Anul XIV Ñ Nr. 663

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Vineri, 6 septembrie 2002

SUMAR

Nr.

8.
9.
10.

15.

908.

917.

56.

Pagina
HOTÃRÂRI ALE SENATULUI
Ñ Hotãrâre pentru alegerea vicepreºedinþilor
Senatului în a doua sesiune a anului 2002...........
Ñ Hotãrâre pentru alegerea secretarilor Senatului
în a doua sesiune a anului 2002............................
Ñ Hotãrâre pentru alegerea chestorilor Senatului
în a doua sesiune a anului 2002............................
HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
Ñ Hotãrâre pentru alegerea vicepreºedinþilor,
secretarilor ºi chestorilor Camerei Deputaþilor ........
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ñ Hotãrâre privind atestarea domeniului public al
judeþului Vrancea, precum ºi al municipiilor,
oraºelor ºi comunelor din judeþul Vrancea .............
Ñ Hotãrâre privind modificarea anexei nr. 12 la
Hotãrârea Guvernului nr. 1.116/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor ºi fondurilor aferente
programelor care se experimenteazã ºi se
finanþeazã din bugetul Ministerului Dezvoltãrii ºi
Prognozei în anul 2001 ............................................
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
Ñ Ordin al ministrului Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specialã la
Societatea Comercialã ”ElectronicaÒ Ñ S.A.
Bucureºti ....................................................................

Nr.
57.

Ñ Ordin al ministrului Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specialã la
Societatea Comercialã ”FaurÒ Ñ S.A. Bucureºti.....

6Ð7

58.

Ñ Ordin al ministrului Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specialã la
Societatea Comercialã ”ElectroputereÒ Ñ S.A.
Craiova .......................................................................

7

Ñ Ordin al ministrului Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specialã la
Societatea Comercialã ”AlpromÒ Ñ S.A. Slatina ....

8

Ñ Ordin al ministrului Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specialã la
Societatea Comercialã ”TeromÒ Ñ S.A. Iaºi ..........

8Ð9

Ñ Ordin al ministrului sãnãtãþii ºi familiei pentru
aprobarea Normelor de autorizare ºi funcþionare a
laboratoarelor care efectueazã analize medicale în
sistem ambulatoriu ....................................................

9Ð16

2
2
3

3Ð4

4

Pagina

59.

60.

609.
4Ð5

ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
34.
5Ð6

Ñ Circularã privind nivelul ratei dobânzii de referinþã a Bãncii Naþionale a României valabil în luna
septembrie 2002........................................................

16

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 663/6.IX.2002

HOTÃRÂRI

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru alegerea vicepreºedinþilor Senatului
în a doua sesiune a anului 2002
În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) ºi (5) din Constituþia României
ºi ale art. 26 ºi 27 din Regulamentul Senatului, republicat,
Senatul

h o t ã r ã º t e:

Articol unic. Ñ Se aleg în funcþia de vicepreºedinte al Senatului
urmãtorii senatori:
1. Alexandru Athanasiu
Ñ Grupul parlamentar P.S.D.
Ñ (Social-Democrat ºi Umanist);
2. Doru Ioan Tãrãcilã
Ñ Grupul parlamentar P.S.D.
Ñ (Social-Democrat ºi Umanist);
3. Buzatu Gheorghe
Ñ Grupul parlamentar P.R.M.;
4. Pãcuraru Paul
Ñ Grupul parlamentar P.N.L.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 2 septembrie 2002.
Nr. 8.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru alegerea secretarilor Senatului
în a doua sesiune a anului 2002
În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) ºi (5) din Constituþia României
ºi ale art. 26 ºi 27 din Regulamentul Senatului, republicat,
Senatul

h o t ã r ã º t e:

Articol unic. Ñ Se aleg în funcþia de secretar al Senatului urmãtorii
senatori:
1. Nicolescu Constantin
Ñ Grupul parlamentar P.S.D.
Ñ (Social-Democrat ºi Umanist);
2. Ungheanu Mihai
Ñ Grupul parlamentar P.R.M.;
3. Puºk‡º Valentin Zolt‡n
Ñ Grupul parlamentar U.D.M.R.;
4. Hanganu Romeo Octavian
Ñ Grupul parlamentar P.D.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 2 septembrie 2002.
Nr. 9.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru alegerea chestorilor Senatului
în a doua sesiune a anului 2002
În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) ºi (5) din Constituþia României
ºi ale art. 26 ºi 27 din Regulamentul Senatului, republicat,
Senatul

h o t ã r ã º t e:

Articol unic. Ñ Se aleg în funcþia de
senatori:
1. Apostolache Victor
Ñ
Ñ
2. Badea Dumitru
Ñ

chestor al Senatului urmãtorii
Grupul parlamentar P.S.D.
(Social-Democrat ºi Umanist);
Grupul parlamentar P.R.M.

PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 2 septembrie 2002.
Nr. 10.

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
pentru alegerea vicepreºedinþilor, secretarilor ºi chestorilor
Camerei Deputaþilor
În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) din Constituþia României ºi ale
art. 23 ºi 24 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aleg în funcþia de vicepreºedinte al Camerei Deputaþilor
urmãtorii deputaþi:
Ñ Viorel Hrebenciuc
Ñ Grupul parlamentar al P.S.D.
Ñ (Social-Democrat ºi Umanist);
Ñ Ovidiu Cameliu Petrescu
Ñ Grupul parlamentar al P.S.D.
Ñ (Social-Democrat ºi Umanist);
Ñ Corneliu Ciontu
Ñ Grupul parlamentar al P.R.M.;
Ñ Puiu Haºotti
Ñ Grupul parlamentar al P.N.L.
Art. 2. Ñ Se aleg în funcþia de secretar al Camerei Deputaþilor
urmãtorii deputaþi:
Ñ Tudor Mohora
Ñ Grupul parlamentar al P.S.D.
Ñ (Social-Democrat ºi Umanist);
Ñ Constantin Niþã
Ñ Grupul parlamentar al P.S.D.
Ñ (Social-Democrat ºi Umanist);
Ñ Nicolae Leonãchescu
Ñ Grupul parlamentar al P.R.M.;
Ñ L‡szl— BorbŽly
Ñ Grupul parlamentar al U.D.M.R.
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Art. 3. Ñ Se aleg în funcþia de chestor al Camerei Deputaþilor
urmãtorii deputaþi:
Ñ Alexandru Lãpuºan
Ñ Grupul parlamentar al P.S.D.
Ñ (Social-Democrat ºi Umanist);
Ñ Nicolae Vasilescu
Ñ Grupul parlamentar al P.R.M.;
Ñ Bogdan Nicolae Niculescu-Duvãz Ñ Grupul parlamentar al P.D.;
Ñ Miron Ignat
Ñ Grupul parlamentar al
Ñ minoritãþilor naþionale.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 2 septembrie 2002.
Nr. 15.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind atestarea domeniului public al judeþului Vrancea, precum ºi al municipiilor,
oraºelor ºi comunelor din judeþul Vrancea
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se atestã apartenenþa la domeniul public al
judeþului Vrancea, precum ºi al municipiilor, oraºelor ºi comu-

