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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decoraþii naþionale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A ºi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României, cu modificãrile
ulterioare,
la propunerea ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
pentru întreaga activitate ºtiinþificã ºi de cercetare, pentru contribuþia deosebitã la dezvoltarea ºi promovarea
tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiilor în România,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Se conferã Ordinul naþional Steaua României
în grad de Cavaler urmãtorilor:
Ñ domnului Nicolae Badea;
Ñ domnului Dan Bedros;
Ñ domnului Iosif Kaufmann;

Ñ domnului Wilhelm Lowenfeld;
Ñ domnului Dan Roman;
Ñ domnului Armand Segal;
Ñ domnului Victor Toma.
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Art. 2. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul
Credincios în grad de Cavaler urmãtorilor:
Ñ doamnei Doina Banciu;
Ñ domnului Aurel Becea;
Ñ domnului Mircea Bocu;
Ñ domnului Gheorghe Farkas;
Ñ domnului Nicolae Manea;
Ñ domnului Corneliu Maschek;
Ñ domnului Emil Muntean;

Ñ domnului Mihai Roºu;
Ñ domnului Adrian Stoica;
Ñ domnului Dan Tonceanu.
Art. 3. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit în
grad de Cavaler urmãtorilor:
Ñ domnului Vasile Baltac;
Ñ domnului Liviu Drãgan;
Ñ doamnei Irina Socol;
Ñ domnului Florin Talpeº.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 24 februarie 2003.
Nr. 84.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 356
din 10 decembrie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 68 alin. (1) lit. b)
din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Florentina Baltã
Mãdãlina ªtefania Diaconu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea
administraþiei publice locale nr. 215/2001, excepþie ridicatã
de primarul municipiului Braºov, Ioan Ghiºe, în dosarele
nr. 147/R/C/2002 ºi, respectiv, nr. 157/R/C/2002 ale Curþii
de Apel Braºov Ñ Secþia comercialã ºi de contencios
administrativ, dosare conexate în ºedinþa publicã din
3 decembrie 2002.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
3 decembrie 2002 ºi au fost consemnate în încheierea din
aceeaºi datã, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunþarea la 10 decembrie 2002.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:

Prin încheierile din 20 iunie 2002 Curtea de Apel
Braºov Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din
Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, excepþie
ridicatã de primarul municipiului Braºov în dosarele
nr. 147/R/C/2002 ºi nr. 157/R/C/2002 ale acelei instanþe.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia a arãtat cã art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001 încalcã dispoziþiile
art. 21 din Constituþie privind liberul acces la justiþie. În
acest sens s-a arãtat cã, potrivit textului criticat, primarul
nu poate ataca în faþa instanþelor de contencios administrativ hotãrârile consiliului local pe care le considerã ilegale,
având numai posibilitatea de a se adresa prefectului, care,
la rândul sãu, are facultatea, dar nu ºi obligaþia, de a
sesiza instanþa de contencios administrativ. De asemenea,
autorul excepþiei a susþinut cã, aºa cum a decis ºi
Tribunalul Braºov, imposibilitatea primarului de a se adresa
justiþiei pe calea Legii nr. 215/2001 este însoþitã de imposibilitatea de a promova o acþiune în contencios administrativ, în baza Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990,
cu modificãrile ulterioare. În acest sens s-a arãtat cã primarul nu are calitate procesualã activã în contencios administrativ, întrucât nu este o persoanã vãtãmatã în drepturile
sale de o autoritate publicã, ci, potrivit Legii nr. 215/2001,
acesta reprezintã el însuºi o autoritate publicã localã.
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Curtea de Apel Braºov Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ apreciazã cã dispoziþia criticatã este
constituþionalã, întrucât ”prevederile constituþionale ale
art. 21 se referã la liberul acces la justiþie al persoanei
fizice sau juridice ºi nicidecum al vreunei autoritãþiÒ.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierile de sesizare au fost
comunicate preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
De asemenea, potrivit dispoziþiilor art. 181 din Legea
nr. 35/1997, cu modificãrile ulterioare, a fost solicitat ºi
punctul de vedere al instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
ridicatã este neîntemeiatã. În esenþã, se aratã cã
”dispoziþiile art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001
care prevãd, pentru primar, numai dreptul de a sesiza prefectul în legãturã cu existenþa unei hotãrâri ilegale a consiliului local, nu ºi dreptul de a ataca el însuºi actul în faþa
instanþelor judecãtoreºti, au la bazã diferenþa de naturã juridicã pe care legea o stabileºte între consiliul local ºi primar; astfel, potrivit art. 21 din Legea nr. 215/2001, consiliul
local este autoritatea deliberativã, iar primarul este autoritatea executivã a administraþiei publice locale. Poziþia primarului este de autoritate publicã, obligatã sã îndeplineascã
acele atribuþii pe care i le acordã legea, fãrã a putea, însã,
sã acþioneze ca persoanã fizicã sau juridicã Ñ legea
neacordându-i aceastã calitate, astfel încât nu se pune
problema aplicabilitãþii dispoziþiilor art. 21 din ConstituþieÒ.
Avocatul Poporului considerã cã textele atacate sunt
constituþionale, întrucât, potrivit art. 120 alin. (1) ºi (2) din
Constituþie ºi Legii administraþiei publice locale
nr. 215/2001, ”primarul nu exercitã competenþa în nume
propriu, ci în numele colectivitãþii care l-a ales, în scopul
realizãrii autonomiei localeÒ; aºadar, calitatea primarului, de
autoritate executivã, este distinctã de calitatea de persoanã
fizicã, titularã de drepturi ºi þinutã de obligaþii, iar art. 21
din Constituþie nu se referã la liberul acces la justiþie al
unei autoritãþi a administraþiei publice, ci al persoanelor
fizice sau juridice.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de
judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþia legalã criticatã, raportatã la prevederile
Constituþiei, precum ºi prevederile Legii nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 68 alin. (1)
lit. b) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001,
text care are urmãtorul cuprins:
”(1) Primarul îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale:
[...] b) asigurã aducerea la îndeplinire a hotãrârilor consiliului local. În situaþia în care apreciazã cã o hotãrâre este ilegalã,
în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizeazã pe prefect.Ò
În opinia autorului excepþiei textele criticate contravin
prevederilor art. 21 din Constituþie, potrivit cãrora:
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”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei pentru
apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò
Examinând critica de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã posibilitatea primarului de a se adresa justiþiei
depinde de calitatea în care acesta acþioneazã în instanþã.
Astfel, potrivit art. 120 din Constituþie ºi art. 21 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001, primarul reprezintã autoritatea executivã a administraþiei publice locale; în acelaºi timp însã,
conform art. 67 din acelaºi act normativ, primarul este
reprezentantul în justiþie al colectivitãþii locale, ca persoanã
juridicã de drept public.
Curtea constatã cã, în calitate de autoritate executivã a
administraþiei publice locale, primarul exercitã doar acele
atribuþii care îi sunt conferite de lege. În acest sens art. 5
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 prevede: ”Competenþele ºi
atribuþiile autoritãþilor administraþiei publice locale se stabilesc
numai prin lege. Aceste competenþe sunt depline ºi exclusive,
cu excepþia cazurilor prevãzute de lege.Ò
Pe de altã parte însã, autorul excepþiei a arãtat cã primarul poate acþiona ºi în calitate de reprezentant al unitãþii
administrativ-teritoriale, care este un subiect de drept
public. Din aceastã perspectivã autorul excepþiei a susþinut
cã, datoritã nerecunoaºterii dreptului primarului de a se
adresa direct instanþelor de judecatã, se restrânge, pe cale
de consecinþã, accesul liber la justiþie al comunitãþii locale
pe care acesta o reprezintã. Astfel, potrivit art. 19 din
Legea nr. 215/2001, ”Comunele, oraºele ºi judeþele sunt persoane juridice de drept public [...]Ò, iar conform art. 67
alin. (1) din aceeaºi lege, ”Primarul reprezintã comuna sau
oraºul în relaþiile cu alte autoritãþi publice, cu persoanele fizice
sau juridice române sau strãine, precum ºi în justiþieÒ.
Din prevederile art. 67 din Legea nr. 215/200 reiese cã
primarul este abilitat sã reprezinte în justiþie unitatea administrativ-teritorialã, dar aceastã dispoziþie vizeazã numai
raporturile colectivitãþii locale cu terþii, nu ºi pe cele cu
consiliul local, care este un organ al unitãþii administrativteritoriale ca ºi primarul ºi are aceeaºi legitimitate cu
acesta.
Având aceeaºi legitimitate, cele douã autoritãþi locale
emit acte cu efecte similare. Astfel, potrivit art. 46 ºi, respectiv, art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, atât
hotãrârile consiliului local, cât ºi dispoziþiile primarului sunt
fie acte cu caracter normativ, fie cu caracter individual.
Aceste acte sunt supuse unui control judecãtoresc simetric,
nici una dintre cele douã autoritãþi neputând ataca, în mod
direct, în contencios administrativ, actele emise de cealaltã.
Autoritatea cãreia îi incumbã sarcina de a veghea la respectarea legii în desfãºurarea activitãþilor aferente exercitãrii
autonomiei locale este prefectul, care acþioneazã în calitate
de reprezentant al Guvernului în teritoriu, în vederea
sesizãrii instanþei judecãtoreºti cu privire la pretinsa ilegalitate a unui act al consiliului local. Aceastã competenþã
este, de altfel, prevãzutã de art. 27 alin. (1) din lege, potrivit cãruia: ”Prefectul poate ataca, în total sau în parte, în faþa
instanþei de contencios administrativ, hotãrârile adoptate de
consiliul local sau de consiliul judeþean, precum ºi dispoziþiile
emise de primar sau de preºedintele consiliului judeþean, în
cazul în care considerã aceste acte sau prevederi din ele ca
fiind ilegale [É].Ò
Faptul cã primarul nu dispune de o cale de atac directã
împotriva hotãrârilor consiliului local pe care le considerã
ilegale nu echivaleazã însã cu excluderea posibilitãþii ca
aceste acte sã fie deduse controlului instanþelor de
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judecatã. Pe lângã posibilitatea generalã a prefectului de a
ataca asemenea acte în contencios administrativ, existã ºi
situaþii specifice în care controlul judecãtoresc poate fi

