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HOTÃRÂRE
privind atestarea domeniului public al judeþului Alba, precum ºi al municipiilor,
oraºelor ºi comunelor din judeþul Alba
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,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se atestã apartenenþa la domeniul public
al judeþului Alba, precum ºi al municipiilor, oraºelor ºi

comunelor din judeþul Alba a bunurilor cuprinse în anexele
nr. 1Ñ77*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 5 septembrie 2002.
Nr. 974.
*) Anexele nr. 1Ñ77 se publicã ulterior.
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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
”AutotransportÒ 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 ”AutotransportÒ Ñ S.A. Iaºi,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”AutotransportÒ Ñ S.A. Iaºi, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în municipiul Iaºi, str. Ungheni
nr. 2, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului sub
nr. J22/355/1991, începând cu data de 29 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, 10 septembrie 2002.
Nr. 78.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 701/25.IX.2002

3

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a comisiilor
de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi ºi a Comisiei superioare
de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi
Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
în temeiul dispoziþiilor art. 29 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi
încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 519/2002, ale art. 13 alin. (2) din
Hotãrârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi ale art. 3 din Ordinul ministrului sãnãtãþii ºi familiei nr. 55/2001,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a comisiilor de expertizã medicalã a persoanelor
cu handicap pentru adulþi ºi a Comisiei superioare de
expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi,
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de
Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 344/2001, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din
12 noiembrie 2001.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu
handicap, comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu
handicap pentru adulþi, precum ºi Comisia superioarã de
expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Constantin Stoenescu,
secretar de stat
Bucureºti, 9 august 2002.
Nr. 90.

ANEXÃ
REGULAMENT

de organizare ºi funcþionare a comisiilor de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi
ºi a Comisiei superioare de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale privind organizarea comisiilor
de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap
pentru adulþi
Art. 1. Ñ În scopul expertizãrii ºi încadrãrii în grad de
handicap a persoanelor adulte care prezintã un handicap,
la nivelul judeþelor ºi al sectoarelor municipiului Bucureºti
funcþioneazã comisii de expertizã medicalã a persoanelor
cu handicap pentru adulþi, denumite în continuare comisii.
Art. 2. Ñ Comisiile judeþene ºi ale sectoarelor
municipiului Bucureºti funcþioneazã în subordinea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap ºi
sunt coordonate de Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi.
Art. 3. Ñ Comisiile au urmãtoarea componenþã:
Ñ un preºedinte, de regulã medic specialist în expertiza
capacitãþii de muncã, desemnat de Secretariatul de Stat

pentru Persoanele cu Handicap, la propunerea inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap;
Ñ doi membri, medici de specialitate, în funcþie de
afecþiunea care produce handicapul, desemnaþi de
conducerea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap;
Ñ un membru cu statut de observator, desemnat de
organizaþiile neguvernamentale autorizate potrivit legii, care
desfãºoarã activitãþi de protecþie specialã a persoanelor cu
handicap în judeþ sau în sectoarele municipiului Bucureºti;
Ñ un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor
de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
Art. 4. Ñ Numirea preºedinþilor comisiilor se face prin
ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru persoanele cu handicap, iar componenþa nominalã a
comisiei este stabilitã prin decizie a inspectorului-ºef al inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu
handicap.
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Art. 5. Ñ Pentru buna desfãºurare a activitãþii comisiilor
ºi în scopul expertizãrii persoanelor cu handicap inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap pot
încheia convenþii civile de prestãri de servicii cu medici de
expertizã medicalã ºi recuperare a capacitãþii de muncã, cu
medici de diferite specialitãþi sau cu alþi specialiºti. Aceºtia
sunt retribuiþi din creditele bugetare alocate cu aceastã
destinaþie.
Persoanele nominalizate la alin. 1 nu trebuie sã se fi
pronunþat anterior, în nici un fel, cu privire la diagnosticul
persoanei expertizate.
Art. 6. Ñ Preºedintele ºi membrii comisiilor au dreptul
la o indemnizaþie de ºedinþã. Cuantumul lunar al indemnizaþiilor de ºedinþã, totalizate pentru fiecare membru al
comisiei, cu excepþia membrului cu statut de observator, nu
poate depãºi cuantumul câºtigului salarial mediu net pe
economie, comunicat de Institutul Naþional de Statisticã,
corespunzãtor lunii ianuarie a fiecãrui an.
Art. 7. Ñ Comisiile au urmãtoarele atribuþii:
a) examineazã persoanele care solicitã încadrarea în
grad de handicap, analizeazã documentaþia medicalã ºi
orice alte documente relevante prezentate de solicitant;
b) solicitã persoanelor examinate sã efectueze investigaþii medicale care sã conducã la stabilirea unui diagnostic concludent;
c) emit certificatul de încadrare a persoanei într-un grad
de handicap sau de respingere a cererii persoanei,
conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Respingerea
cererii se va face motivat;
d) întocmesc ºi urmãresc cu ocazia revizuirii realizarea
programului individual de recuperare, readaptare ºi integrare socialã a persoanei ºi sesizeazã autoritãþilor locale
competente cazurile în care asistenþii personali nu duc la
îndeplinire aceste programe;
e) asigurã îndrumarea ºi consilierea în plan social, profesional ºi medical a persoanelor cu handicap;
f) îndeplinesc orice alte atribuþii prevãzute de lege.
Art. 8. Ñ Certificatul de încadrare a unei persoane în
grad de handicap atestã gradul de handicap, faptul cã persoana necesitã sau nu necesitã protecþie specialã ºi cã
beneficiazã sau nu beneficiazã de drepturile conferite prin
lege. Aceste drepturi vor fi înscrise nominal în certificatul
de încadrare în grad de handicap.
Gradul de handicap ce se atestã prin certificat poate fi:
Ñ uºor (fãrã deficienþã funcþionalã);
Ñ mediu;
Ñ accentuat;
Ñ grav.
În situaþia în care diagnosticul ºi evaluarea clinicã nu
susþin încadrarea persoanei în unul dintre gradele de handicap mediu, accentuat sau grav, se va motiva soluþia de
respingere a cererii.
Art. 9. Ñ Pentru persoanele cu handicap grav se face
menþiunea în certificatul de încadrare cã pot beneficia de
un asistent personal. În acest scop este obligatorie
efectuarea unei anchete sociale de cãtre autoritatea

