachitate la termenele legale de platã, precum ºi
majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de orice fel aferente
acestora, cu excepþia obligaþiilor la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate de aceeaºi naturã, constatate cu ocazia
controlului ulterior.
(3) Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate ºi casele
de asigurãri de sãnãtate, prin delegare de competenþã,
acordã:
a) eºalonãri la plata contribuþiilor la Fondul asigurãrilor
sociale de sãnãtate, datorate de angajator ºi de asiguraþi,
pe o perioadã de pânã la 5 ani, cu cel mult 6 luni termen
de graþie cuprins în perioada de eºalonare;
b) amânãri la plata contribuþiilor la Fondul asigurãrilor
sociale de sãnãtate, datorate de angajator ºi asiguraþi, pânã
cel târziu la data de 29 decembrie a anului fiscal în curs;
c) eºalonãri la plata majorãrilor de întârziere ºi/sau a
penalitãþilor de orice fel pe o perioadã de pânã la 5 ani,
cu cel mult 6 luni termen de graþie cuprins în perioada de
eºalonare;
d) amânãri ºi/sau scutiri sau amânãri ºi/sau reduceri de
majorãri de întârziere ºi/sau penalitãþi de întârziere (angajator ºi asiguraþi).
(4) Nu se acordã înlesniri la plata sumelor reprezentând
obligaþii restante la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate,
stabilite prin acte de control, în cazul faptelor ce constituie
infracþiuni de evaziune fiscalã, dacã instanþele judecãtoreºti
au pronunþat hotãrâri definitive ºi irevocabile în legãturã cu
aceste fapte. În aplicarea criteriului 14 din anexa la ordonanþa de urgenþã ”contribuabilul a fost sancþionat pentru