declanºat la iniþiativa altor persoane, spre exemplu, în
cazul prevãzut la art. 47 din Legea nr. 215/2001, când
”acþiunea poate fi introdusã de orice persoanã interesatãÒ.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) ºi (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
C U R T E A

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administraþiei publice
locale nr. 215/2001, excepþie ridicatã de primarul municipiului Braºov, Ioan Ghiºe, în dosarele nr. 147/R/C/2002 ºi
nr. 157/R/C/2002 ale Curþii de Apel Braºov Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 10 decembrie 2002.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICÃ BULAI
Magistrat-asistent,
Mãdãlina ªtefania Diaconu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
Nr. 90 din 5 februarie 2003

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI
Nr. 111 din 13 februarie 2003

ORDIN
pentru aprobarea listei cuprinzând testele analitice ºi organoleptice aplicate pentru producerea
vinurilor cu denumire de origine controlatã
Vãzând Referatul de aprobare nr. 124.297 din 30 ianuarie 2003 al Direcþiei generale de implementare, reglementare ºi de management al resurselor biotehnologice,
având în vedere prevederile art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei ºi vinului în sistemul organizãrii comune a pieþei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.134/2002,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare, ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor ºi ministrul sãnãtãþii ºi familiei emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã lista cuprinzând testele analitice ºi
organoleptice aplicate pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlatã, prevãzutã în anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, ºi intrã în vigoare în termen de 30
de zile de la data publicãrii.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu

Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând testele analitice ºi organoleptice aplicate pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlatã
I. Teste analitice ale vinului
1. Stabilitatea vinului:
a) expus la aer;
b) expus la frig

2. Examenul microbiologic al vinului:
a) vinul pãstrat în etuvã;
b) aspectul vinului ºi al depunerilor (depozit)
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3. Analizele fizice ºi chimice ale vinului:
a) densitatea;
b) tãria alcoolicã;
c) extractul sec total (obþinut prin densimetrie);
d) zaharuri reducãtoare;
e) zaharozã;
f) cenuºã;
g) alcalinitatea cenuºii;
h) aciditatea totalã;
i) aciditatea volatilã;
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j) aciditatea fixã;
k) pH;
l) dioxidul de sulf liber;
m) dioxidul de sulf total
II. Teste organoleptice ale vinului
1. Culoarea
2. Limpiditatea
3. Mirosul
4. Gustul

MINISTERUL EDUCAÞIEI ªI CERCETÃRII

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradaþiei de merit în învãþãmântul preuniversitar
În baza prevederilor art. 50 alin. (3), (4), (5) ºi (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul educaþiei ºi cercetãrii emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia privind acordarea
gradaþiei de merit în învãþãmântul preuniversitar, prevãzutã
în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice alte dispoziþii contrare.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Art. 4. Ñ Direcþia generalã pentru evaluare, prognoze ºi
dezvoltare din cadrul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ºi
inspectoratele ºcolare vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu
Bucureºti, 31 ianuarie 2003.
Nr. 3.215.
ANEXÃ

METODOLOGIE
privind acordarea gradaþiei de merit în învãþãmântul preuniversitar
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3)
din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, personalul
didactic de predare, didactic auxiliar ºi cel de conducere
din unitãþile de învãþãmânt pot beneficia de gradaþia de
merit, acordatã prin concurs.
Art. 2. Ñ (1) Aceastã gradaþie se acordã pentru 10%
din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului
ºcolar ºi reprezintã 20% din salariul de bazã al funcþiei sau
postului persoanei în cauzã.
(2) Gradaþia de merit se include în salariul de bazã.
Art. 3. Ñ Gradaþia de merit se atribuie pe o perioadã
de 4 ani.
Art. 4. Ñ (1) Personalul didactic care a beneficiat de
gradaþie de merit poate participa din nou la concurs.
(2) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de
gradaþie de merit ºi de salariu de merit.
CAPITOLUL II
Înscrierea pentru acordarea gradaþiei de merit
Art. 5. Ñ La concursul pentru acordarea gradaþiei de
merit pot participa:
a) personalul didactic titular de predare, didactic auxiliar
cu contract de muncã pe perioadã nedeterminatã ºi cel de