tutelarã competentã, din care sã rezulte motivele care
determinã angajarea unui asistent personal.
Art. 10. Ñ În vederea rezolvãrii contestaþiilor la certificatele de încadrare în grad de handicap se înfiinþeazã ºi
funcþioneazã Comisia superioarã de expertizã medicalã a
persoanelor cu handicap pentru adulþi, denumitã în continuare Comisia superioarã.
Art. 11. Ñ Comisia superioarã funcþioneazã pe lângã
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap ºi are
urmãtoarea componenþã:
Ñ un preºedinte, medic de expertizã medicalã ºi recuperare a capacitãþii de muncã, angajat de Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap prin concurs;
Ñ un membru, medic specialist în funcþie de afecþiunea
care produce handicapul;
Ñ un membru, medic din cadrul Institutului Naþional de
Studii ºi Strategii privind Problemele Persoanelor cu
Handicap;
Ñ un secretar, angajat prin concurs de Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Comisia superioarã se numeºte prin ordin al secretarului
de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.
Art. 12. Ñ Membrii cu caracter nepermanent, convocaþi
în funcþie de nevoile comisiei superioare, sunt:
Ñ un reprezentant al Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei;
Ñ un reprezentant al Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale;
Ñ un reprezentant al Institutului Naþional de Expertizã
Medicalã ºi Recuperare a Capacitãþii de Muncã;
Ñ un reprezentant al Institutului Naþional de Medicinã
Legalã ”Mina MinoviciÒ Bucureºti;
Ñ un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap.
Art. 13. Ñ Membrii Comisiei superioare nominalizaþi la
art. 11 ºi 12 au dreptul la o indemnizaþie de ºedinþã în
condiþiile art. 24 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în
muncã a persoanelor cu handicap, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 519/2002.
Preºedintele ºi secretarul Comisiei superioare lucreazã
permanent, cu program de lucru zilnic.
Art. 14. Ñ Comisia superioarã are urmãtoarele atribuþii:
a) rezolvã contestaþiile la certificatele de încadrare în
grad de handicap;
b) coordoneazã ºi controleazã activitatea comisiilor
judeþene ºi ale sectoarelor municipiului Bucureºti.
Art. 15. Ñ Contestaþiile se vor rezolva prin decizii în
care se precizeazã deficienþa funcþionalã ºi încadrarea în
gradul de handicap sau respingerea contestaþiei, conform
modelului prezentat în anexa nr. 2.
Decizia de încadrare în grad de handicap atestã gradul
de handicap, faptul cã persoana necesitã protecþie specialã
ºi cã beneficiazã de drepturile conferite prin lege. Aceste
drepturi vor fi înscrise nominal în cuprinsul deciziei.
Prevederile art. 9 se aplicã în mod corespunzãtor.
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CAPITOLUL II
Funcþionarea comisiilor
Art. 16. Ñ Se pot prezenta la comisie ºi au dreptul sã
fie examinate în vederea încadrãrii în grad de handicap
persoanele care prezintã deficienþe fizice, senzoriale, psihice, mentale, ce le împiedicã sau le limiteazã accesul cu
ºanse egale la viaþa socialã, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali ºi culturali proprii, necesitând mãsuri
de protecþie specialã în sprijinul integrãrii lor sociale ºi profesionale.
Art. 17. Ñ Cererea de a fi examinat de comisie în
vederea eliberãrii certificatului de încadrare în grad de
handicap va fi însoþitã de urmãtoarele documente:
Ñ actul de identitate;
Ñ biletul de trimitere de la medicul de familie;
Ñ referatul medicului specialist;
Ñ alte acte medicale (bilet de ieºire din spital, examene
paraclinice etc.).
Documentaþia medicalã ºi examinãrile complementare
vor fi efectuate în cadrul unitãþilor sanitare din reþeaua
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, în conformitate
cu prevederile legale.
Art. 18. Ñ Documentele prevãzute la art. 17 vor fi
prezentate secretarului comisiei, care are obligaþia sã
primeascã dosarul ºi sã sprijine persoana solicitantã pentru
a produce acele acte care lipsesc ºi fãrã de care comisia
nu poate realiza expertizarea.
Art. 19. Ñ Dupã primirea dosarului preºedintele comisiei examineazã clinic solicitantul ºi, în funcþie de afecþiune
ºi de documentaþia medicalã prezentatã, poate solicita, prin
adresã, unitãþilor sanitare teritoriale ale Ministerului Sãnãtãþii
ºi Familiei sau Institutului Naþional de Expertizã Medicalã ºi
Recuperare a Capacitãþii de Muncã examinãri clinice, de
laborator sau spitalizare pentru stabilirea ori completarea
diagnosticului clinic.
Cu acest prilej preºedintele comisiei planificã solicitantul,
pentru a fi examinat ºi a i se stabili gradul de handicap în
care se încadreazã, la una dintre subcomisiile de specialitate, în funcþie de deficienþa preponderentã.
În cazul solicitãrii examinãrilor medicale prevãzute la
alin. 1 planificarea se va face în ziua prezentãrii documentelor medicale.
Art. 20. Ñ Subcomisiile de specialitate, astfel cum au
fost organizate de preºedintele comisiei, au obligaþia de a
examina solicitantul ºi de a stabili:
a) diagnosticul clinic;
b) diagnosticul deficienþei ºi gradul de handicap dupã
cum urmeazã:
1. fãrã deficienþã funcþionalã;
2. deficienþã funcþionalã medie corespunzãtoare unui
”handicap mediuÒ;
3. deficienþã funcþionalã accentuatã corespunzãtoare
unui ”handicap accentuatÒ;
4. deficienþã funcþionalã gravã corespunzãtoare unui
”handicap gravÒ;
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c) programul individual de recuperare, readaptare ºi
integrare socialã (conform modelului din anexa nr. 3).
Art. 21. Ñ Informaþiile prevãzute la art. 20 vor fi înaintate comisiei în termen de 24 de ore de la data
examinãrii.
Art. 22. Ñ Dupã primirea informaþiilor comisia va examina dosarul ºi va decide, cu votul majoritãþii membrilor,
gradul de handicap în care va fi încadratã persoana, eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap ºi,
dupã caz, dacã poate beneficia de un asistent personal.
Rezultatul activitãþii zilnice a comisiei va fi consemnat în
Registrul unic de consultaþii, în care vor semna la sfârºitul
ºedinþei toþi membrii comisiei.
Art. 23. Ñ În baza hotãrârii comisiei secretarul acesteia
are obligaþia întocmirii certificatului de încadrare în grad de
handicap a persoanei, înscriind totodatã drepturile corespunzãtoare de care aceasta beneficiazã.
Art. 24. Ñ Programul individual de recuperare, readaptare ºi integrare socialã este întocmit în scris de cãtre subcomisia de specialitate ºi va fi înmânat persoanei cu
handicap o datã cu certificatul.
La întocmirea programului individual de recuperare, readaptare ºi integrare socialã subcomisia/comisia se va consulta în mod obligatoriu cu persoana cu handicap sau,
dupã caz, cu reprezentanþii legali ai acesteia ºi/sau cu
observatorul.
Programul individual de recuperare, readaptare ºi integrare socialã cuprinde acþiunile medicale, educative, profesionale ºi sociale necesare pentru recuperarea,
readaptarea, instruirea ºi reintegrarea socialã a persoanei
cu handicap. Principalele elemente ale acestui plan sunt
înscrise ºi în certificatul de încadrare în gradul de
handicap.
Din analiza datelor cuprinse în dosarul medical se va
decide asupra cazurilor care necesitã internare pentru
tratament medical, recuperare prin tratament balnear sau
chirurgical.
Pentru fiecare acþiune cuprinsã în programul individual
de recuperare, readaptare ºi integrare socialã vor fi
nominalizate persoanele fizice sau instituþiile implicate în
realizare.
Susþinerea programului individual de recuperare,
readaptare ºi integrare socialã se face prin protocol
încheiat prin grija inspectorului-ºef din cadrul inspectoratului
de stat teritorial pentru persoanele cu handicap cu unitãþi
aparþinând ministerelor de resort.
Art. 25. Ñ În cazul persoanelor nedeplasabile expertizarea se va face fie la domiciliul acestora, fie în baza
referatului întocmit de medicul de familie sau de medicul
specialist la care sunt luate în evidenþã ºi a unei anchete
sociale întocmite de organele în drept, din care sã rezulte
cã persoana este nedeplasabilã.
Art. 26. Ñ Cu prilejul înmânãrii certificatului persoanei
i se aduce la cunoºtinþã gradul de handicap în care s-a
fãcut încadrarea. Dacã persoana formuleazã obiecþii cu
privire la acesta, i se vor face recomandãri în scris cu
privire la investigaþiile ºi examinãrile necesare unui
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diagnostic concludent. Totodatã persoana va fi îndrumatã
sã revinã la aceeaºi comisie cu rezultatele investigaþiilor ºi
examinãrilor suplimentare în funcþie de care se poate face
o nouã evaluare care sã conducã la modificarea gradului
de handicap.
Art. 27. Ñ Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare.
Contestaþia se va depune la comisia care a emis certificatul. Secretarul va înainta contestaþia împreunã cu dosarul persoanei în termen de 5 zile de la depunere Comisiei
superioare, care are obligaþia soluþionãrii contestaþiei.
Depãºirea termenului de 30 de zile prevãzut la alin. 1
atrage decãderea din dreptul de a contesta certificatul.
CAPITOLUL III
Funcþionarea Comisiei superioare
Art. 28. Ñ Comisia superioarã soluþioneazã contestaþiile
la certificatele de încadrare în grad de handicap în termen
de 45 de zile lucrãtoare de la înregistrare.
Preºedintele Comisiei superioare primeºte contestaþia
împreunã cu dosarul persoanei ºi dispune înregistrarea
acesteia, verificând totodatã dacã a fost depusã în
termenul legal de 30 de zile.
Contestaþia depusã la alte organe de stat va fi consideratã contestaþie în termen ºi soluþionatã ca atare.
În situaþia în care contestaþia s-a depus în afara termenului, preºedintele Comisiei superioare va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusã, comunicând în scris
contestatorului mãsura dispusã ºi motivarea acesteia.
În situaþia în care contestaþia a fost introdusã în termen,
fixeazã data la care persoana va fi chematã în faþa
Comisiei superioare, datã care nu poate depãºi 45 de zile
lucrãtoare de la înregistrare. Termenul de rezolvare a contestaþiei va fi comunicat contestatorului.
Art. 29. Ñ La data fixatã în condiþiile art. 28 Comisia
superioarã va proceda la examinarea contestatorului, a
dosarului acestuia, pronunþându-se totodatã cu privire la
contestaþia formulatã, sens în care va emite o decizie conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care va fi adoptatã cu votul majoritãþii membrilor comisiei. În cazul
persoanei nedeplasabile comisia va proceda numai la examinarea documentelor din dosar.
Soluþionând contestaþia, Comisia superioarã poate pronunþa una dintre urmãtoarele soluþii:
Ñ respingerea contestaþiei ºi menþinerea gradului de
handicap stabilit de comisie;
Ñ admiterea contestaþiei ºi încadrarea contestatorului
într-un alt grad de handicap, astfel cum a fost solicitat în
contestaþie.
Respingerea contestaþiei se va pronunþa prin decizie ºi
va fi motivatã.
Art. 30. Ñ Decizia Comisiei superioare atestã gradul de
handicap, faptul cã persoana beneficiazã sau nu beneficiazã,