evaziune fiscalãÒ se au în vedere situaþiile în care debitorul
a fost sancþionat contravenþional pentru evaziune fiscalã
sau situaþiile în care debitorul, deºi a fost trimis în judecatã
pentru infracþiune de evaziune fiscalã, nu existã la data
cererii hotãrâre definitivã ºi irevocabilã.
(5) Nu beneficiazã de înlesniri la platã:
a) debitorii care în urma analizei criteriilor obþin un
punctaj final egal sau mai mic de 14 puncte, pentru
obligaþiile la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, restante la data de 31 decembrie 2001;
b) debitorii al cãror principal obiect de activitate îl reprezintã organizarea jocurilor de noroc, aºa cum este reflectat
în ultimul bilanþ contabil anual.
(6) Numãrul de luni de eºalonare la platã a obligaþiilor
la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, inclusiv a
majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor de orice fel, care
includ ºi perioada de graþie, se stabileºte în conformitate
cu prevederile art. 13 din ordonanþa de urgenþã, astfel:
a) în situaþia realizãrii unui punctaj intermediar limitelor
prevãzute la art. 13 din ordonanþa de urgenþã, numãrul de
luni de eºalonare se stabileºte proporþional cu acesta, prin
rotunjire în favoarea debitorului;
b) în situaþia în care debitorul opteazã pentru o perioadã de eºalonare mai micã decât perioada rezultatã pe
baza punctajului sau cu o perioadã de graþie mai micã de
6 luni ori fãrã perioadã de graþie, convenþia ºi graficul se
stabilesc în funcþie de solicitarea debitorului.
(7) Pentru obligaþiile la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate, inclusiv majorãri de întârziere ºi penalitãþi de
orice fel, datorate ºi neachitate la termenele legale de platã
dupã data de 1 ianuarie 2002 de debitori, alþii decât persoanele fizice, se acordã numai eºalonare sau amânare la
platã, respectiv cele prevãzute la alin. (3) lit. a), b) ºi c),
dupã caz.
(8) Pentru obligaþiile la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate, restante la data de 31 decembrie 2001 ºi neachitate pânã la data depunerii cererii, precum ºi pentru
majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de întârziere aferente
acestora, calculate ºi datorate pânã la data intrãrii în
vigoare a ordonanþei de urgenþã, pe baza punctajului final
debitorii beneficiazã de înlesniri la platã astfel:
a) în situaþia realizãrii unui punctaj final mai mare de
14 puncte, se acordã înlesnirile prevãzute la art. 10 din
ordonanþa de urgenþã;
b) dacã dupã data depunerii cererii ºi pânã la data
aprobãrii acesteia debitorii achitã 30% din obligaþiile la
Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, restante la data de
31 decembrie 2001, cu excepþia majorãrilor de întârziere ºi
a penalitãþilor de întârziere, aceºtia beneficiazã de eºalonarea la platã a diferenþei de 70% din obligaþiile la Fondul
asigurãrilor sociale de sãnãtate ºi de scutirea la plata
majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor de întârziere aferente acestora, calculate pânã la data intrãrii în vigoare a
ordonanþei de urgenþã. Suma achitatã de debitor trebuie sã
reprezinte 30% din totalul obligaþiilor restante la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, ce fac obiectul cererii de
acordare a înlesnirilor la platã, inclusiv penalitãþi ºi amenzi.
Pentru debitorii care solicitã înlesniri la platã, inclusiv pentru
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sucursalele ºi punctele de lucru stabile înregistrate ca
plãtitoare de contribuþie la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate, suma reprezentând 30% din totalul obligaþiilor
restante, ce trebuie achitatã pânã la data aprobãrii cererii,
se referã la obligaþiile la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate, aferente fiecãrei unitãþi plãtitoare;
c) debitorii care obþin peste 63 de puncte ºi la data
depunerii cererilor de acordare a înlesnirilor la platã au
toate obligaþiile achitate la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate, inclusiv ale anului curent, cu excepþia majorãrilor
de întârziere ºi a penalitãþilor de întârziere aferente debitelor datorate pânã la data de 31 decembrie 2001, vor beneficia de scutirea la plata majorãrilor de întârziere ºi a
penalitãþilor de întârziere aferente obligaþiilor datorate
Fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate pânã la data de
31 decembrie 2001, datorate ºi calculate pânã la data
intrãrii în vigoare a ordonanþei de urgenþã;
d) prevederile lit. c) se aplicã ºi debitorilor în cazul în
care au în derulare înlesniri la platã care au ca obiect
numai majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de întârziere,
scutirea acordându-se pentru suma rãmasã de platã la
data depunerii cererii;
e) debitorii care au în derulare eºalonãri la platã pentru
obligaþiile la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, precum ºi pentru majorãri de întârziere ºi penalitãþi de întârziere, acordate în baza reglementãrilor legale anterioare, ºi
care îºi achitã în termen de 30 de zile de la data intrãrii
în vigoare a ordonanþei de urgenþã debitele rãmase de
platã din eºalonare, precum ºi majorãrile stabilite conform
art. 83 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ulterioare, recalculate pânã la data achitãrii debitelor, beneficiazã de scutirea la plata majorãrilor de întârziere ºi a
penalitãþilor de întârziere rãmase de platã din eºalonare, cu
condiþia sã facã dovada cã la data depunerii cererii de
acordare a înlesnirilor la platã nu mai au alte obligaþii de
platã la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, neachitate
la termenele legale de platã.
(9) Stabilirea punctajului corectat necesar pentru acordarea înlesnirilor la platã în condiþiile art. 10 ºi 14 din ordonanþa de urgenþã se face pe baza punctajului obþinut
conform anexei la ordonanþa de urgenþã, corectat în minus
conform prevederilor art. 8 din ordonanþa de urgenþã, la
care, dupã caz, se pot adãuga 40 de puncte, în condiþiile
art. 9 alin. (2) din ordonanþa de urgenþã.
(10) În aplicarea prevederilor art. 8 din ordonanþa de
urgenþã se fac urmãtoarele precizãri:
a) în disponibilitãþile bãneºti în lei ºi în valutã existente
în conturile bancare la data scadenþei obligaþiilor la Fondul
asigurãrilor sociale de sãnãtate restante nu se cuprind
sumele necesare plãþii salariilor;
b) prin activitãþi pentru care încasarea contravalorii mãrfii
sau a serviciului prestat se face anticipat ori la data transferului
dreptului de proprietate, respectiv a prestãrii serviciului, se
înþelege activitãþile principale ale debitorului, desfãºurate în
domeniile: comerþ cu amãnuntul, alimentaþie publicã, activitãþi hoteliere ºi alte prestãri de servicii cãtre populaþie.