nelor din judeþul Vrancea a bunurilor cuprinse în anexele
nr. 1Ñ65*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 22 august 2002.
Nr. 908.
*) Anexele nr. 1Ñ65 se publicã ulterior.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea anexei nr. 12 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.116/2001 privind aprobarea
structurii, indicatorilor ºi fondurilor aferente programelor care se experimenteazã ºi se finanþeazã
din bugetul Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei în anul 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Punctul 8 din anexa nr. 12 la Hotãrârea
Guvernului nr. 1.116/2001 privind aprobarea structurii, indi-

catorilor ºi fondurilor aferente programelor care se experimenteazã ºi se finanþeazã din bugetul Ministerului
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Dezvoltãrii ºi Prognozei în anul 2001, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 29 noiembrie
2001, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”8. Alte informaþii:
¥ Programul este implementat de Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, iar la nivelul regiunii de dezvoltare, de agenþiile
pentru dezvoltare regionalã constituite potrivit Legii
nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã în România, cu
modificãrile ulterioare. Relaþia dintre aceste instituþii pentru
realizarea prezentului program se asigurã prin contract de
prestãri de servicii. Programul se încheie la data de
31 decembrie 2005.
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului
(cheltuieli de personal, materiale ºi servicii), destinatã
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi agenþiilor pentru dezvoltare regionalã;
Ñ investiþii în bunuri ºi servicii ale administratorilor parcurilor industriale, ºtiinþifice ºi tehnologice, în vederea constituirii ºi dezvoltãrii infrastructurii aferente acestor parcuri.
¥ Procentul maxim de cofinanþare asigurat beneficiarilor
prin acest program de la bugetul de stat este de 50% din
valoarea de achiziþie a bunurilor ºi serviciilor.
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¥ Potenþialii beneficiari: societãþi comerciale, persoane
juridice române, având ca obiect de activitate administrarea
parcurilor industriale, ºtiinþifice ºi tehnologice.
¥ Pentru parcurile ºtiinþifice ºi tehnologice Comisia de
evaluare a proiectelor este compusã din 5 membri votanþi,
dintre care 3 reprezentanþi ai Ministerului Dezvoltãrii ºi
Prognozei, un reprezentant al Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii ºi un reprezentant al Ministerului Comunicaþiilor
ºi Tehnologiei Informaþiei.
¥ Implementarea programului necesitã realizarea unor
studii, analize ºi campanii de promovare (inclusiv externe)
care se contracteazã cu agenþi economici specializaþi ºi se
finanþeazã din bugetul programului ca acþiuni de asistenþã
tehnicã. Prima etapã a programului, pânã în trimestrul I al
anului 2002, este destinatã acestor tipuri de activitãþi.
¥ Suma acordatã acþiunilor de asistenþã tehnicã în perioada 2001Ñ2005 este de 40 miliarde lei din bugetul total
al programului.
¥ Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul
Dezvoltãrii ºi Prognozei, se aprobã prin ordin al ministrului
dezvoltãrii ºi prognozei ºi se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea I.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
Bucureºti, 22 august 2002.
Nr. 917.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”ElectronicaÒ Ñ S.A. Bucureºti
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”ElectronicaÒ Ñ S.A. Bucureºti,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”ElectronicaÒ Ñ S.A. Bucureºti, denumitã în continuare
societate comercialã, cu sediul în municipiul Bucureºti,
bd. Dimitrie Pompei nr. 5Ñ7, sectorul 2, înmatriculatã la

Oficiul registrului comerþului sub nr. J40/263/1991, începând
cu data de 12 august 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
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(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum
ºi a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 22 august 2002.
Nr. 56.

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”FaurÒ Ñ S.A. Bucureºti
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”FaurÒ Ñ S.A. Bucureºti,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”FaurÒ Ñ S.A. Bucureºti, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în municipiul Bucureºti, bd. Basarabia
nr. 256, sectorul 3, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului sub nr. J40/13/1991, începând cu data de 12
august 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
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e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
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de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 22 august 2002.
Nr. 57.

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”ElectroputereÒ Ñ S.A. Craiova
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”ElectroputereÒ Ñ S.A. Craiova,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”ElectroputereÒ Ñ S.A. Craiova, denumitã în continuare
societate comercialã, cu sediul în municipiul Craiova, calea
Bucureºti nr. 144, judeþul Dolj, înmatriculatã la Oficiul
registrului comerþului sub nr. J16/12/1991, începând cu data
de 12 august 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 22 august 2002.
Nr. 58.
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AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”AlpromÒ Ñ S.A. Slatina
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”AlpromÒ Ñ S.A. Slatina,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”AlpromÒ Ñ S.A. Slatina, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în municipiul Slatina, str. Milcov nr. 1,
judeþul Olt, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului
sub nr. J28/11/1991, începând cu data de 12 august 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 22 august 2002.
Nr. 59.
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”TeromÒ Ñ S.A. Iaºi
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare
ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea
procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”TeromÒ Ñ S.A. Iaºi,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã

”TeromÒ Ñ S.A. Iaºi, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în municipiul Iaºi, Calea Chiºinãului
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nr. 29, judeþul Iaºi, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului sub nr. J22/263/1991, începând cu data de
12 august 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum
ºi a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
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b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 22 august 2002.
Nr. 60.