dupã caz, de protecþie specialã ºi cã beneficiazã sau nu
beneficiazã, dupã caz, de drepturi conferite de lege.
În situaþia încadrãrii în grad de handicap drepturile de
care beneficiazã contestatorul vor fi înscrise nominal.
Art. 31. Ñ Decizia Comisiei superioare se aplicã de la
data rezolvãrii contestaþiei ºi are ca efect asigurarea drepturilor persoanei corespunzãtor gradului de handicap stabilit
de Comisia superioarã de la data formulãrii cererii, cu
condiþia încadrãrii în exerciþiul bugetar anual.
Art. 32. Ñ Deciziile emise de Comisia superioarã pot fi
atacate potrivit Legii contenciosului administrativ
nr. 29/1990, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 33. Ñ În exercitarea atribuþiilor de coordonare a
comisiilor judeþene ºi ale sectoarelor municipiului Bucureºti
Comisia superioarã poate emite îndrumãri cu caracter obligatoriu ºi metodologic.
Art. 34. Ñ Comisia superioarã are drept de control cu
privire la activitatea comisiilor judeþene sau ale sectoarelor
municipiului Bucureºti, urmãrind:
Ñ respectarea prevederilor legale privitoare la încadrarea în grad de handicap a unei persoane;
Ñ respectarea normelor metodologice de lucru;
Ñ corectitudinea stabilirii deficienþei funcþionale ºi a
încadrãrii în grad de handicap.
Comisia superioarã se poate sesiza din oficiu cu privire
la corectitudinea încadrãrii unei persoane în grad de handicap, situaþie în care va emite o decizie în condiþiile prezentului regulament.
În situaþiile prevãzute la alin. 2 Comisia superioarã va
prezenta ºi concluzii referitoare la persoanele vinovate, precum ºi mãsurile legale ce pot fi luate faþã de acestea.
CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale
Art. 35. Ñ La încadrarea persoanelor în grad de handicap comisiile judeþene ºi ale sectoarelor municipiului
Bucureºti, precum ºi Comisia superioarã vor respecta întocmai criteriile medicale de expertizã stabilite prin ordin al
ministrului sãnãtãþii ºi familiei.
Art. 36. Ñ În cazul eliberãrii de certificate de încadrare
într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã
protecþie specialã în raport cu gradul de handicap, fãrã
respectarea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului
sãnãtãþii ºi familiei, membrii comisiilor prevãzute în prezentul regulament vor fi obligaþi, în condiþiile legii, la:
Ñ restituirea indemnizaþiilor de ºedinþã încasate;
Ñ excluderea definitivã din cadrul comisiilor;
Ñ suportarea, în solidar, a sumelor reprezentând drepturile încasate necuvenit de cãtre beneficiari ca urmare a
încadrãrii acestora cu nerespectarea dispoziþiilor legale.
Art. 37. Ñ Lista cuprinzând afecþiunile care creeazã
handicap permanent ºi documentarul de expertizã medicalã
a persoanelor cu handicap sunt cele prevãzute în anexele
nr. 1Ñ4 care fac parte integrantã din prezentul regulament.
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ANEXA Nr. 1
la regulament

Nr. ÉÉÉÉ data ÉÉÉÉÉ
Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap al judeþului ÉÉ..........ÉÉÉÉ/
sectorului........... al municipiului Bucureºti
COMISIA DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULÞI

CERTIFICAT

de încadrare în grad de handicap
Comisia de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi, constituitã în temeiul Legii nr. 519/2002,
examinând pe domnul/doamna ÉÉÉÉÉ......ÉÉÉÉÉ, fiul/fiica lui ÉÉ...ÉÉÉÉÉÉ ºi al/a ÉÉ..........ÉÉÉÉÉ,
CNP ÉÉÉ............................ÉÉÉÉ, nãscut(ã) la data de É..ÉÉÉÉÉÉ în localitatea ÉÉ...ÉÉÉÉÉ, domiciliat(ã)
în ÉÉÉ....................ÉÉÉÉ, str. ÉÉÉÉÉ...ÉÉÉ nr. ÉÉÉÉ, bl. ÉÉ..É, sc. É..ÉÉ, et. ÉÉ..É, ap. ÉÉ..É,
sectorul ÉÉ....ÉÉ, act de identitate .ÉÉÉ seria ÉÉ.É nr. ÉÉÉ......É, statut social: 1. fãrã venit; 2. cu pensie de
urmaº; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limitã de vârstã; 5. salariat; 6. altele ÉÉÉÉ........................ÉÉÉÉ,
stabileºte urmãtoarele:
A. Diagnostic clinic ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Acuitate vizualã: OD ÉÉ............É OS ÉÉ.............ÉÉ, câmp vizual: OD ÉÉ...............ÉÉ OS ÉÉÉ.................ÉÉ
B.*) Diagnosticul deficienþei funcþionale:
B.*) 1. fãrã deficienþã funcþionalã;
B.*) 2. deficienþã funcþionalã medie;
B.*) 3. deficienþã funcþionalã accentuatã;
B.*) 4. deficienþã funcþionalã gravã: Ñ poate beneficia de asistent personal;
Ñ fãrã asistent personal;
Ñ cu indemnizaþie de însoþitor (Hotãrârea Guvernului nr. 610/1990)
Cod handicap ÉÉÉÉÉÉ
C.**) Motivare .....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
D.***) Data ivirii handicapului ÉÉ.....................................ÉÉÉÉ Documentul ÉÉÉ.........................................ÉÉ
E. Prezentul certificat atestã cã domnul/doamna ...........................................................................................................
are gradul de handicap É.............................ÉÉÉÉ, necesitã protecþie specialã ºi beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
F. Programul individual de recuperare, readaptare ºi integrare socialã însoþeºte prezentul certificat.
G.*) Valabilitate:
Ñ 6 luni
Ñ 12 luni
Ñ permanent (conform anexei nr. 4 la regulament)
H. Termen de revizuire ÉÉÉ....ÉÉ.............................ÉÉÉ Data ÉÉ..........ÉÉÉÉ Documentaþia cu care se
va prezenta la revizuire ÉÉÉÉÉÉÉ...............................................................................................................ÉÉÉÉÉÉÉ
Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia superioarã de
expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi.
Titularul prezentului certificat beneficiazã de toate drepturile ºi accesibilitãþile prevãzute de lege corespunzãtor
gradului de handicap stabilit. Certificatul obligã toate persoanele ºi autoritãþile la respectarea lui în concordanþã cu
convenþiile internaþionale ºi legislaþia internã.
Preºedinte,
ÉÉÉÉÉÉ
Secretar,
ÉÉÉÉÉÉ

Membri:
...................................
...................................
...................................
...................................

*) Se anuleazã ceea ce nu corespunde.
**) Se completeazã în cazul respingerii cererii.
***) Se completeazã numai pentru persoanele care solicitã pensionarea în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Cod handicap: 1. fizic (locomotor); 2. somatic; 3. auditiv; 4. vizual; 5. mental; 6. neuropsihic; 7. asociat;
8. HIV/SIDA; 9. boli rare; 10. altele.
NOTÃ:

Se va completa cu majuscule sau la maºina de scris.
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ANEXA Nr. 2
la regulament

Nr. ÉÉÉÉ data ÉÉÉÉÉ
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
COMISIA SUPERIOARÃ DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULÞI
DECIZIE

de încadrare în grad de handicap
Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi, constituitã în temeiul Legii
nr. 519/2002, soluþionând contestaþia formulatã la certificatul nr. ÉÉÉ.ÉÉÉ din ÉÉ.................................ÉÉÉ, emis
de ÉÉÉÉÉÉ.....É..ÉÉ.................................................ÉÉ, examinând pe domnul/doamna ÉÉÉ......ÉÉÉÉÉÉÉ,
CNP ÉÉÉ.............ÉÉÉÉ, domiciliat(ã) în ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ,
statut social: 1. fãrã venit; 2. cu pensie de urmaº; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limitã de vârstã; 5. salariat;
6. altele ÉÉÉÉ............................................................................................................................................................ÉÉÉÉ,
stabileºte urmãtoarele:
A. Diagnostic clinic ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
B.*) Diagnosticul deficienþei funcþionale:
B.*) 1. fãrã deficienþã funcþionalã;
B.*) 2. deficienþã funcþionalã medie;
B.*) 3. deficienþã funcþionalã accentuatã;
B.*) 4. deficienþã funcþionalã gravã: Ñ poate beneficia de asistent personal;
Ñ fãrã asistent personal;
Ñ cu indemnizaþie de însoþitor (Hotãrârea Guvernului nr. 610/1990)
Cod handicap ÉÉÉÉÉÉ
)
C.** Motivare .....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
D.***) Data ivirii handicapului ÉÉÉÉ........................ÉÉ Documentul ÉÉÉÉ....................................................É
E. Prezenta decizie atestã cã domnul/doamna ..............................................................................................................
are gradul de handicap É....ÉÉ.....................ÉÉ, necesitã protecþie specialã ºi beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
F. Programul individual de recuperare, readaptare ºi integrare socialã însoþeºte prezenta decizie.
G.*) Valabilitate:
Ñ 6 luni
Ñ 12 luni
Ñ permanent (conform anexei nr. 4 la regulament)
H. Termen de revizuire ÉÉÉÉ.......................ÉÉÉÉ Data ÉÉÉ.....................ÉÉÉ Documentaþia cu care se
va prezenta la revizuire .................................................................................................................................................................
Prezenta decizie poate fi contestatã potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Titularul prezentei decizii beneficiazã de toate drepturile ºi accesibilitãþile prevãzute de lege corespunzãtor gradului de handicap stabilit. Decizia obligã toate persoanele ºi autoritãþile la respectarea ei în concordanþã cu convenþiile
internaþionale ºi legislaþia internã.

Preºedinte,
ÉÉÉÉÉÉ
Secretar,
ÉÉÉÉÉÉ

Membri:
...................................
...................................
...................................
...................................

*) Se anuleazã ceea ce nu corespunde.
**) Se completeazã în cazul respingerii contestaþiei ºi al menþinerii certificatului.
***) Se completeazã numai pentru persoanele care solicitã pensionarea în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Cod handicap: 1. fizic (locomotor); 2. somatic; 3. auditiv; 4. vizual; 5. mental; 6. neuropsihic; 7. asociat;
8. HIV/SIDA; 9. boli rare; 10. altele.
NOTÃ:

Se va completa cu majuscule sau la maºina de scris.
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ANEXA Nr. 3
la regulament

Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap al judeþului ÉÉ..............ÉÉÉ/
sectorului .......... al municipiului Bucureºti

COMISIA DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULÞI
PROGRAM

individual de recuperare, readaptare ºi integrare socialã
Acþiuni medicale (dispensarizare cu tratament medical, chirurgical, ortopedic, în funcþie de afecþiunea care a
produs handicapul):
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Acþiuni educative:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Acþiuni profesionale (unitãþi protejate/centre de integrare prin terapie ocupaþionalã; încadrarea în unitãþi economice sau ateliere protejate conform restantului funcþional, ºcolarizarea în unitãþi specializate)
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Acþiuni sociale (internãri în centre de tratament ºi reabilitare; asistenþã socialã prin consiliile locale, organizaþii
neguvernamentale):
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... .
Prezentul program individual de recuperare, readaptare ºi integrare socialã însoþeºte certificatul de încadrare în
grad de handicap al persoanei ÉÉÉÉÉ............................ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

Data
ÉÉÉ................ÉÉ

Preºedinte,
ÉÉÉ..............ÉÉ
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ANEXA Nr. 4
la regulament

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
COMISIA SUPERIOARÃ DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULÞI
LISTA

afecþiunilor care creeazã handicap permanent
A. La prima examinare:
1. nevãzãtori cu handicap grav;
2. amputaþii:
Ñ membrul superior: antebraþ, braþ, bilateral;
Ñ membrul inferior: gambã, coapsã ºi bilateral; bonturi
neprotezabile;
3. lipsa membrului superior prin dezarticulaþie scapulohumeralã;
4. lipsa membrului inferior prin dezarticulaþie coxofemuralã;
5. tumorile inoperabile cu metastaze;
6. cretinismul;
7. oligofrenia, forme cu imbecilitate sau idioþia: QI sub 33;
8. demenþele arteriosclerotice în formele avansate;
9. boala Alzheimer, demenþa senilã, formã avansatã;
10. boala Parkinson, formã gravã.