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CAPITOLUL II
Competenþele de soluþionare a cererilor de acordare
a înlesnirilor la platã
Art. 2. Ñ (1) Competenþa de acordare a înlesnirilor la
plata obligaþiilor la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate
se stabileºte pe douã niveluri, ºi anume:
a) nivelul I Ñ casele de asigurãri de sãnãtate pot
acorda înlesnirile la plata obligaþiilor la Fondul asigurãrilor
sociale de sãnãtate, prevãzute la art. 1, pentru sume de
pânã la un miliard lei;
b) nivelul II Ñ Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate
poate acorda înlesnirile la plata obligaþiilor la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, prevãzute la art. 1, pentru
sume de peste un miliard lei ºi pentru persoanele juridice
care se încadreazã în prevederile art. 9 alin. (2) din ordonanþa de urgenþã.
Nivelurile I ºi II în baza cãrora se stabileºte competenþa
de acordare a înlesnirilor la plata obligaþiilor la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, prevãzute la art. 1, se pot
modifica prin ordin al preºedintelui Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate.
(2) Cererile de acordare a înlesnirilor la platã ale debitorilor, persoane fizice ºi asociaþii fãrã personalitate juridicã,
se soluþioneazã, dupã caz, conform competenþelor stabilite
la alin. (1).
CAPITOLUL III
Procedura de soluþionare
Art. 3. Ñ (1) Înlesnirile la platã se acordã numai pe
baza cererilor motivate ale debitorilor, însoþite de documente justificative, depuse la casele de asigurãri de
sãnãtate, astfel:
a) debitorii, persoane juridice, pentru activitatea proprie,
precum ºi, dupã caz, pentru activitatea sucursalelor ºi
punctelor de lucru stabile, la casa de asigurãri de sãnãtate
la care sunt înregistraþi ca plãtitori de contribuþie la Fondul
asigurãrilor sociale de sãnãtate;
b) debitorii, asociaþii fãrã personalitate juridicã, la casa
de asigurãri de sãnãtate la care sunt înregistraþi ca plãtitori
de contribuþie la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate;
c) debitorii, persoane fizice, la casa de asigurãri de
sãnãtate pentru care au optat.
(2) Cererea de acordare a înlesnirilor la platã trebuie sã
cuprindã, dupã caz:
a) elemente de identificare a debitorului, respectiv denumirea/numele acestuia sau a/al reprezentantului fiscal,
sediul/domiciliul, anul înfiinþãrii, codul fiscal/codul numeric
personal/codul de identificare fiscalã, numele ºi calitatea
celor care reprezintã debitorul în relaþiile cu terþii, numãrul
de telefon/fax al acestora, felul înlesnirilor solicitate,
numãrul de luni pentru care se solicitã eºalonarea, din
care perioada de graþie sau perioada de amânare, dupã
caz, suma totalã pentru care se solicitã înlesniri la platã,
din care pe tipuri de obligaþii la Fondul asigurãrilor sociale
de sãnãtate, defalcate pe ani calendaristici, ºi, separat,
majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de întârziere aferente
acestora, numãrul contului/conturilor de disponibilitãþi ºi unitatea/unitãþile bancarã/bancare la care este/sunt
deschis/deschise;
b) în cazul în care debitorii, persoane juridice, au
sucursale sau puncte de lucru stabile ale cãror obligaþii
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restante la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate fac
obiectul cererilor de acordare a înlesnirilor la platã depuse
de debitori, persoane juridice, acestea se defalcheazã pe
fiecare unitate plãtitoare, pe tipuri de obligaþii ºi pe ani
calendaristici, cu precizarea caselor de asigurãri de sãnãtate
la care unitãþile respective sunt înregistrate ca plãtitoare de
contribuþie la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate;
c) cauzele care au condus la neachitarea obligaþiilor la
Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate;
d) o succintã prezentare a mãsurilor cuprinse în programul de restructurare, respectiv de redresare financiarã a
debitorilor, persoane juridice, în legãturã cu stingerea
obligaþiilor restante la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate;
e) menþiuni referitoare la înlesnirile la plata obligaþiilor la
Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, acordate anterior
(numãrul ºi data adresei de comunicare a înlesnirii la platã,
sumele pentru care s-au acordat înlesniri la platã, pe tipuri
de obligaþii, precum ºi modul cum au fost respectate acestea);
f) alte elemente în susþinerea cererii de acordare a
înlesnirilor la platã.
(3) Cererea de acordare a înlesnirilor la platã a debitorilor, persoane juridice, trebuie sã fie însoþitã de urmãtoarele documente:
a) copie de pe ultimul bilanþ contabil anual depus la
organul fiscal teritorial;
b) situaþia privind soldurile conturilor de disponibilitãþi în
lei ºi în valutã ºi depozitele bancare, inclusiv pe unitãþi
plãtitoare, la data scadenþei obligaþiilor restante la Fondul
asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru care se solicitã
înlesnire la platã, precum ºi situaþia privind creditele
curente ºi cele nerambursate la scadenþã;
c) copie de pe ultima balanþã de verificare;
d) certificat constatator eliberat de oficiul registrului
comerþului, care trebuie sã cuprindã menþiunile la zi cu privire la structura acþionariatului/asociaþilor, la mobilitatea
sediului ºi/sau a acþionariatului/asociaþilor, inclusiv cele referitoare la declanºarea procedurii de reorganizare sau faliment potrivit dispoziþiilor Legii nr. 64/1995 privind procedura
reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
e) copie de pe codul fiscal/codul unic de înregistrare
fiscalã al debitorului, persoanã juridicã, precum ºi ale tuturor
sucursalelor ºi punctelor de lucru înregistrate ca plãtitoare
de contribuþie la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate;
f) copie de pe programul de restructurare sau de pe
programul de redresare financiarã, însoþitã de extrasul din
procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor, respectiv
a asociaþilor, în care s-a discutat ºi s-a aprobat programul
de restructurare sau de redresare financiarã. Pentru debitorii, persoane juridice, care au ca acþionar majoritar statul
român, programul de restructurare sau programul de redresare financiarã trebuie însuºit, dupã caz, de ministerul de
resort sau de instituþiile publice implicate în procesul de
privatizare, care au în administrare unitatea economicã respectivã;
g) situaþia privind creanþele de încasat de la clienþi
ºi/sau debitori, conform evidenþelor contabile, vechimea
acestora, mãsurile de urmãrire întreprinse, numãrul de
cazuri aflate la instanþele de judecatã ºi sumele datorate,
stadiul acestor cazuri, precum ºi situaþia privind clienþii
neîncasaþi pentru care s-a prescris dreptul de recuperare a