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI

ORDIN
pentru aprobarea Normelor de autorizare ºi funcþionare a laboratoarelor care efectueazã
analize medicale în sistem ambulatoriu
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare al Direcþiei generale de sãnãtate publicã nr. DB/9.449/2002,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind autorizarea ºi
funcþionarea laboratoarelor care efectueazã analize medicale în sistem ambulatoriu, prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Lista cuprinzând investigaþiile paraclinice care
pot fi efectuate de laboratoare de analize medicale în sistem ambulatoriu este prevãzutã în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Lista cuprinzând dotãrile minimale ale laboratoarelor care efectueazã analize medicale în sistem ambulatoriu este prevãzutã în anexa nr. 3.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1, 2 ºi 3 fac parte integrantã din
prezentul ordin.

Art. 5. Ñ Direcþia generalã de sãnãtate publicã,
direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, precum ºi ministerele cu reþea sanitarã proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 6. Ñ De la data intrãrii în vigoare a prezentului
ordin se abrogã orice dispoziþie legalã contrarã prevederilor
acestuia.
Art. 7. Ñ Prezentul ordin va intra în vigoare la 30 de
zile de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
Bucureºti, 12 august 2002.
Nr. 609.
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ANEXA Nr. 1
NORME

privind autorizarea ºi funcþionarea laboratoarelor care efectueazã analize medicale în sistem ambulatoriu
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Laboratorul de analize medicale este unitatea
aparþinând sistemului public sau privat, cu sau fãrã personalitate juridicã, furnizoare de servicii medicale de laborator, constând în examinarea produselor provenite din
organismul uman, în scopul stabilirii, completãrii sau confirmãrii unui diagnostic.
Art. 2. Ñ Laboratorul care efectueazã analize în sistem
ambulatoriu poate fi organizat ca un cabinet medical independent sau ca parte componentã a ambulatoriului de specialitate, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 3. Ñ Laboratoarele care efectueazã analize în sistem ambulatoriu sunt reprezentate de:
1. laboratoare clinice de analize medicale;
2. laboratoare anatomopatologice.
Art. 4. Ñ Laboratorul clinic care efectueazã analize în
sistem ambulatoriu îºi desfãºoarã activitatea având o structurã funcþionalã divizatã în unul sau mai multe dintre
urmãtoarele compartimente:
a) biochimie clinicã;
b) hematologie:
Ñ morfologie;
Ñ hemostazã;
Ñ imunohematologie;
c) serologie;
d) imunologie;
e) microbiologie;
f) parazitologie;
g) toxicologie;
h) geneticã.
Art. 5. Ñ Serviciile medicale ale laboratorului care efectueazã analize medicale în sistem ambulatoriu se realizeazã dupã cum urmeazã:
1. în laboratorul clinic serviciile medicale se vor efectua
de cãtre medici cu studii în specialitatea medicinã de laborator (laborator clinic, microbiologie, medicinã de laborator),
de alt personal cu studii superioare autorizat sã lucreze în
domeniul medical (biologi, biochimiºti ºi chimiºti) ºi de personal mediu sanitar;
2. în laboratorul de anatomie patologicã serviciile medicale
se vor efectua de cãtre medici având specialitatea de anatomopatologie, de alt personal cu studii superioare autorizat sã
lucreze în domeniul medical ºi de personal mediu sanitar.
Art. 6. Ñ Funcþia de ºef de laborator este îndeplinitã în
mod obligatoriu de un medic având una dintre specialitãþile
enumerate la art. 5.
CAPITOLUL II
Organizarea ºi funcþionarea laboratorului care efectueazã
analize medicale în sistem ambulatoriu
SECÞIUNEA 1
Personalul laboratorului de analize medicale

Art. 7. Ñ (1) În laboratorul care efectueazã analize
medicale în sistem ambulatoriu lucreazã doar personal
autorizat conform legislaþiei în vigoare.

(2) Biologii, biochimiºtii ºi chimiºtii îºi desfãºoarã activitatea în cadrul laboratorului clinic care efectueazã analize
în sistem ambulatoriu, doar în domeniul pentru care au
urmat pregãtire de specialitate postuniversitarã, atestatã cu
documente corespunzãtoare, ºi numai în subordinea unui
medic cu specialitatea medicinã de laborator.
Art. 8. Ñ Medicul anatomopatolog, medicul specialist de
laborator cu competenþã sau curs de specializare în domeniu, precum ºi biologul care a urmat cursuri de specializare
de minimum 3 luni, cu obligativitatea pregãtirii periodice o
datã la 2 ani, pot efectua examenul citologic BabeºPapanicolau.
Art. 9. Ñ Pregãtirea profesionalã a personalului care îºi
desfãºoarã activitatea în laboratorul de analize medicale
trebuie monitorizatã în mod continuu de cãtre ºeful de
laborator, care este direct rãspunzãtor de întreaga activitate
medicalã ce se desfãºoarã în unitatea pe care o conduce,
inclusiv de efectuarea ºi rezultatele controlului intern ºi
extern de calitate privind laboratorul.
Art. 10. Ñ ªeful laboratorului de analize medicale este
obligat ºi direct rãspunzãtor de efectuarea ºi rezultatele
controlului intern ºi extern de calitate privind laboratorul.
SECÞIUNEA a 2-a
Servicii medicale efectuate în cadrul laboratorului de analize
medicale în sistem ambulatoriu