B. La a doua examinare:
1. sclerozã lateralã amiotroficã, formã avansatã cu tulburãri funcþionale mari care nu pot fi influenþate de tratament;
2. coree cronicã;
3. amiotrofia degenerativã de tip Aran-Duchenne ºi
Charcot-Marie, formã avansatã;
4. paraplegia;
5. epilepsia cu crize frecvente, cu tulburãri psihice
interaccesuale;
6. distrofia muscularã progresivã, formã avansatã cu
tulburãri funcþionale mari care nu cedeazã la tratament ºi
confirmatã anatomopatologic;
7. schizofrenia, forma catatonicã, forma hebefrenicã;
8. afecþiuni psihice care determinã punerea sub
interdicþie.

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
pentru aprobarea Reglementãrii aeronautice civile române
privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România Ñ
RACRÑASAP

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
în temeiul art. 4 lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 29/1997 privind
Codul aerian, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 130/2000,
republicatã, precum ºi ale art. 3 pct. 13 ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea
Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Reglementarea aeronauticã civilã românã privind
alocarea sloturilor pe aeroporturile din România Ñ RACRÑASAP, prezentatã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data
publicãrii lui.
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Art. 3. Ñ Direcþia generalã de servicii transport aerian ºi aeroporturi
din cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei va lua
mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
Bucureºti, 22 iulie 2002.
Nr. 1.019.

ANEXÃ

REGLEMENTAREA AERONAUTICÃ CIVILÃ ROMÂNÃ
privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România Ñ RACRÑASAP
ARTICOLUL 1
Scop

Prezenta reglementare se aplicã pentru alocarea sloturilor pe aeroporturile din România.
ARTICOLUL 2
Definiþii

În accepþiunea prezentei reglementãri:
a) slot înseamnã timpul programat pentru aterizare sau
decolare, disponibil sau alocat miºcãrii unei aeronave la o
datã stabilitã, pe un aeroport desemnat ca fiind coordonat
în conformitate cu prevederile prezentei reglementãri;
b) nou-admis înseamnã:
(i) un transportator aerian care solicitã sloturi pe un
aeroport în orice zi ºi care deþine sau cãruia i-au fost alocate
mai puþin de 4 sloturi pe aeroportul respectiv în acea zi;
sau
(ii) un transportator aerian care solicitã sloturi pentru un
serviciu aerian fãrã escalã între douã aeroporturi din
România, unde cel puþin alþi 2 transportatori aerieni opereazã un serviciu aerian direct între cele douã aeroporturi
în ziua respectivã ºi care deþin sau cãrora li s-au alocat
mai puþin de 4 sloturi pe acel aeroport în ziua respectivã
pentru acel serviciu fãrã escalã.
Un transportator aerian care deþine mai mult de 3% din
totalul sloturilor disponibile din ziua respectivã pe un anumit
aeroport nu va fi considerat ca nou-admis pe acel aeroport;
c) serviciu aerian direct înseamnã un serviciu aerian între
douã aeroporturi, inclusiv escalele, cu aceeaºi aeronavã ºi
acelaºi numãr de zbor;
d) perioadã de programare înseamnã fie sezonul de
varã, fie de iarnã, aºa cum este el utilizat în programele
de zbor ale transportatorilor aerieni;
e) transportator aerian român înseamnã un transportator
aerian cu o licenþã de transport aerian valabilã, eliberatã de
Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei în

conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 578/1998 pentru aprobarea Reglementãrii privind
acordarea licenþei de transport aerian, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 4 iunie 1999,
modificat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 813/2000,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661
din 15 decembrie 2000;
f) aeroport coordonat înseamnã un aeroport unde a fost
numit un coordonator pentru a facilita operaþiunile transportatorilor aerieni care opereazã sau intenþioneazã sã opereze
pe aeroportul respectiv;
g) aeroport complet coordonat înseamnã un aeroport
coordonat unde, pentru a ateriza sau a decola în
perioadele în care este complet coordonat, unui transportator aerian trebuie sã i se aloce un slot de cãtre un
coordonator.
ARTICOLUL 3
Condiþii pentru coordonarea aeroportului

(1) Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei nu va avea obligaþia de a desemna un aeroport
ca fiind coordonat, în alte condiþii decât cele prevãzute în
prezentul articol.
(2) Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei poate totuºi sã desemneze orice aeroport ca fiind
coordonat, cu condiþia respectãrii principiilor de transparenþã, neutralitate ºi nediscriminare.
(3) (i) Atunci când transportatorii aerieni care efectueazã
mai mult de jumãtate din operaþiunile de pe un aeroport
ºi/sau când administratorul aeroportului considerã capacitatea aeroportului ca fiind insuficientã pentru operaþiunile existente sau planificate pentru anumite perioade; sau
(ii) Atunci când nou-admiºii întâmpinã dificultãþi majore
în obþinerea de sloturi; sau
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(iii) Atunci când Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei considerã acest lucru necesar,
Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei va asigura efectuarea, în cel mai scurt timp, a
unei analize temeinice a capacitãþii aeroportului în cauzã,
apelând la metode general recunoscute, cu scopul de a
determina posibilitãþile de creºtere, pe termen scurt, a
capacitãþii, prin modificãri de infrastructurã sau operaþionale,
ºi de a determina timpul considerat necesar pentru rezolvarea problemelor. Analiza va fi actualizatã periodic. Atât
analiza, cât ºi metoda prin care aceasta a fost efectuatã
vor fi puse la dispoziþie pãrþilor interesate.
(4) Dacã, dupã consultãri cu transportatorii aerieni care
utilizeazã în mod regulat aeroportul, cu organizaþiile care îi
reprezintã, cu administratorul aeroportului, cu furnizorii de
servicii de trafic aerian ºi cu organizaþiile care reprezintã
pasagerii, acolo unde asemenea organizaþii existã, analiza
nu indicã posibilitatea rezolvãrii problemelor grave într-un
timp scurt, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei va desemna aeroportul ca fiind complet coordonat
pentru perioadele în care apar problemele de capacitate
insuficientã.
(5) Atunci când se ajunge la o capacitate suficientã
pentru operaþiunile existente sau planificate pe un aeroport
complet coordonat, desemnarea acestuia ca aeroport complet coordonat va fi suspendatã.
ARTICOLUL 4
Coordonatorul