creanþelor, cu exemplificarea principalilor clienþi ºi/sau
debitori;
h) situaþia privind clienþii neîncasaþi cu care societatea
are legãturi de capital direct sau prin asociatul/acþionarul
principal;
i) situaþia privind avansurile acordate furnizorilor, cu
exemplificarea principalilor furnizori, din care situaþia furnizorilor ºi valoarea avansurilor acordate acestora, cu care
societatea are legãturi de capital direct sau prin asociatul/acþionarul principal;
j) declaraþia debitorului privind cota de participare a
acestuia la capitalul social al altor societãþi comerciale,
societãþi sau companii naþionale, dupã caz, precum ºi
suma investitã;
k) copie de pe ultimul act de control întocmit de organele competente ale caselor de asigurãri de sãnãtate; în
situaþia în care prin actul de control s-au constatat diferenþe de obligaþii la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate,
se va prezenta ºi o notã cuprinzând totalul obligaþiilor la
Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, aferente perioadei
supuse controlului, declarate de debitor;
l) situaþia privind încadrarea în criteriile de performanþã
economico-financiarã ºi de disciplinã fiscalã ce se analizeazã la acordarea înlesnirilor la plata obligaþiilor restante
la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, în vederea justificãrii tipului de înlesnire solicitatã;
m) situaþia privind obligaþiile bugetare restante,
cuprinzând obligaþiile cãtre toate bugetele, datorate ºi neachitate la data depunerii cererii de acordare a înlesnirilor
la platã;
n) orice alte documente considerate utile pentru
soluþionarea cererii, pe baza cãrora sã se poatã
calcula/verifica punctajul rezultat din încadrarea în criteriile
prevãzute în anexa la ordonanþa de urgenþã.
(4) Situaþiile prevãzute la alin. (3) lit. g), h), i), j), k) ºi
m) se întocmesc de debitori ºi se semneazã, pe propria
rãspundere, de reprezentanþii legali ai acestora.
(5) În cazul în care prin control ulterior se constatã
erori în documentele ºi/sau în declaraþiile prevãzute la
alin. (4), care determinã modificarea punctajului pe baza
cãruia s-a acordat înlesnirea la platã, casele de asigurãri
de sãnãtate sau Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate,
dupã caz, procedeazã la stabilirea unui nou punctaj ºi la
modificarea înlesnirii la platã în mod corespunzãtor, conform competenþelor de acordare a înlesnirii la platã.
(6) Pentru obþinerea înlesnirilor la platã prevãzute la
art. 28 din ordonanþa de urgenþã debitorii, persoane juridice, depun cereri, inclusiv pentru înlesnirile la platã acordate sucursalelor ºi/sau punctelor de lucru, dupã caz, la
casa de asigurãri de sãnãtate la care sunt înregistraþi ca
plãtitori de contribuþie la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate, indiferent de organul competent care a acordat
iniþial înlesnirea la platã, însoþite numai de copiile de pe
documentele care atestã efectuarea plãþii, iar soluþionarea
cererilor se face în conformitate cu competenþele stabilite
la art. 2.
(7) În situaþia în care debitorii considerã cã se încadreazã în prevederile art. 9 alin. (2) din ordonanþa de
urgenþã, documentaþia acestora trebuie sã cuprindã, dupã
caz, ºi urmãtoarele:
a) memoriul motivat din care sã rezulte cã debitorii care
au o importanþã economico-socialã zonalã sau naþionalã
semnificativã se încadreazã în aceastã categorie;
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b) procesele-verbale de constatare a pierderilor suferite
în urma calamitãþilor naturale, în copie, întocmite de comisiile constituite în acest scop, în conformitate cu prevederile legale, pânã la data depunerii cererii de acordare a
înlesnirilor la platã de cãtre debitor.
(8) Cererea de acordare a înlesnirilor la platã, depusã
de debitori, persoane fizice, care desfãºoarã activitãþi independente sau de asociaþii fãrã personalitate juridicã, pentru
obligaþii datorate Fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate,
altele decât cele datorate în nume propriu, trebuie sã fie
însoþitã de urmãtoarele documente:
a) copie de pe autorizaþia de funcþionare sau de pe
actul constitutiv (contract de asociere), dupã caz;
b) declaraþie privind venitul încasat, înregistrat în ultimul
an fiscal;
c) copie de pe ultimul act de control întocmit de organele competente ale caselor de asigurãri de sãnãtate;
d) alte documente în susþinerea cererii de acordare a
înlesnirilor la platã.
(9) Cererea de acordare a înlesnirilor la platã, depusã
de debitori, persoane fizice, altele decât cele prevãzute la
alin. (8), trebuie sã fie însoþitã de urmãtoarele documente:
a) acte prin care se dovedesc veniturile debitorului ºi
ale membrilor familiei sale;
b) declaraþie privind copiii, soþul/soþia aflaþi în întreþinere
ºi copie de pe certificatele de naºtere ºi de stare civilã,
dupã caz;
c) copie de pe documentele care atestã eventuala stare
de incapacitate de muncã;
d) declaraþie pe propria rãspundere a debitorului,
cuprinzând ºi veniturile, altele decât cele pentru care a
depus acte doveditoare;
e) alte acte în susþinerea cererii.
(10) Persoanele fizice române fãrã domiciliu în România
ºi persoanele fizice strãine care au obligaþii restante la
Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate pot beneficia de
înlesniri la plata acestora numai dacã desemneazã un
reprezentant fiscal rezident în România, împuternicit sã
îndeplineascã obligaþiile acestora faþã de Fondul asigurãrilor
sociale de sãnãtate, potrivit reglementãrilor legale în
vigoare. Împuternicitul va prezenta casei de asigurãri de
sãnãtate un angajament de platã la nivelul sumelor pentru
care persoanele fizice române fãrã domiciliu în România ºi
pesoanele fizice strãine pe care le reprezintã solicitã înlesniri la platã, încheiat în formã autenticã.
Art. 4. Ñ (1) Cererile de acordare a înlesnirilor la platã
se înregistreazã într-un registru special pentru debitori, persoane juridice, ºi separat pentru debitori, persoane fizice ºi
asociaþii fãrã personalitate juridicã.
(2) Verificarea obligaþiilor restante la Fondul asigurãrilor
sociale de sãnãtate, care fac obiectul cererilor de acordare
a înlesnirilor la platã, se efectueazã pe baza datelor din
evidenþa analiticã pe plãtitori de la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate la care debitorii sunt înregistraþi ca
plãtitori de contribuþie la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate ºi/sau a unui document de verificare întocmit de
organele de control ale caselor de asigurãri de sãnãtate la
sediul social al debitorului, pe baza datelor din ultima
balanþã de verificare, precum ºi a proceselor-verbale de
calcul al majorãrilor de întârziere ºi penalitãþilor de
întârziere.
(3) Atunci când existã diferenþe între sumele solicitate
de debitori ºi cele stabilite de casele de asigurãri de
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sãnãtate ca fiind datorate, se procedeazã la punerea de
acord a acestora, dupã care casele de asigurãri de