Art. 11. Ñ În cadrul laboratorului de analize medicale
pot fi efectuate urmãtoarele servicii medicale de laborator:
1. în laboratorul clinic se pot efectua servicii de: biochimie clinicã, hematologie (morfologie, hemostazã, imunohematologie), imunologie, serologie, microbiologie, parazitologie,
toxicologie ºi geneticã, corespunzãtoare fiecãrui compartiment din structura laboratorului;
2. în laboratorul de anatomopatologie se pot efectua
servicii de: citologie, histopatologie ºi imunohistochimie.
Art. 12. Ñ (1) Serviciile medicale de laborator care pot
fi efectuate în sistem ambulatoriu în cadrul laboratorului
sunt prevãzute în anexa nr. 2 la ordin.
(2) Serviciile medicale de laborator care pot fi efectuate
de laboratoarele institutelor naþionale ºi ale centrelor de
referinþã sunt cuprinse în liste de analize proprii, diferite de
cele menþionate în prezenta anexã.
(3) Serviciile prevãzute la alin. (1) reprezintã totalitatea
serviciilor medicale de laborator care pot fi efectuate de
laboratorul de analize medicale în sistem ambulatoriu, fiecare laborator de analize medicale putând opta pentru executarea totalã sau parþialã a acestora.
SECÞIUNEA a 3-a
Circuitele funcþionale din cadrul laboratorului
de analize medicale în sistem ambulatoriu

Art. 13. Ñ (1) Laboratorul de analize medicale trebuie
sã fie astfel structurat ºi dotat încât sã previnã riscul contaminãrii accidentale ºi sã poatã efectua activitate fluentã.
(2) Principiile care stau la baza atingerii acestui obiectiv
sunt urmãtoarele:
a) construirea laboratorului pe principiul plan fãrã întoarcere: fluxul activitãþii laboratorului sã fie unidirecþional,
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sectorul de lucru cu pacienþii sã fie complet separat de
sectoarele de lucru ale laboratorului;
b) realizarea secvenþialã a procedurilor, cu luarea
mãsurilor de precauþie adecvate pentru integritatea
probelor;
c) separarea activitãþilor în timp sau spaþiu;
d) probele de sânge care pãrãsesc spaþiul aferent activitãþii de recoltare trebuie sã parcurgã un circuit diferit de
cel al celorlalte produse recoltate. În caz contrar transportul
probelor trebuie sã se realizeze în mod obligatoriu în recipiente de transport adecvate sau dupã un program care sã
permitã separarea timpilor de transport.
SECÞIUNEA a 4-a
Spaþiul necesar laboratorului de analize medicale
în sistem ambulatoriu

Art. 14. Ñ Laboratorul de analize medicale trebuie sã
fie astfel stucturat încât sã asigure un nivel calitativ superior serviciilor efectuate pentru populaþie.
Art. 15. Ñ Laboratorul clinic trebuie sã dispunã de
intrare separatã cu acces direct, având urmãtoarea compartimentare obligatorie:
a) salã de aºteptare cu o suprafaþã de minimum 8 m2,
cu respectarea normelor de suprafaþã de 1 m2/persoanã
(adult) ºi de minimum 1,5 m2/persoanã (copil ºi însoþitor);
b) spaþiu de recoltare subcompartimentat în spaþii cu
destinaþia de recoltare de sânge ºi produse patologice pentru microbiologie, cu o suprafaþã totalã de minimum 12 m2;
c) spaþiu de lucru diferenþiat astfel:
Ñ hematologia, biochimia, serologia ºi imunologia pot
coexista în aceeaºi încãpere cu o suprafaþã totalã de minimum 16 m 2 , iar în cazul în care aceste activitãþi se
desfãºoarã în încãperi diferite, spaþiul aferent fiecãrei activitãþi trebuie sã mãsoare cel puþin 8 m2;
Ñ microbiologia necesitã spaþiu de lucru separat, în
suprafaþã de minimum 12 m2, precum ºi o camerã pentru
pregãtirea materialelor ºi mediilor, în suprafaþã de minimum
8 m2 ;
Ñ parazitologia necesitã spaþiu de lucru separat cu o
suprafaþã de minimum 8 m2;
Ñ toxicologia nu necesitã spaþiu de lucru separat în
cazul în care existã compartiment de biochimie; în situaþia
în care acest compartiment este de sine stãtãtor, spaþiul
cu aceastã destinaþie va avea o suprafaþã de minimum
12 m2;
Ñ genetica necesitã spaþiu de lucru separat, reprezentat
de douã încãperi cu o suprafaþã minimã de 12 m2 /
încãpere;
d) spaþiul destinat sterilizãrii trebuie sã conþinã minimum
o autoclavã ºi sã aibã o suprafaþã care sã permitã circulaþia materialului. Se recomandã utilizarea a douã autoclave, una destinatã materialelor infecte ºi alta destinatã
produselor sterile, dar când nu existã aceastã posibilitate
se vor respecta urmãtoarele:
Ñ efectuarea sterilizãrii cu aceeaºi autoclavã, în cicluri
alternative, fãrã a se amesteca materialele infecte cu cele
destinate a fi sterile;
Ñ afiºarea ºi însuºirea de cãtre personal a etapelor ºi
procedurilor de sterilizare;
Ñ utilizarea lãmpilor cu raze ultraviolete pentru sterilizarea între activitãþi;
Ñ stabilirea unui program de lucru adaptat activitãþilor
desfãºurate;
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e) spaþii-anexe:
Ñ spaþiu pentru depozitarea materialelor sanitare;
Ñ vestiar ºi salã pentru personal;
Ñ douã grupuri sanitare, unul destinat personalului din
laboratorul de analize medicale ºi altul destinat pacienþilor,
iar pentru cazurile în care nu este posibilã existenþa a
douã grupuri sanitare, laboratorul de analize medicale va fi
dotat cu un grup sanitar cu douã compartimente: unul destinat personalului din laborator ºi altul destinat pacienþilor.
Art. 16. Ñ Laboratorul de anatomie patologicã trebuie
sã dispunã de intrare separatã cu acces direct, având
urmãtoarea compartimentare minimã obligatorie:
Ñ douã încãperi destinate prelucrãrii probelor, cu o
suprafaþã minimã de 20 m 2/încãpere, ventilate în mod
corespunzãtor;
Ñ o încãpere destinatã examinãrii, cu o suprafaþã
minimã de 12 m2.
Art. 17. Ñ (1) Laboratoarele de analize medicale care
au în structurã compartiment de microbiologie ºi care
funcþioneazã în imobile ce cuprind ºi spaþii cu destinaþia de
locuinþã trebuie sã beneficieze de intrare separatã de cea
a locatarilor.
(2) Laboratoarele de analize medicale care au în structurã compartiment de microbiologie trebuie sã aibã în
dotare, în mod obligatoriu, hotã de lucru.
(3) În cazul în care laboratorul funcþioneazã în clãdiri
care cuprind ºi spaþii cu destinaþia de locuinþã, laboratorul
clinic care cuprinde compartiment de microbiologie trebuie
sã aibã în dotare, în mod obligatoriu, hotã cu flux laminar
vertical.
Art. 18. Ñ (1) Spaþiul ºi mobilierul laboratorului de analize medicale trebuie astfel concepute încât sã nu permitã
contaminarea mediului ºi a personalului.
(2) Podelele, pereþii, tavanele ºi suprafeþele de lucru trebuie sã aibã suprafaþã netedã, lavabilã, neabsorbantã,
rezistentã la acþiunea agenþilor dezinfectanþi, uºor de
curãþat ºi de dezinfectat.
(3) Unghiurile dintre pereþi ºi podea trebuie sã fie concave (rotunjite).
(4) Articolele ºi echipamentele specifice activitãþii de
laborator trebuie depozitate în dulapuri suspendate, fãrã
folosirea lemnului neºlefuit ºi negeluit, astfel încât sã permitã curãþarea cu uºurinþã.
Art. 19. Ñ (1) Spaþiul laboratorului de analize medicale
trebuie sã fie aerisit corespunzãtor, natural, artificial sau
prin folosirea instalaþiei de aer condiþionat, cu respectarea
condiþiilor pentru reducerea riscului de contaminare.
(2) În timpul lucrului uºile ºi ferestrele rãmân în permanenþã închise.
Art. 20. Ñ Igiena în cadrul laboratorului de analize
medicale face obiectul programului de igienizare întocmit,
coordonat ºi controlat de cãtre conducãtorul medical.
SECÞIUNEA a 5-a
Dotarea necesarã funcþionãrii laboratorului
de analize medicale în sistem ambulatoriu