(1) Pentru un aeroport desemnat ca fiind coordonat sau
complet coordonat Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei va asigura numirea unei persoane fizice sau juridice, având cunoºtinþe detaliate în
ceea ce priveºte coordonarea programelor de operare a
transportatorilor aerieni, în calitate de coordonator al aeroportului, dupã consultarea în prealabil a transportatorilor
aerieni care utilizeazã aeroportul în mod regulat, a organizaþiilor lor reprezentative ºi a administratorului aeroportului. Acelaºi coordonator poate fi numit pentru mai multe
aeroporturi.
(2) Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei va lua mãsuri pentru ca respectivul coordonator
sã îºi îndeplineascã sarcinile în conformitate cu prezenta
reglementare ºi într-o manierã independentã.
(3) Coordonatorul va acþiona în conformitate cu prezenta
reglementare, în mod neutru, nediscriminatoriu ºi transparent.
(4) Coordonatorul va participa la toate conferinþele
internaþionale ale transportatorilor aerieni de coordonare a
orarelor, în conformitate cu legislaþia în vigoare.
(5) Coordonatorul va fi responsabil pentru alocarea sloturilor.
(6) Coordonatorul va monitoriza utilizarea sloturilor.

(7) În situaþia în care sloturile sunt alocate coordonatorul, la cerere ºi într-un interval de timp rezonabil, va pune
la dispoziþie tuturor pãrþilor interesate urmãtoarele informaþii:
a) sloturile istorice pe linii aeriene, cronologic, pentru toþi
transportatorii aerieni de pe aeroport;
b) sloturile solicitate iniþial de fiecare transportator
aerian, cronologic, pentru toþi transportatorii aerieni;
c) toate sloturile alocate, precum ºi cererile existente de
sloturi, listate individual pentru fiecare transportator aerian,
în ordine cronologicã, aferente tuturor transportatorilor
aerieni;
d) sloturile rãmase disponibile;
e) detalii complete despre criteriile utilizate la alocarea
sloturilor.
(8) Informaþiile menþionate la alin. (7) vor fi puse la dispoziþie cel mai târziu la deschiderea conferinþelor relevante
de coordonare a orarelor, iar atunci când este necesar, în
timpul sau dupã aceste conferinþe.
ARTICOLUL 5
Comitetul de coordonare

(1) Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei va asigura înfiinþarea în cadrul unui aeroport
desemnat ca fiind complet coordonat a unui comitet de
coordonare care sã asiste, cu rol consultativ, coordonatorul
la care se face referire la art. 4. Participarea în acest
comitet va fi deschisã cel puþin transportatorilor aerieni
ºi/sau organizaþiilor lor reprezentative, care utilizeazã
aeroportul în mod regulat, administratorului aeroportului
implicat ºi reprezentanþilor furnizorului de servicii de trafic
aerian. Acelaºi comitet coordonator poate fi desemnat
pentru mai multe aeroporturi.
(2) Comitetul de coordonare, printre altele, va face recomandãri privind:
Ñ posibilitãþile de creºtere a capacitãþii determinate conform art. 6;
Ñ îmbunãtãþirea condiþiilor de trafic pe aeroportul în
cauzã;
Ñ soluþionarea reclamaþiilor cu privire la alocarea sloturilor conform art. 8 alin. (7);
Ñ metodele de monitorizare a modului de utilizare a
sloturilor alocate;
Ñ îndrumãri pentru alocarea sloturilor, în funcþie de
condiþiile locale;
Ñ soluþionarea problemelor grave pentru nou-admiºi
conform art. 10.
(3) Prevederile alin. (1) pot fi aplicate ºi aeroporturilor
desemnate ca fiind coordonate, conform art. 3.
ARTICOLUL 6
Capacitatea aeroportului

(1) Pe un aeroport unde are loc alocarea de sloturi
autoritãþile competente vor determina capacitatea disponibilã
pentru alocarea de sloturi de douã ori pe an, în cooperare
cu reprezentanþii furnizorului de servicii de trafic aerian, cu
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autoritãþile vamale ºi de frontierã ºi cu transportatorii aerieni care utilizeazã aeroportul ºi/sau cu organizaþiile lor
reprezentative, precum ºi cu coordonatorul aeroportului,
conform metodelor general recunoscute. Acolo unde autoritatea competentã este alta decât administratorul aeroportului, acesta va fi, de asemenea, consultat. Aceastã
determinare trebuie sã se bazeze pe o analizã obiectivã a
posibilitãþilor de asigurare a derulãrii traficului aerian,
luându-se în calcul diferitele tipuri de trafic de pe aeroport.
Rezultatele acestei determinãri vor fi puse la dispoziþie
coordonatorului aeroportului cu suficient timp înainte sã
aibã loc alocarea iniþialã a sloturilor, în scopul prezentãrii
lor la conferinþele de coordonare a orarelor.
(2) Prevederile alin. (1) pot fi aplicate ºi aeroporturilor
desemnate ca fiind coordonate conform art. 3.

prin înþelegere mutualã sau ca rezultat al unei preluãri
totale ori parþiale sau unilateral. Orice asemenea schimbãri
sau transferuri vor fi transparente ºi supuse confirmãrii
coordonatorului pentru ca:

ARTICOLUL 7

(6) Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei poate stabili, dupã consultãri cu transportatorii
aerieni, cu coordonatorii ºi cu administratorii aeroporturilor,
standarde recomandate pentru sistemele automate care
sunt utilizate de coordonatori, pentru a asigura implementarea corectã a prevederilor art. 4 ºi 7.

Informarea coordonatorului

Transportatorii aerieni care opereazã sau intenþioneazã
sã opereze pe un aeroport coordonat ori complet coordonat
trebuie sã prezinte coordonatorului informaþiile relevante
solicitate de acesta.
ARTICOLUL 8
Procesul de alocare a sloturilor

(1) a) Cu respectarea prevederilor art. 10, un slot care
a fost utilizat de un transportator aerian cu aprobarea coordonatorului îi dã dreptul acelui transportator aerian sã solicite acelaºi slot în urmãtoarea perioadã de programare
echivalentã.
b) În situaþia în care nu pot fi satisfãcute toate cererile
de sloturi conform solicitãrilor transportatorilor aerieni în
cauzã, vor beneficia de regim preferenþial serviciile aeriene
comerciale ºi, în particular, cele regulate ºi cele neregulate,
dupã un program prestabilit.
c) Coordonatorul va lua, de asemenea, în considerare
reguli suplimentare de acordare de prioritãþi, stabilite de
industria transportatorilor aerieni, iar dacã este posibil,
îndrumãri suplimentare recomandate de comitetul de
coordonare, cu condiþia ca acestea sã fie conforme cu
legislaþia în vigoare.
(2) Dacã un slot solicitat nu poate fi acordat, coordonatorul va informa transportatorul aerian solicitant despre
motivele neacordãrii slotului ºi îi va indica slotul alternativ
cel mai apropiat de solicitarea iniþialã.
(3) Întotdeauna coordonatorul trebuie sã încerce sã
satisfacã solicitãrile ad-hoc de alocare de sloturi pentru
orice tip de zboruri, inclusiv zboruri de aviaþie generalã. În
acest scop se pot utiliza sloturile existente în rezerva de
sloturi la care se face referire la art. 10 ºi care nu au fost
încã alocate, precum ºi cele care au fost eliberate cu
avizare pe termen scurt.
(4) Sloturile pot fi schimbate liber între transportatorii
aerieni sau pot fi transferate de cãtre un transportator
aerian de pe o rutã ori un tip de serviciu aerian pe altul,

a) sã nu fie prejudiciate operaþiunile aeroportuare;
b) sã fie respectate limitãrile impuse de Ministerul
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei conform art. 9;
c) schimbarea utilizãrii sã nu cadã sub incidenþa art. 11.
(5) Sloturile alocate nou-admiºilor care opereazã un serviciu aerian între douã aeroporturi din România nu pot fi
schimbate sau transferate între transportatorii aerieni ori de
cãtre un transportator aerian de la o rutã la alta, aºa cum
este prevãzut la alin. (4), pentru o perioadã de douã
sezoane.