sãnãtate confirmã obligaþiile pentru care se acordã înlesniri
la platã, cererea completându-se în mod corespunzãtor.
(4) Dacã prin cerere debitorul solicitã reducerea sau
scutirea la platã a majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor
de întârziere, iar din analiza criteriilor rezultã cã debitorul
nu are un punctaj care sã îl îndreptãþeascã sã obþinã
înlesnirile solicitate, i se acordã înlesnirea la platã corespunzãtoare punctajului obþinut.
(5) Informaþiile necesare stabilirii punctajului în baza criteriilor prevãzute în anexa la ordonanþa de urgenþã se preiau din ultimul bilanþ contabil anual ºi anexele la acesta,
întocmite de debitor în conformitate cu prevederile legale
în vigoare ºi depuse la organele fiscale teritoriale, precum
ºi din documentele ºi declaraþiile anexate la cererea de
acordare a înlesnirilor la platã, conform art. 3.
(6) Documentaþia întocmitã de debitori, persoane juridice
sau asociaþii fãrã personalitate juridicã, depusã la casa de
asigurãri de sãnãtate, se completeazã de cãtre aceasta cu
cap. I ºi II din referatul întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4. Pentru cererile depuse în baza art. 28
din ordonanþa de urgenþã casa de asigurãri de sãnãtate la
care debitorul este înregistrat ca plãtitor de contribuþie la
Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate va întocmi un referat prin care confirmã achitarea debitelor rãmase de platã
din eºalonare ºi a majorãrilor stabilite în conformitate cu
art. 83 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ulterioare. Recalcularea majorãrilor pânã la data achitãrii integrale a debitelor ce au fãcut obiectul eºalonãrii se face de
casa de asigurãri de sãnãtate la care debitorul este
înregistrat ca plãtitor de contribuþie la Fondul asigurãrilor
sociale de sãnãtate.
(7) În cazul obligaþiilor ce fac obiectul cererilor de acordare a înlesnirilor la platã ale debitorilor menþionaþi la art. 3
alin. (1) lit. a), casa de asigurãri de sãnãtate respectivã va
solicita caselor de asigurãri de sãnãtate la care sucursalele sau punctele de lucru stabile sunt înregistrate ca
plãtitoare de contribuþie la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate întocmirea unor referate prin care se certificã
cuantumul obligaþiilor restante la Fondul asigurãrilor sociale
de sãnãtate ale acestora ºi care cuprind ºi informaþii referitoare la criteriile prevãzute la pct. 8, 10, 11, 13 ºi 14 din
anexa la ordonanþa de urgenþã.
(8) Casa de asigurãri de sãnãtate la care debitorul, persoanã juridicã, este înregistrat ca plãtitor de contribuþie la
Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, dupã ce primeºte
referatele de la casele de asigurãri de sãnãtate la care
sunt înregistrate sucursalele ºi punctele de lucru stabile,
completeazã cap. I ºi II din referatul întocmit conform
modelului prezentat în anexa nr. 4 ºi începe procedura de
soluþionare, iar acordarea înlesnirilor la platã se face conform competenþelor prevãzute la art. 2.
(9) Pe baza documentelor întocmite conform alin. (6),
(7) ºi (8) organul competent în soluþionarea cererii de acordare a înlesnirilor la platã verificã documentaþia ºi modul
de completare a cap. I ºi II din referatul întocmit conform
modelului prezentat în anexa nr. 4, întocmeºte punctajul ºi
întocmeºte referatul în forma completã.
(10) În cazul în care competenþa de acordare a înlesnirilor la platã este a Casei Naþionale de Asigurãri de
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Sãnãtate, casele de asigurãri de sãnãtate verificã ºi analizeazã documentaþia ºi avizeazã cap. I ºi II din referatul
întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4 de
cãtre casa de asigurãri de sãnãtate la care a fost depusã
cererea.
(11) Pentru debitorii care beneficiazã de prevederile
art. 9 alin. (2) din ordonanþa de urgenþã, casele de asigurãri de sãnãtate vor întocmi referatul motivat prevãzut la
art. 9 alin. (3) din ordonanþa de urgenþã pe baza datelor
cuprinse în memoriul debitorului sau a procesului-verbal de
constatare a pierderilor suferite ca urmare a calamitãþilor
naturale, dupã caz.
(12) Pentru cererile debitorilor de importanþã zonalã sau
care au suferit pierderi din calamitãþi naturale, referatul
întocmit conform alin. (11) se supune spre avizare Comisiei
de dialog social constituite la nivelul prefecturii.
(13) Pentru cererile debitorilor de importanþã naþionalã
semnificativã, referatele întocmite conform alin. (11) se
supun spre avizare Comisiei de dialog social constituite la
nivelul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(14) Pe baza referatelor întocmite conform alin. (11) ºi
avizate în condiþiile alin. (12) ºi (13), casele de asigurãri
de sãnãtate completeazã cap. I ºi II din referatul întocmit
conform modelului prezentat în anexa nr. 4, care cuprinde
sinteza informaþiilor cuprinse în documentaþia debitorului.
(15) Documentaþia întocmitã de debitori, persoane fizice,
care desfãºoarã activitãþi independente, depusã la casa de
asigurãri de sãnãtate pentru care au optat, va fi completatã, dupã caz, cu copii de pe contul fiscal personal pe
ultimii 2 ani, precum ºi cu actul constatator întocmit cu
ocazia verificãrii pe teren a cererii de acordare a înlesnirilor la plata obligaþiilor restante la Fondul asigurãrilor sociale
de sãnãtate, din care sã rezulte:
a) situaþia stãrii materiale a contribuabilului (bunuri imobile ºi mobile ale debitorului ºi membrilor familiei sale);
b) posibilitãþi de încasare a debitului;
c) alte elemente utile pentru soluþionarea cererii.
(16) Înlesnirile la platã se acordã de organele competente prevãzute la art. 2 prin încheierea cu debitorii a unor
convenþii de platã conform modelului prezentat în anexa
nr. 3a) pentru persoane juridice ºi modelului prezentat în
anexa nr. 3b) pentru persoane fizice.
a) Convenþia cuprinde, printre altele, tipul obligaþiilor ºi
suma acestora care fac obiectul înlesnirilor la platã, natura
înlesnirilor acordate, perioada de acordare, condiþiile ce trebuie îndeplinite pentru menþinerea valabilitãþii înlesnirii la
platã, cuantumul majorãrilor ce trebuie achitate, precum ºi
graficele de eºalonare la platã, care fac parte integrantã
din aceasta.
b) Convenþia ºi graficele se întocmesc în 3 exemplare
originale, unul pentru debitor, unul pentru casa de asigurãri
de sãnãtate care a aprobat înlesnirea la platã ºi unul pentru casa de asigurãri de sãnãtate la care debitorul a depus
cererea.
Art. 5. Ñ Termenele de soluþionare a cererilor prin care
se solicitã acordarea de înlesniri la platã sunt urmãtoarele:
a) în cel mult 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii
cererii de acordare a înlesnirilor la platã serviciul evidenþã,
urmãrire ºi colectare a contribuþiei la Fondul asigurãrilor
sociale de sãnãtate din cadrul casei de asigurãri de
sãnãtate la care aceasta a fost depusã verificã documentaþia ºi o completeazã în conformitate cu prevederile
art. 4;