Art. 21. Ñ (1) Laboratorul de analize medicale trebuie
sã dispunã de o dotare minimã obligatorie pentru a-ºi
putea desfãºura activitatea în bune condiþii.
(2) Dotarea laboratorului de analize medicale se realizeazã pe compartimente de activitate.
(3) Dotarea minimã obligatorie necesarã autorizãrii
funcþionãrii laboratorului de analize medicale, indiferent de
compartimentele care intrã în alcãtuirea acestuia, este
prevãzutã în anexa nr. 3 la ordin.
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Art. 22. Ñ (1) Aparatura din dotarea laboratorului de
analize medicale ºi reactivii pentru analize medicale trebuie
sã corespundã legislaþiei în vigoare.
(2) Aparatura laboratorului de analize medicale trebuie
sã fie verificatã de Biroul Român de Metrologie Legalã.
(3) Obligaþia prezentãrii spre verificare a aparaturii laboratorului de analize medicale revine furnizorului acesteia.
(4) Laboratorul de analize medicale trebuie sã încheie
contract de service pentru întreþinerea ºi repararea aparaturii medicale, iar furnizorul acestor servicii este obligat sã
procedeze la verificarea periodicã a acesteia, verificãrile
efectuându-se dupã un plan prestabilit, care se consemneazã în fiºele echipamentelor respective, conform
legislaþiei în vigoare.
SECÞIUNEA a 6-a
Îndepãrtarea reziduurilor rezultate din activitatea laboratorului
de analize medicale în sistem ambulatoriu

Art. 23. Ñ Laboratorul de analize medicale trebuie sã
fie racordat la reþeaua de canalizare a oraºului sau sã
deþinã instalaþii proprii de colectare, tratare ºi evacuare a
apelor uzate, fãrã a se produce poluarea solului, apei ºi
aerului, conform legislaþiei mediului în vigoare.
Art. 24. Ñ Depozitarea, evacuarea ºi neutralizarea
deºeurilor rezultate în urma desfãºurãrii activitãþii medicale
în laboratorul de analize medicale se fac în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Art. 25. Ñ (1) Laboratorul de analize medicale trebuie
sã aibã în dotare:
a) recipiente corespunzãtoare, cu capac, pentru depozitarea deºeurilor contaminate, în vederea sterilizãrii ºi apoi,
dupã caz, a incinerãrii;
b) recipiente cu capac, din materiale care sã permitã
spãlarea ºi decontaminarea lor, în vederea colectãrii, depozitãrii intermediare ºi a transportãrii deºeurilor menajere;
c) recipiente acoperite, rezistente, pentru depozitarea
exterioarã a deºeurilor menajere pânã la evacuare.
(2) Laboratorul de analize medicale trebuie sã încheie
cu societãþi specializate un contract de colectare ºi neutralizare a deºeurilor sau sã deþinã în dotare un sistem propriu de neutralizare a deºeurilor, potrivit prevederilor legale
în vigoare.
Art. 26. Ñ Organizarea colectãrii ºi evidenþei gestiunii
deºeurilor rezultate în urma desfãºurãrii activitãþii medicale
se realizeazã în conformitate cu dispoziþiile legale în
vigoare.
SECÞIUNEA a 7-a
Asigurarea calitãþii. Controlul intern ºi extern de calitate
al laboratorului de analize medicale în sistem ambulatoriu

Art. 27. Ñ (1) Managementul calitãþii se realizeazã prin
implementarea sistemului de asigurare a calitãþii, care
reprezintã un ansamblu de funcþiuni prestabilite ºi sistematice necesare pentru a demonstra faptul cã serviciile oferite
(analize medicale) satisfac exigenþele referitoare la calitate.
(2) Asigurarea calitãþii trebuie sã demonstreze cã se
realizeazã managementul calitãþii ºi trebuie sã verifice prin
audit (acþiune prestabilitã ºi sistematicã) cã sistemul corespunde cu cerinþele asigurãrii calitãþii ºi cã activitãþile se
desfãºoarã aºa cum a fost stabilit.
(3) Implementarea sistemului de asigurare a calitãþii se
realizeazã în conformitate cu standardele europene în
domeniul acreditãrii laboratoarelor de analize medicale.
Art. 28. Ñ Executarea controlului intern de calitate (element important al asigurãrii calitãþii) este responsabilitatea
ºefului de laborator ºi se realizeazã în conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare.