(7) În situaþia în care existã reclamaþii cu privire la
alocarea de sloturi, comitetul de coordonare analizeazã
problemele ºi poate face propuneri coordonatorului în
încercarea de a le rezolva.
(8) Dacã problemele nu pot fi rezolvate dupã analizarea lor de cãtre comitetul de coordonare, Ministerul
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei poate asigura
medierea prin intermediul unei organizaþii reprezentative a
transportatorilor aerieni sau prin intermediul unei terþe pãrþi.
ARTICOLUL 9
Servicii regionale

Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei
poate dispune rezervarea anumitor sloturi pe un aeroport
complet coordonat pentru servicii de transport aerian intern
regulat pe o rutã cãtre un aeroport care deserveºte o regiune perifericã sau în dezvoltare, în condiþiile în care o asemenea rutã este consideratã vitalã pentru dezvoltarea
economicã a regiunii în care este amplasat aeroportul, cu
condiþia ca:
(i) sloturile în cauzã sã fie utilizate pentru aceastã rutã
în momentul intrãrii în vigoare a prezentei reglementãri;
(ii) un singur transportator aerian sã opereze pe aceastã
rutã;
(iii) nici un alt mod de transport sã nu poatã asigura un
serviciu corespunzãtor;
(iv) rezervarea sloturilor sã se încheie în momentul în
care un al doilea transportator aerian deschide un serviciu
aerian intern regulat pe ruta respectivã, cu aceeaºi frecvenþã de zboruri ca ºi a primului transportator aerian, ºi
care va fi operat cel puþin un sezon.
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ARTICOLUL 10
Rezerva de sloturi

(1) Pe un aeroport unde au loc alocãri de sloturi se va
crea o rezervã de sloturi pentru fiecare perioadã coordonatã, care va conþine sloturile nou-create, sloturile neutilizate ºi sloturile la care un transportator aerian a renunþat
în timpul sau la sfârºitul sezonului, precum ºi cele care au
devenit disponibile în alt mod.
(2) Orice slot neutilizat va fi retras ºi introdus în rezerva
de sloturi adecvatã, cu excepþia cazurilor în care neutilizarea poate fi justificatã din motive de oprire de la zbor a
unui anumit tip de aeronavã sau de închidere a unui aeroport ori spaþiu aerian sau alte cazuri excepþionale similare.
(3) Sloturile care sunt alocate unui transportator aerian
pentru operarea unui serviciu regulat sau a unui serviciu
neregulat dupã un program prestabilit, într-un anumit
moment al zilei ºi în aceeaºi zi a sãptãmânii, pentru o
duratã recunoscutã de pânã la o perioadã de programare,
nu îi conferã acelui transportator aerian dreptul la aceeaºi
serie de sloturi pentru perioada de programare urmãtoare
echivalentã, decât dacã transportatorul aerian poate demonstra în mod satisfãcãtor pentru coordonator cã a operat,
conform aprobãrii coordonatorului, cel puþin 80% din timp
în perioada în care i-au fost alocate sloturile.
(4) Sloturile alocate unui transportator aerian înainte de
data de 31 ianuarie pentru sezonul de varã urmãtor sau
înainte de data de 31 august pentru sezonul de iarnã
urmãtor, dar care au fost returnate coordonatorului pentru
realocare, înainte de aceste date, nu vor fi luate în considerare la calcularea duratei de utilizare.
(5) Dacã procentul de utilizare de 80% a unei serii de
sloturi nu poate fi demonstrat, toate sloturile din seria respectivã vor fi introduse în rezerva de sloturi, dacã neutilizarea lor nu este justificatã pe baza unuia dintre motivele
urmãtoare:
a) cazuri neprevãzute ºi de neînlãturat, aflate în afara
controlului transportatorului aerian, care pot duce, de
exemplu, la:
Ñ oprirea de la zbor a tipului de aeronavã utilizatã în
general pentru serviciul în cauzã; sau
Ñ închiderea unui aeroport sau a unui spaþiu aerian;
b) probleme legate de începerea unui nou serviciu regulat de transport de pasageri, cu aeronave cu maximum
80 de locuri, pe o rutã între un aeroport regional ºi
aeroportul coordonat, unde capacitatea nu depãºeºte
30.000 de locuri pe an; sau
c) suspendarea temporarã a licenþei de transport aerian
de cãtre autoritatea competentã pânã la reorganizarea
financiarã a transportatorului aerian, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 578/1998,
modificat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 813/2000;
d) o întrerupere a unei serii de servicii neregulate,
datoratã anulãrii acestora de agenþiile de turism touroperatoare [definite conform art. 3 lit. b1) din Hotãrârea
Guvernului nr. 513/1998], mai ales în afara perioadei de

vârf uzuale, cu condiþia ca utilizarea totalã a sloturilor sã
nu fie sub 70%;
e) o întrerupere a unei serii de servicii, datoratã unor
acþiuni ce au ca scop afectarea acestor servicii, care face
practic ºi/sau tehnic imposibilã continuarea operaþiunilor
conform planificãrii, de cãtre transportatorul aerian.
(6) În situaþia în care continuã sã existe probleme
serioase pentru nou-admiºi, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei va dispune convocarea adunãrii
comitetului coordonator al respectivului aeroport. Scopul
convocãrii va fi examinarea posibilitãþilor de remediere a
situaþiei. La respectiva ºedinþã vor participa ºi reprezentanþi
ai Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei.
(7) Sloturile din rezervã vor fi distribuite transportatorilor
care le solicitã. 50% din aceste sloturi vor fi alocate nouadmiºilor, cu excepþia cazului în care solicitãrile din partea
nou-admiºilor sunt sub 50%.
(8) Un nou-admis cãruia i s-au oferit sloturi la douã ore
diferenþã înainte sau dupã ora solicitatã ºi care nu a
acceptat aceastã ofertã nu se va mai bucura de statutul
de nou-admis.
ARTICOLUL 11
Mecanismul de siguranþã