b) completarea documentaþiei de cãtre debitori se va
face la solicitarea scrisã a casei de asigurãri de sãnãtate
menþionate la lit. a);
c) termenul de înaintare la organul ierarhic superior a
cererilor de acordare a înlesnirilor la platã, care depãºesc
competenþa proprie, însoþite de documentele aferente în
formã completã, este de 5 zile lucrãtoare;
d) termenul general de soluþionare a cererilor de acordare a înlesnirilor la platã la nivelul caselor de asigurãri de
sãnãtate, conform competenþelor de soluþionare, este de
15 zile lucrãtoare de la data primirii documentaþiei în formã
completã.
Art. 6. Ñ (1) Pentru înlesnirile la plata obligaþiilor la
Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, prevãzute la art. 1
alin. (3), care se acordã la nivelul Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate, convenþia încheiatã conform art. 6
din ordonanþa de urgenþã se semneazã de cãtre preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ºi de cãtre
reprezentantul legal al debitorului.
(2) Pentru înlesnirile la platã care se acordã la nivelul
caselor de asigurãri de sãnãtate, convenþia se semneazã
de cãtre directorii generali ai acestora ºi de cãtre reprezentantul legal al debitorului.
(3) Convenþiile încheiate pentru acordarea înlesnirilor la
platã se comunicã debitorilor de cãtre compartimentul de
specialitate din cadrul casei de asigurãri de sãnãtate care
a acordat înlesnirea la platã.
(4) Pentru cererile de acordare a înlesnirilor la platã
aprobate la nivelul Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate, convenþiile încheiate pentru acordarea înlesnirilor
la platã se comunicã atât debitorilor, cât ºi caselor de asigurãri de sãnãtate la care au fost depuse cererile, de cãtre
Direcþia control ºi urmãrirea creanþelor.
Art. 7. Ñ Înlesnirile la plata obligaþiilor la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate se acordã cu urmãtoarele
condiþii:
1. Constituirea de cãtre debitori, persoane juridice, în
termen de 60 de zile de la semnarea convenþiei, a unei
garanþii, astfel:
a) o sumã egalã cu douã rate medii din eºalonare,
reprezentând obligaþii eºalonate ºi majorãri calculate conform art. 83 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile
ulterioare, în cazul eºalonãrilor la platã;
b) o sumã rezultatã din raportul dintre contravaloarea
debitelor amânate ºi majorãrile calculate conform art. 83
din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ulterioare, ºi
numãrul de luni aprobate pentru amânare la platã, în cazul
amânãrilor;
c) o sumã egalã cu o ratã medie din eºalonare, reprezentând obligaþii eºalonate ºi majorãri calculate conform
art. 83 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ulterioare, pentru debitorii care se încadreazã în prevederile
art. 21 din ordonanþa de urgenþã;
d) garanþia poate fi constituitã atât în numerar la trezoreria organului fiscal la care debitorul este înregistrat ca
plãtitor de impozite ºi taxe, cât ºi sub forma unei scrisori
de garanþie bancarã;
e) debitorii care obþin eºalonãri pentru sucursalele sau
punctele de lucru stabile vor constitui garanþiile la dispoziþia
caselor de asigurãri de sãnãtate la care sucursalele sau
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punctele de lucru stabile sunt înregistrate ca plãtitoare de
contribuþie la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate;
f) garanþia poate fi utilizatã pentru stingerea atât a ratelor, cât ºi a obligaþiilor curente în cazurile în care debitorul
este în imposibilitate de a le achita la termenele prevãzute
în grafic sau la scadenþã, dupã caz, cu condiþia reîntregirii
garanþiei pânã la urmãtorul termen de platã din eºalonare.
În cazul scrisorii de garanþie utilizarea efectivã a garanþiei
se face la solicitarea casei de asigurãri de sãnãtate, adresatã bãncii garante pe baza cererii debitorului care invocã
imposibilitatea de platã. Atunci când s-a constituit garanþie
în numerar la trezorerie, aceasta se utilizeazã, la cererea
debitorului adresatã casei de asigurãri de sãnãtate, atât în
situaþiile menþionate mai sus, cât ºi pentru plata ultimelor
rate din eºalonare. Cererea debitorului de a i se utiliza
garanþia se va depune la casa de asigurãri de sãnãtate
înaintea termenului de platã a obligaþiei, astfel încât încasarea ratelor prin utilizarea garanþiei sã se realizeze cu
respectarea întocmai a graficului;
g) în cazul pierderii valabilitãþii înlesnirii la platã casa de
asigurãri de sãnãtate va executa garanþia în contul
obligaþiilor rãmase neachitate.
2. Pânã la termenul primei rate de platã din eºalonare,
respectiv pânã la termenul de platã în cazul amânãrilor,
debitorul va face dovada cã nu mai are obligaþii neachitate
la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, inclusiv majorãri
de întârziere ºi penalitãþi de întârziere, altele decât cele
care fac obiectul înlesnirilor la platã.
3. De la data încheierii convenþiei de acordare a înlesnirilor la plata obligaþiilor la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate, pentru sumele eºalonate sau amânate, cu
excepþia majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor de orice
fel, se datoreazã ºi se calculeazã majorãri conform prevederilor legale, plata acestora efectuându-se împreunã cu
rata respectivã. Pe perioada de graþie acordatã la eºalonare ºi pe perioada amânãrii la platã majorãrile datorate
conform legii se achitã lunar. Pânã la data încheierii convenþiei se calculeazã ºi se datoreazã majorãri de întârziere
ºi penalitãþi de orice fel.
4. Pe perioada derulãrii înlesnirilor la platã debitorii sunt
obligaþi sã îºi achite obligaþiile curente la Fondul
asigurãrilor sociale de sãnãtate, cu termene scadente
începând cu data de întâi a lunii urmãtoare încheierii convenþiei. În cazul în care debitorii nu achitã la scadenþã
obligaþiile curente la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate, pot efectua plata acestora în cel mult 90 de zile,