Art. 29. Ñ (1) Solicitarea controlului extern de calitate
se poate face de cãtre ºeful de laborator, care se va
adresa unor instituþii interne sau internaþionale care furnizeazã servicii de evaluare externã de calitate.
(2) Instituþiile care furnizeazã servicii de evaluare
externã de calitate trebuie sã fie acreditate pentru acest
domeniu de activitae.
(3) Rezultatele controlului extern de calitate vor fi consemnate în registrul special de control al calitãþii al laboratorului de analize medicale, în conformitate cu dispoziþiile
legale în vigoare.
SECÞIUNEA a 8-a
Mãsuri de pazã ºi protecþie a laboratorului
de analize medicale în sistem ambulatoriu

Art. 30. Ñ (1) Securizarea laboratorului de analize
medicale se realizeazã în conformitate cu dispoziþiile legale
în vigoare.
(2) Conducãtorul laboratorului de analize medicale este
obligat sã asigure instituirea mãsurilor de pazã a laboratorului prin introducerea sistemelor de alarmã împotriva
efracþiei, corespunzãtoare importanþei ºi specificului obiectivelor ºi bunurilor ce trebuie pãzite.
Art. 31. Ñ În laboratorul de analize medicale cu compartiment de microbiologie culturile de referinþã ºi culturile
stoc se pãstreazã în spaþii securizate Ñ confecþie metalicã Ñ, prevãzute cu încuietori ce pot fi accesate numai de
persoane autorizate, conform legislaþiei în vigoare.
Art. 32. Ñ (1) Accesul în spaþiul de lucru al laboratorului de analize medicale este permis doar personalului autorizat care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul laboratorului,
în timpul programului de lucru.
(2) În situaþii speciale, când se impune sau este necesarã prezenþa unor persoane din afara laboratorului, accesul se efectueazã numai cu aprobarea medicului care
conduce activitatea de laborator, pe o perioadã determinatã
ºi numai în prezenþa unui angajat al laboratorului.
(3) Este strict interzis accesul unor persoane din afara
laboratorului neînsoþite de o persoanã din cadrul acestuia.
(4) Accesul pacienþilor în spaþiul destinat recoltãrii probelor este permis numai în timpul programului de recoltare.
SECÞIUNEA a 9-a
Autorizaþia de funcþionare a laboratorului de analize medicale
în sistem ambulatoriu

Art. 33. Ñ Autorizarea sanitarã a laboratorului de analize medicale în sistem ambulatoriu se realizeazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 34. Ñ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, prin structurile
sale specializate, controleazã la locul de amplasare ºi
funcþionare a laboratorului dacã unitatea îndeplineºte
condiþiile de autorizare.
Art. 35. Ñ În autorizaþia sanitarã de funcþionare trebuie
sã se menþioneze toate compartimentele ºi subcompartimentele pentru care se elibereazã autorizaþia.
CAPITOLUL III
Dispoziþii finale
Art. 36. Ñ Autorizaþiile sanitare de funcþionare valabile
la data emiterii prezentului ordin îºi pãstreazã valabilitatea
pe perioada pentru care au fost emise.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 663/6.IX.2002

13
ANEXA Nr. 2

LISTA

cuprinzând investigaþiile paraclinice care pot fi efectuate de laboratoare de analize medicale în sistem ambulatoriu
I. LABORATOR CLINIC:

A.
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Biochimie clinicã
Uree sericã
Acid uric seric
Creatininã sericã
Ionogramã (Na, K)
Calcemie sericã (totalã, ionicã)
Magneziemie
Fosfor seric
Sideremie
Glicemie
Hemoglobinã glicozilatã
Colesterol seric total
Trigliceride serice
HDL, LDL
Lipide serice totale
Proteine serice totale
Transaminaze (TGO, TGP)
Fosfatazã alcalinã
Fosfatazã acidã
Fibrinogen
Gamma GT
LDH
Bilirubinã directã ºi totalã
Amilazemie
Electroforeza:
Ñ proteinelor serice
Ñ lipidelor serice
Ñ Teste de disproteinemie
Ñ Feritinã
Ñ Transferinã
Ñ Reacþia de serologie a sifilisului VDRL sau RPR ºi
confirmare TPHA
Ñ Test Guthrie
Ñ CK
Ñ CKMB
Ñ Colinesterazã
Ñ Electroforeza hemoglobinei
Ñ Analiza calculilor
Ñ Albuminemie
Ñ Determinãri biochimice urinare
Ñ Iontoforezã pilocarpinicã
Ñ IDR la PPD
B. Hematologie
b1) Morfologie:
Ñ hemoleucogramã completã:
Ñ hemoglobinã
Ñ hematocrit
Ñ numãrãtoare eritrocite
Ñ numãrãtoare leucocite
Ñ numãrãtoare trombocite
Ñ numãrãtoare reticulocite
Ñ formula leucocitarã
Ñ indici eritrocitari
Ñ concentrat leucocitar
Ñ examen citologic al frotiului sanguin (frotiu colorat
May Grumwald-Giemsa)
Ñ citodiagnosticul puncþiei medulare
Ñ FAL ºi peroxidazã
Ñ alte examinãri citoenzimochimice sânge periferic
Ñ rezistenþã globularã
Ñ test Hamm ºi testul la sucrozã
Ñ test de autohemolizã