(1) În situaþia în care nu pot fi gãsite soluþii în conformitate cu prevederile alin. (2), în scopul nedistorsionãrii
concurenþei dintre transportatorii aerieni în cauzã, nu se va
permite unui transportator aerian sã se prevaleze de
flexibilitatea conferitã prin prevederile art. 8 alin. (4) pentru
introducerea uneia sau mai multor frecvenþe pe o rutã între
un aeroport complet coordonat din România ºi un aeroport
dintr-un alt stat, dacã un alt transportator aerian român,
licenþiat în România, nu a putut, în ciuda eforturilor sale
susþinute, sã obþinã sloturi pentru aterizare ºi decolare,
care sã poatã fi utilizate în mod rezonabil, pentru a furniza
una sau mai multe frecvenþe suplimentare pe ruta respectivã, la diferenþã de douã ore înainte sau dupã ora solicitatã coordonatorului. Aceastã prevedere nu se aplicã în
cazul în care transportatorul aerian care se prevaleazã de
flexibilitatea în sensul art. 8 alin. (4) nu depãºeºte frecvenþele celuilalt transportator aerian.
(2) În scopul nedistorsionãrii concurenþei dintre transportatorii aerieni, în cazul aeroportului complet coordonat
menþionat la alin. (1), Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei se va strãdui sã faciliteze un
acord între transportatorii aerieni în cauzã. Se va cãuta o
soluþie alternativã, cum ar fi:
Ñ satisfacerea solicitãrii de sloturi pentru transportatorul
aerian;
Ñ utilizarea rezonabilã de cãtre transportatorul aerian a
flexibilitãþii în sensul prevederilor art. 8 alin. (4).
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ARTICOLUL 12
Dispoziþii generale

În situaþia în care, în ceea ce priveºte alocarea sloturilor
pe aeroporturi, un alt stat:
a) nu garanteazã transportatorilor aerieni români un tratament comparabil celui garantat de România transportatorilor aerieni din þara respectivã; sau
b) nu garanteazã transportatorilor aerieni români, de
facto, tratament naþional; sau
c) garanteazã transportatorilor aerieni din terþe þãri un
tratament preferenþial faþã de cel acordat transportatorilor
aerieni români,
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Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei va
lua mãsuri în vederea remedierii situaþiei cu privire la aeroportul sau aeroporturile în cauzã, inclusiv de suspendare
totalã sau parþialã a obligaþiilor ce decurg din prezenta
reglementare în ceea ce priveºte transportatorul aerian din
acel stat, în conformitate cu legislaþia în vigoare.
ARTICOLUL 13
Intrarea în vigoare

Prezenta reglementare intrã în vigoare la 6 luni de la
publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
pentru modificarea Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr. 8/1994 privind ordinul de platã,
a Normelor-cadru ale Bãncii Naþionale a României nr. 15/1994 privind ordinul de platã
pe suport hârtie ºi a Normelor tehnice ale Bãncii Naþionale a României nr. 16/1994
privind ordinul de platã pe suport hârtie, cu modificãrile ulterioare
În scopul asigurãrii cadrului de reglementare necesar desfãºurãrii de cãtre organizaþiile cooperatiste de credit a
activitãþilor de emitere ºi gestiune a instrumentelor de platã ºi de credit permise acestora de prevederile art. 21 alin. (1)
lit. e) ºi ale art. 104 alin. (1) lit. f) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de
credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi ale art. 161 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
în temeiul prevederilor art. 23 ºi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 38 din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi ale art. 285 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
Banca Naþionalã a României emite prezenta circularã.
Art. I. Ñ Regulamentul Bãncii Naþionale a României
nr. 8/1994 privind ordinul de platã, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis din 14 iunie 1995,
se modificã dupã cum urmeazã:
1. În tot cuprinsul regulamentului expresia ”societate
bancarãÒ se va înlocui cu expresia ”instituþie de creditÒ.
2. Articolul 16 va avea urmãtorul titlu ºi cuprins:
”ARTICOLUL 16
Instituþia de credit

În scopurile prezentului regulament o instituþie de credit
poate fi:
a) o bancã persoanã juridicã românã, precum ºi o
sucursalã din România a unei bãnci persoane juridice
strãine autorizate de Banca Naþionalã a României; sau
b) o cooperativã de credit autorizatã de Banca Naþionalã
a României; sau
c) o casã centralã a cooperativelor de credit autorizatã
de Banca Naþionalã a României.Ò

Art. II. Ñ Normele-cadru ale Bãncii Naþionale a
României nr. 15/1994 privind ordinul de platã pe suport
hârtie, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 119 bis din 14 iunie 1995, se modificã dupã cum
urmeazã:
1. În tot cuprinsul normelor expresia ”societate bancarãÒ
se va înlocui cu expresia ”instituþie de creditÒ, iar expresia
”unitate bancarãÒ, cu expresia ”unitate a instituþiei de
creditÒ.
2. Ultimul alineat al articolului 3 se abrogã.
3. La articolul 16 titlul ºi alineatul 1 vor avea urmãtorul
cuprins:
”ARTICOLUL 16
Instituþia de credit

În scopurile prezentelor norme-cadru o instituþie de credit poate fi:
a) o bancã persoanã juridicã românã, precum ºi o
sucursalã din România a unei bãnci persoane juridice
strãine autorizate de Banca Naþionalã a României; sau
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b) o cooperativã
Naþionalã a României;
c) o casã centralã
de Banca Naþionalã a

de credit autorizatã de Banca
sau
a cooperativelor de credit autorizatã
României.Ò

4. Articolul 19 se modificã dupã cum urmeazã:
4.1. Titlul articolului va fi ”Numãr minim de exemplareÒ.
4.2. Alineatul 1 se abrogã.
5. Anexele se abrogã.
Art. III. Ñ Normele tehnice ale Bãncii Naþionale a
României nr. 16/1994 privind ordinul de platã pe suport
hârtie, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 119 bis din 14 iunie 1995, modificate prin Circulara
Bãncii Naþionale a României nr. 33/1995 referitoare la
modificarea unor reglementãri privind ordinul de platã ºi
cecul, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 243 din 24 octombrie 1995, se modificã dupã cum
urmeazã:
1. În tot cuprinsul normelor tehnice, cu modificãrile
ulterioare, expresiile ”societate bancarãÒ ºi ”bancãÒ vor fi
înlocuite cu expresia ”instituþie de creditÒ, iar expresiile
”unitatea societãþii bancareÒ ºi ”unitatea bancarãÒ se vor
înlocui cu expresia ”unitatea instituþiei de creditÒ.
2. În cazul ordinelor de platã puse în circulaþie de organizaþiile cooperatiste de credit autorizate de Banca

Naþionalã a României sã funcþioneze în conformitate cu
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002, la redactarea OPH
se vor avea în vedere urmãtoarele:
Ñ pe faþa OPH:
a) dupã înscrisul ”DE LA BANCAÒ se va completa
denumirea unitãþii casei centrale a cooperativelor de credit
sau, dupã caz, denumirea unitãþii cooperativei de credit
iniþiatoare;
b) dupã înscrisul ”LA ADRESA/BANCAÒ se va completa
denumirea unitãþii casei centrale a cooperativelor de credit
sau, dupã caz, denumirea unitãþii cooperativei de credit a
beneficiarului;
Ñ pe versoul OPH:
a) dupã înscrisul ”BancaÒ se va completa denumirea
casei centrale a cooperativelor de credit sau, dupã caz,
denumirea cooperativei de credit intermediare;
b) dupã înscrisul ”UnitateaÒ se va completa denumirea
unitãþii casei centrale a cooperativelor de credit sau, dupã
caz, denumirea unitãþii cooperativei de credit intermediare.
Art. IV. Ñ Prevederile Regulamentului Bãncii Naþionale
a României nr. 8/1994, ale Normelor-cadru ale Bãncii
Naþionale a României nr. 15/1994 ºi cele ale Normelor tehnice ale Bãncii Naþionale a României nr. 16/1994, cu modificãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor
organizaþiilor cooperatiste de credit.
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