împreunã cu majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de
întârziere aferente. Obligaþiile curente la Fondul asigurãrilor
sociale de sãnãtate, cu scadenþã dupã data de 1 octombrie a anului fiscal, împreunã cu eventualele majorãri de
întârziere ºi penalitãþi de întârziere trebuie achitate pânã
cel târziu la data de 29 decembrie a anului fiscal. Debitorii
care au sucursale ºi/sau puncte de lucru stabile sunt
obligaþi sã respecte aceastã prevedere pentru toate
sucursalele ºi/sau punctele de lucru stabile.
5. Pe perioada derulãrii înlesnirilor la platã debitorii nu
vor participa la nici o procedurã de privatizare organizatã
de instituþiile publice implicate sau de agenþii de privatizare,
în vederea cumpãrãrii de acþiuni la alte societãþi comerciale
sau achiziþionãrii de alte valori mobiliare ori pãrþi sociale.
6. Pe perioada derulãrii înlesnirilor la platã debitorii vor
transmite casei de asigurãri de sãnãtate la care sunt înregistraþi ca plãtitori de contribuþie la Fondul asigurãrilor
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sociale de sãnãtate orice intenþie de înstrãinare de active,
pe toatã perioada derulãrii înlesnirii la platã, cu excepþia
debitorilor care se încadreazã în prevederile art. 21 din
ordonanþa de urgenþã. Casa de asigurãri de sãnãtate va
putea aproba înstrãinarea de active, cu condiþia încasãrii
contravalorii acestora în contul obligaþiilor la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru care s-au obþinut înlesniri la platã.
Art. 8. Ñ Diferenþele de majorãri de întârziere ºi penalitãþi de întârziere, rãmase de platã în sarcina debitorilor
dupã acordarea reducerilor prevãzute în ordonanþa de
urgenþã, se datoreazã începând cu ziua lucrãtoare imediat
urmãtoare celei în care s-a achitat ultima ratã din eºalonare ºi se considerã obligaþie cu termen de platã în anul
curent.
Art. 9. Ñ (1) Nerespectarea convenþiilor încheiate, respectiv a termenelor de platã ºi a condiþiilor în care s-au
acordat înlesnirile la platã, atrage anularea acestora, începerea imediatã sau continuarea, dupã caz, a executãrii
silite pentru întreaga sumã neplãtitã ºi obligaþia de platã a
majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor de întârziere calculate de la data la care termenele ºi/sau condiþiile nu au
fost respectate. Majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de
întârziere scutite de la platã în conformitate cu prevederile
art. 12 din ordonanþa de urgenþã se înregistreazã în contabilitatea debitorilor în cuantumul menþionat în convenþie ºi
se recupereazã la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate
conform prevederilor legale în vigoare.
(2) O nouã cerere pentru acordarea de înlesniri la plata
obligaþiilor datorate la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate, în conformitate cu prevederile ordonanþei de
urgenþã, nu poate fi depusã timp de 12 luni de la data
nerespectãrii înlesnirilor acordate anterior în baza aceluiaºi
act normativ.
Art. 10. Ñ (1) Convenþiile încheiate în conformitate cu
prevederile art. 6 din ordonanþa de urgenþã intrã în vigoare
de la data de întâi a lunii urmãtoare celei în care au fost
semnate.
(2) Începând cu data încheierii convenþiei, pentru
obligaþiile datorate la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate pentru care s-au aprobat înlesniri la platã executarea silitã nu se porneºte sau nu se continuã, dupã caz.
Art. 11. Ñ (1) De înlesnirile la platã prevãzute la art. 1
din ordonanþa de urgenþã, pentru obligaþiile reprezentând
contribuþii datorate Fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate,
restante la data de 31 decembrie 2001, inclusiv majorãrile
de întârziere ºi penalitãþile de întârziere aferente acestora,
calculate pânã la data intrãrii în vigoare a ordonanþei de
urgenþã, beneficiazã ºi debitorii aflaþi în procedura de reorganizare judiciarã conform legii.
(2) La cererea debitorului, în proiectul planului de reorganizare va fi cuprins tipul de înlesnire la platã care se
solicitã a fi acordatã pentru obligaþiiile datorate Fondului
asigurãrilor sociale de sãnãtate.
(3) Dupã confirmarea planului de reorganizare de cãtre
judecãtorul-sindic, conform prevederilor legale în materie,
cererea ºi documentaþia întocmitã de administrator sau de
administrator ºi debitor, dupã caz, vor fi încuviinþate de
judecãtorul-sindic ºi vor fi depuse la casa de asigurãri de
sãnãtate la care debitorul este înregistrat ca plãtitor de
contribuþie la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
(4) Convenþia încheiatã cu Casa Naþionalã de Asigurãri
de Sãnãtate sau cu casele de asigurãri de sãnãtate, dupã
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caz, de debitorii menþionaþi la alin. (1) va fi semnatã de
administratorul societãþii debitoare, iar în cazul în care activitatea debitorului este condusã în parte de administrator,
în conformitate cu atribuþiile stabilite în sarcina acestuia la
art. 18 lit. c) din Legea nr. 64/1995, republicatã, convenþia
va fi semnatã de administrator ºi de reprezentantul legal al
debitorului.
(5) Pentru constituirea garanþiei solicitate de Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate sau de casele de asigurãri de sãnãtate, dupã caz, în conformitate cu prevederile art. 18 din ordonanþa de urgenþã, debitorul sau
administratorul, dupã caz, va solicita judecãtorului-sindic
confirmarea acesteia.
(6) Pe perioada derulãrii înlesnirii la platã debitorii pot
înstrãina active cu informarea Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate sau a caselor de asigurãri de sãnãtate, dupã
caz, iar sumele vor fi distribuite conform Legii nr. 64/1995,
republicatã.
(7) Nerespectarea planului de reorganizare poate conduce, în cazul în care administratorul sau oricare dintre
creditori o cere, la deschiderea procedurii falimentului ºi
atrage pierderea valabilitãþii sau anularea, dupã caz, a
înlesnirii acordate, de la data pronunþãrii de cãtre
judecãtorul-sindic.