Ñ VSH
Ñ celule lupice
b2) Hemostazã:
Ñ timp de sângerare
Ñ timp de coagulare
Ñ timp Howell
Ñ timp parþial de tromboplastinã
Ñ timp Quick, activitate de protrombinã sau INR
Ñ APTT
Ñ dozãri factori ai coagulãrii
Ñ AT III
Ñ D-dimeri sau proceduri de degradare fibrinã
b3) Imunohematologie:
Ñ grupa sanguinã ABO ºi Rh
Ñ anticorpi specifici anti-Rh
Ñ testul Coombs direct ºi indirect (anticorpi antiglobulinici)
Ñ anticorpi antitrombocitari
C. Imunologie
Ñ Ac. antinucleari
Ñ Factor reumatoid
Ñ Proteina C reactivã
Ñ Imunogramã: IgG, IgM, IgA, IgE
Ñ Imunofixare
Ñ Crioglobuline
Ñ Complement seric
Ñ Depistare Ac. antiparazitari
Ñ Depistare Ac. Ag. chlamidia
Ñ Testare HIV (depistare ºi confirmare)
Ñ Boli infecþioase:
Ñ Ac. Ag. în hepatite de tip A, B, C, D Ñ VHA
IgM, Ag. HBs, Ag. HBs confirmare, Ac. HBc,
Ac. HBc IgM, Ag. Hbe, Ac. Hbe, Ac. HBs, Ac.
HCV, Ag. VHD, Ac. VHD IgM
Ñ determinãri virus citomegalic: IgM ºi IgG
Ñ Ac. antirubeolã
Ñ Ac. heterofili virus Epstein Barr ºi IgG, IgM
Ñ determinãri virus rujeolic: IgG ºi IgM
Ñ HIV 1/HIV 2 Ac.
Ñ HIV 1/HIV 1 Test rapid
Ñ determinãri virus herpetic I ºi II: IgM ºi IgG
Ñ Ac. antiparazitari
Ñ Markeri tumorali:
Ñ α fotoproteinã
Ñ CEA
Ñ Ag. carcinoembrionar
Ñ cancer de prostatã (PSA free PSA ºi PSA liber)
Ñ cancer de sân (CA 15Ñ3)
Ñ cancer de ovar (CA 125)
Ñ cancer gastrointestinal (CA 19Ñ9)
Ñ Hormoni:
Ñ T3, T4, FT4, TSH
Ñ Ac. antitiroglobulinã
Ñ Ac. antitiroid peroxidazã
Ñ hormoni de fertilitate
Ñ LH Ñ Progesteron
Ñ FSA Ñ MCG
Ñ Prolactinã Ñ Testosteron
Ñ Proteine de fazã acutã: CRP, alfa-1, antitripsinã,
alfa-2-macroglobulinã, alfa-1-glicoproteinã acidã, ceruloplasminã, feritinã
Ñ Beta-2-microglobulinã sericã ºi urinarã
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Ñ Neopterinã
Ñ Imunelectroforezã sau Imunofixare pentru identificarea
proteinelor monoclonale din ser
Ñ Imunelectroforezã sau Imunofixare urinarã pentru
identificarea lanþurilor uºoare libere de imunoglobulinã din
urinã (proteine Bence-Jones)
Ñ Crioaglutinine
Ñ Examen imunologic al LCR: Albuminã, IgG ºi identificarea de benzi oligoclonale de imunoglobuline în LCR,
prin imunofixare
Ñ ASLO
Ñ Complexe imune circulante
Ñ Determinare de HLA
¥ Boli autoimune Ñ boli reumatismale, colagenoze ºi
vasculite:
Ñ factor reumatoid (FR Ñ Latex ºi/sau FR Ñ WaalerRose)
Ñ anticorpi antinucleari (AAN sau Factor antinuclear
FAN)
Ñ anticorpi anti-ADNds (dublu spiralat sau dublu catenar)
Ñ antigene nucleare extractibile (ENA)
Ñ anticorpi anti-Sm
Ñ anticorpi anti-Ro/SS-A
Ñ anticorpi anti-La/SS-B
Ñ anticorpi anti-Jo-1
Ñ anticorpi antinucleosomi
Ñ anticorpi antiribosomali P
Ñ anticorpi anticardiolipinã (IgG ºi IgM)
Ñ anticorpi anti-Beta-2-glicoproteina I (IgG ºi IgM)
Ñ lupus anticoagulant
Ñ anticorpi ANCA ºi/sau anti-MPO (ELISA), anti-PR3
(ELISA)
Ñ anticorpi antimembranã bazalã glomerularã
¥ Enteropatie glutenicã:
Ñ anticorpi antigliadinã
Ñ anticorpi antiendomisium
Ñ anticorpi antitransglutaminazã tisularã
¥ Boli inflamatorii intestinale:
Ñ anticorpi anti-Saccharomices cerevisiae
Ñ determinãri Ac. Helicobacter pylory
¥ Boli hepatice autoimune:
Ñ anticorpi antimitocondriali
Ñ anticorpi antimuºchi neted
Ñ anticorpi anti-LKM
Ñ anticorpi antiasialoglicoreceptor
D. Microbiologie
Ñ Exsudat nazal
Ñ Exsudat faringian
Ñ Exsudat lingual
Ñ Examen bacteriologic al sputei
Ñ Examen bacteriologic Ñ secreþii plãgi, fistule, abcese
Ñ Examen sumar de urinã
Ñ Uroculturã cantitativã
Ñ Coproculturã (medii convenþionale, cu cãrbune, cu
splinã, LOEFLER)
Ñ Hemoculturã
Ñ Secreþie vaginalã (bacterioscopie, culturi, determinare
antigene)
Ñ Ureoplasmã culturã
Ñ Mycoplasma hominis + Ureaplasma
Ñ Secreþii conjuctivale
Ñ Citodiagnostic secreþie vaginalã
Ñ Citodiagnostic coloraþie Papanicolau