Art. 15. Ñ Calculul punctajului total ºi stabilirea înlesnirilor ce se acordã se efectueazã pe baza datelor introduse
din referatul întocmit de casele de asigurãri de sãnãtate ºi
verificate pe baza documentelor aferente.

CAPITOLUL IV

(2) Înlesnirile la platã acordate anterior se deruleazã în
continuare în condiþiile prevãzute de actele normative în
baza cãrora au fost acordate, cu excepþia celor care se
încadreazã în prevederile art. 28 din ordonanþa de urgenþã.

Dispoziþii finale
Art. 12. Ñ Diferenþele de contribuþii la Fondul
asigurãrilor sociale de sãnãtate, precum ºi majorãrile de
întârziere ºi penalitãþile de întârziere aferente acestora,
constatate în urma controalelor efectuate ulterior de organele competente ale caselor de asigurãri de sãnãtate, se
achitã conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 13. Ñ (1) Pe perioada amânãrii sau eºalonãrii la
plata obligaþiilor la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate,
cu excepþia majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor de
orice fel, se datoreazã majorãri în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile
ulterioare.
(2) Majorãrile menþionate la alin. (1) nu fac obiectul
înlesnirilor la platã reglementate de prevederile ordonanþei
de urgenþã.
Art. 14. Ñ (1) Majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de
întârziere amânate la platã se vor reflecta în contabilitatea
debitorilor într-un cont de ordine ºi evidenþã.
(2) Veniturile rezultate în urma regularizãrii contabile a
operaþiunilor prevãzute la art. 10, 12, 14 ºi 28 din ordonanþa de urgenþã nu se impoziteazã în condiþiile în care
cheltuielile care au fost influenþate cu majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de întârziere nu au fost deductibile
fiscal.
(3) Sumele stabilite conform alin. (2) se utilizeazã ca
surse proprii de finanþare.
(4) Monografia contabilã ce reflectã prevederile alin. (2)
ºi (3) este prevãzutã în anexa nr. 1.
(5) Corespondenþa dintre criteriile prevãzute în anexa la
ordonanþa de urgenþã ºi informaþiile din bilanþurile contabile
sau din situaþiile financiare, dupã caz, întocmite de debitori,
persoane juridice, este prezentatã în anexa nr. 2.

Art. 16. Ñ Organele abilitate sã acorde înlesniri la
platã, indiferent de nivelul de competenþã, vor organiza evidenþa cererilor de acordare a înlesnirilor la platã ºi a înlesnirilor la platã acordate.
Art. 17. Ñ (1) Casele de asigurãri de sãnãtate vor
urmãri modul de respectare a înlesnirilor la platã pentru
debitorii înregistraþi ca plãtitori de contribuþie la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate în evidenþele proprii.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate la care debitorii
sunt înregistraþi ca plãtitori de contribuþie la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate au obligaþia sã organizeze
evidenþa necesarã în vederea transmiterii cãtre Oficiul
Concurenþei a informaþiilor referitoare la inventarul ajutoarelor de stat, potrivit dispoziþiilor legale care reglementeazã
ajutorul de stat.
Art. 18. Ñ (1) Cererile de acordare a înlesnirilor la
platã, depuse ºi nesoluþionate înainte de data intrãrii în
vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi actualizate
ºi soluþionate conform prevederilor acestora.

(3) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata
obligaþiilor restante la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate, acordate în baza prevederilor legale anterioare
ordonanþei de urgenþã, indiferent de data pierderii acestora,
pot solicita acordarea de înlesniri la platã în condiþiile ordonanþei menþionate mai sus, cu încadrarea în prevederile
acesteia ºi cu condiþia achitãrii majorãrilor datorate în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 108/1996, cu modificãrile ulterioare, calculate pânã la
data pierderii acestora.
Art. 19. Ñ Ajutoarele de stat mai mari de 50 miliarde
lei, acordate în condiþiile ordonanþei de urgenþã, vor fi notificate Consiliului Concurenþei de cãtre Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate, în conformitate cu reglementãrile
legale privind ajutorul de stat.
Art. 20. Ñ În situaþia divizãrii debitorului care beneficiazã de înlesniri la platã, acesta este obligat sã prezinte
casei de asigurãri de sãnãtate la care este înregistrat ca
plãtitor de contribuþie la Fondul asigurãrilor sociale de
sãnãtate protocolul de predare-preluare, precum ºi propunerile de defalcare a graficului de eºalonare pe baza
cãruia casa de asigurãri de sãnãtate procedeazã la întocmirea noilor grafice de eºalonare pe entitãþi rezultate din
divizare.
Art. 21. Ñ Informaþiile referitoare la contribuþia la Fondul
asigurãrilor sociale de sãnãtate ale debitorilor care beneficiazã de prevederile ordonanþei de urgenþã constituie secret
fiscal, potrivit legii.
Art. 22. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din
prezentele norme metodologice.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 394/10.VI.2002

ANEXA Nr. 1*)
la normele metodologice

*) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil.
ANEXA Nr. 2*)
la normele metodologice

*) Anexa nr. 2 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 3a)*)
la normele metodologice
MODEL (persoane juridice)

*) Anexa nr. 3a) este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 3b)*)
la normele metodologice
MODEL (persoane juridice)

*) Anexa nr. 3b) este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 4*)
la normele metodologice
MODEL

*) Anexa nr. 4 este reprodusã în facsimil.
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