Ñ Secreþii otice
Ñ Antibiogramã (aerobi)
Ñ Izolare, identificare fungi
Ñ Antifungigramã
Ñ Examen micologic piele ºi anexe
Ñ Diagnostic bacteriologic anaerobi
Ñ Antibiogramã anaerobi
Ñ Izolare Candida
Ñ Exsudat gingival
Ñ Spermoculturã
Ñ Examen secreþie ºanþ balanoprepuþial
Ñ Determinãri virale regãsite la pct. C ºi determinãri
cantitative virale virusuri hepatitice
E. Parazitologie
Ñ Examen direct + probã concentrare (3 probe în 10 zile)
Ñ Probã concentrare fenol-eter
Ñ Examen microscopic lamã ºi lamelã, frotiu picãturã
groasã
Ñ Amprentã analã (oxiurazã)
Ñ Toxoplasmozã IgM IF
Ñ Toxoplasmozã IgG IF
Ñ Cisticercozã ELISA
Ñ Hidatiozã ELISA
Ñ Trichinelozã ELISA
Ñ Trichinelozã IgM ELISA
Ñ Toxocarozã ELISA
Ñ Toxocarozã IgM ELISA
Ñ Toxoplasmozã IgG ELISA
Ñ Reacþia de precipitare larvarã (trichinelozã)
Ñ Examen sputã pentru Pneumocystis carinii
Ñ Coproantigene
Ñ Examen macroscopic fragmente parazitare
Ñ Frotiu ºi coloraþii speciale fecale în parazitologie
F. Toxicologie: teste rapide, determinãri calitative ºi
cantitative ale urmãtoarelor produse toxice:
Ñ alcool
Ñ amoniac
Ñ cupru
Ñ zinc
Ñ plumb
¥ Medicamente:
Ñ carbamazepinã
Ñ digoxinã
Ñ fenobarbital
Ñ fenitoinã
Ñ gentamicinã
Ñ N-acetilprocainamidã
Ñ procainamidã
Ñ teofilinã
Ñ tobramicinã
Ñ valproic acid
¥ Droguri:
Ñ alcool
Ñ amfetamine
Ñ metaamfetamine
Ñ barbituricebenzodiazepine
Ñ methadona
Ñ phencyclidina
Ñ cocainã
Ñ marijuana
Ñ opiu
Ñ heroinã
Ñ morfinã
G. Geneticã
Ñ cromatografie aminoacizi urinari, plasmatici
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Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

II. ANATOMIE PATOLOGICÃ

cromatografie glucide urinare
cariotip
test Barr
tipul de mutaþie (in mucoviscidoza)
tehnica PCR
tehnici de restricþie enzimaticã

Ñ prelucrare specimene biopsice ºi citologice
Ñ investigaþii adiþionale (histochimie, imunofluorescenþã,
imunohistochimie)
Ñ elaborare diagnostic histopatologic
Ñ elaborare citodiagnostic.

N O T Ã:

Alte determinãri care nu sunt cuprinse în prezenta anexã se pot executa cu acordul Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei Ñ Direcþia generalã de sãnãtate publicã.

ANEXA Nr. 3
LISTA

cuprinzând dotãrile minimale ale laboratoarelor care efectueazã analize medicale în sistem ambulatoriu
I. LABORATOR CLINIC

A/B. Hematologie ºi biochimie
Dotare:
Ñ Microscop binocular
Ñ Centrifugã 6.000 x g
Ñ Baie termostat
Ñ Termostat
Ñ Aparat de distilat apã
Ñ Frigider
Ñ Analizor semiautomat
Ñ Analizor electroliþi
Ñ Aparat electroforezã
Ñ Agitator magnetic
Ñ Bec Bunsen
Ñ Sitã azbest
Ñ Trepied
Ñ Stative eprubete
Ñ Eprubete
Ñ Lame, lamele
Ñ Pipete diverse
Ñ Pahare Berzelius, Erlenmayer
Ñ Capilare
Ñ Seringi
Ñ Garou
Ñ Cutii Petri
Ñ Camera Burker Turk Ñ Fuks Roshent
Ñ Stative, pipete Westergreen
Ñ Stative lame, lamele
Ñ Reactivi
Ñ Soluþii de spãlare
C. Imunologie
Dotare:
Ñ Sistem complet pentru electroforezã ºi/sau
imunofixare
Ñ Spectrofotometru
Ñ Microscop cu fluorescenþã
Ñ Centrifugã cu refrigerare
Ñ Sistem de citire ELISA
Ñ Vortex
Ñ Agitator magnetic
Ñ Pipete automate
Ñ Frigider, congelator
Ñ Balanþã analiticã

D. Microbiologie
Dotare:
Ñ Hotã de lucru sau niºã cu flux laminat vertical
Ñ Lampã UV
Ñ Balanþã farmaceuticã
Ñ Termostat (cu temperaturã reglabilã ºi prevãzut
cu încuietoare)
Ñ Microscop
Ñ Frigider
Ñ Congelator (prevãzut cu încuietoare)
Ñ pH-metru sau indicator pH
Ñ Becuri Bunsen
Ñ Lupã laborator
Ñ Anse
Ñ Bisturie
Ñ Stative
Ñ Pense
Ñ Etuvã
Ñ Mese
Ñ Sticlãrie (cilindri, baloane)
Ñ Pipete automate
Ñ Consumabile de unicã folosinþã
E. Parazitologie
Dotare:
Ñ Microscop
Ñ Lame, lamele
Ñ Stativ lame
Ñ Pipete
Indiferent de compartimentele existente în componenþa
unui laborator, acesta trebuie sã aibã în dotarea obligatorie
o autoclavã.
F. Toxicologie
Dotare:
Ñ Analizor biochimie; sau/ºi
Ñ ELISA; sau
Ñ Chemoiluminiscenþã;
G. Geneticã
Dotare:
Ñ Microscop
Ñ Niºã sterilã
Ñ Aparat de fotografiat
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Ñ Computer
Ñ Cromatograf pe strat subþire ºi/sau cromatograf
pe fazã lichidã
Ñ Echipament de electroforezã
Ñ Termostat
Ñ Etuvã
Ñ Sticlãrie
Ñ Aparat de întins plãci.

II. LABORATOR ANATOMOPATOLOGIE

Dotare:
Ñ Microscop
Ñ Termostat cu temperaturã reglabilã
Ñ Trusã de coloraþie
Ñ Reactivi ºi materiale necesare realizãrii preparatelor histologice definitive prin incizionare în parafinã.

ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind nivelul ratei dobânzii de referinþã a Bãncii Naþionale
a României valabil în luna septembrie 2002
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii
Naþionale a României ºi þinând seama de evoluþiile macroeconomice ºi
monetare recente,
Banca Naþionalã a României h o t ã r ã º t e:
Pentru luna septembrie 2002 nivelul ratei dobânzii de referinþã a Bãncii
Naþionale a României este de 25,6 % pe an.
GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 2 septembrie 2002.
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