conducere din unitãþile de învãþãmânt ºi din inspectoratele
ºcolare, cu o vechime în învãþãmântul preuniversitar de
peste 3 ani;
b) personalul didactic titular în învãþãmântul preuniversitar care îºi desfãºoarã activitatea de formare continuã a
cadrelor didactice din învãþãmântul preuniversitar la casa
corpului didactic (C.C.D.), cu condiþia sã facã dovada unui
numãr minim de douã ore/sãptãmânã de formare, respectiv
72 de ore anual de formare, în ultimii 4 ani; acelaºi regim
se aplicã ºi personalului didactic titular de la C.J.A.P.;
c) personalul didactic titular de la cluburile ºcolare, cluburile ºi palatele copiilor cu statut de unitãþi de învãþãmânt
subordonate inspectoratului ºcolar, precum ºi cel de la
Palatul Copiilor din Bucureºti;
d) personalul didactic auxiliar din unitãþile conexe
învãþãmântului ºi de la cluburile ºi palatele copiilor.
CAPITOLUL III
Criterii pentru acordarea gradaþiei de merit
Art. 6. Ñ Activitatea candidaþilor înscriºi pentru acordarea gradaþiei de merit se evalueazã pe baza fiºei elaborate
de inspectoratul ºcolar, þinându-se seama de urmãtoarele
criterii care trebuie îndeplinite de candidat, în perioada ultimilor 4 ani de activitate:
1. Activitãþi complexe cu valoare instructiv-educativã,
cum sunt:
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a) rezultate deosebite obþinute în pregãtirea preºcolarilor
ºi elevilor în raport cu standardele curriculare de performanþã, materializate în rezultate ale elevilor la clasã, la
testãri ºi examene naþionale de sfârºit de ciclu, rezultatele
obþinute cu clasa (de exemplu, ponderea elevilor cu performanþe în clasa urmãtoare);
b) performanþe în pregãtirea elevilor distinºi la concursurile ºi olimpiadele ºcolare, materializate în obþinerea locurilor I, II ºi III la faza internaþionalã, faza naþionalã sau
faza judeþeanã;
c) pregãtirea loturilor olimpice, participarea, în calitate de
membru al juriului, al comitetului de organizare ºi de
însoþitor al elevilor, la concursurile ºi olimpiadele judeþene,
interjudeþene, naþionale ºi internaþionale;
d) activitãþi educative organizate în ºcoalã;
e) comunicarea cu pãrinþii ºi cu autoritãþile locale;
f) realizãrile de proiecte extracurriculare cu finanþare
extrabugetarã;
g) rezultate obþinute în centrele de excelenþã;
h) dezvoltarea unor activitãþi practice, educative pentru
formarea de abilitãþi de comunicare, antreprenoriale ºi
tehnice;
i) rezultate obþinute în proiectele de parteneriat
educaþional.
2. Performanþe deosebite în inovarea didacticã, materializate în:
a) contribuþia la elaborarea de programe ºcolare, regulamente, metodologii, îndrumãtoare metodice, manuale
ºcolare, auxiliare didactice, avizate de Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii (M.E.C.), reviste ºcolare avizate de inspectoratul ºcolar sau de M.E.C.;
b) activitatea de mentorat, participarea cu comunicãri la
simpozioane judeþene, regionale (zonale), naþionale ºi/sau
internaþionale, participarea la formarea personalului didactic
prin C.C.D., în calitate de formator, contribuþia la cercetãri
ºtiinþifice fundamentale în domeniul problematicii
învãþãmântului ºi educaþiei sau în domeniul specializãrii.
3. Activitãþi educative desfãºurate în instituþii, participarea la programe sau proiecte recunoscute la nivel judeþean
ºi naþional, cu cerinþe educative speciale
4. Participarea la proiecte validate ºi confirmate de
rezultatele obþinute în cadrul programelor de reformã
educaþionalã coordonate de inspectoratul ºcolar judeþean
(I.S.J.) sau de direcþiile generale din M.E.C. prin contribuþie
personalã
5. Creºterea prestigiului ºi a calitãþii activitãþii unitãþii de
învãþãmânt, prin poziþia unitãþii de învãþãmânt în ierarhia
stabilitã prin concursul de admitere 2001, 2002 (astfel ierarhizarea liceelor dupã media celor admiºi în 2001, 2002, iar
ierarhizarea ºcolilor generale dupã ponderea elevilor admiºi
în licee pe tranºe de medii), a inspectoratului ºcolar ºi a
unitãþilor conexe, evaluate pe baza nivelului de dezvoltare
instituþionalã, a rezultatelor elevilor, în raport cu dezvoltarea economicã ºi socialã a localitãþii/regiunii; în acest caz
vor fi luate în considerare:
a) contribuþiile independente ºi în echipã la dezvoltarea
teoriei ºi practicii managementului educaþional ºi
instituþional, în contextul reformei învãþãmântului;
b) realizarea unor proiecte cu finanþare din surse extrabugetare;
c) o foarte bunã comunicare ºi colaborare cu reprezentanþii comunitãþii locale ºi regionale.
6. Rezultatele obþinute prin participare la examenele de
capacitate, bacalaureat ºi de absolvire
Art. 7. Ñ Pentru personalul didactic auxiliar criteriile
pentru acordarea gradaþiei de merit sunt stabilite în fiºa de
evaluare a activitãþii, elaboratã de inspectoratul ºcolar, pe
baza fiºei postului.
Art. 8. Ñ Nu poate beneficia de acordarea gradaþiei de
merit:

¥ personalul didactic încadrat prin: plata cu ora, contract
de muncã pe perioadã determinatã (suplinitor), cumul la
pensie, cumul din alte domenii de activitate decât
învãþãmântul preuniversitar.
CAPITOLUL IV
Procedura de acordare a gradaþiei de merit
Art. 9. Ñ Inspectorul ºcolar general numeºte prin decizie comisia de coordonare a lucrãrilor în vederea obþinerii
gradaþiei de merit ºi condiþiile în care aceasta îºi
desfãºoarã activitatea. Aceastã comisie este formatã din:
a) preºedinte Ñ inspector ºcolar general adjunct;
b) secretar Ñ referent de la compartimentul salarizare,
normare;
c) membri Ñ inspectori ºcolari de specialitate.
Art. 10. Ñ În conformitate cu prevederile art. 50
alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procedura de atribuire a gradaþiei de
merit prin concurs se desfãºoarã în urmãtoarele faze:
1. Candidatul întocmeºte ºi depune la conducerea
unitãþii de învãþãmânt raportul de autoevaluare a activitãþii
desfãºurate, însoþit de documente doveditoare, realizat în
conformitate cu fiºa de evaluare (elaboratã de inspectoratul
ºcolar).
2. Consiliul profesoral al unitãþii de învãþãmânt, pe baza
dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectã realizãrile candidatului potrivit fiºei de evaluare, formuleazã o
apreciere sinteticã asupra candidatului.
3. Directorul unitãþii ºcolare transmite inspectorului ºcolar
de specialitate de la inspectoratul ºcolar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum ºi propria
apreciere obiectivã, cu referire ºi la deontologia profesionalã, la abilitãþile de comunicare ale candidatului în cadrul
organizaþiei educaþionale. Aprecierea directorului coordonator al unitãþii ºcolare va fi fãcutã de inspectorul de management ºi evaluare instituþionalã.
4. În urma consultãrii consiliului consultativ de specialitate inspectorul de specialitate întocmeºte un raport motivat
referitor la activitatea candidatului în specialitate.
5. Comisia de coordonare a lucrãrilor în vederea obþinerii gradaþiei de merit primeºte raportul de autoevaluare,
aprecierea consiliului profesoral ºi a directorului unitãþii, precum ºi raportul motivat al inspectorului ºcolar de specialitate, pe care le examineazã, stabileºte lista candidaþilor în
ordinea punctajului acordat ºi o afiºeazã la
I.S.J./Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti (I.S.M.B.)
6. Cadrele didactice au drept de contestaþie la
I.S.J./I.S.M.B., în conformitate cu graficul din anexa nr. 1
la prezenta metodologie. Contestaþiile se rezolvã de o
comisie de soluþionare a contestaþiilor, condusã de
inspectorul ºcolar general, iar rezultatul rãmâne definitiv.
7. Dupã rezolvarea contestaþiilor consiliul de administraþie
al I.S.J./I.S.M.B. primeºte lista candidaþilor pe care îi discutã.
8. Hotãrârea asupra rezultatului concursului, precum ºi
stabilirea ponderii pe diferite specialitãþi ºi unitãþi de
învãþãmânt aparþin inspectorului ºcolar general.
9. Consiliul de administraþie al inspectoratului ºcolar
înainteazã lista candidaþilor admiºi, dupã rezolvarea contestaþiilor, la Direcþia generalã pentru evaluare, prognoze ºi
dezvoltare din M.E.C., pentru emiterea ordinului ministrului
educaþiei ºi cercetãrii.
10. Lista transmisã la M.E.C. cu adresa de înaintare
conþine:
a) numãrul total ºi modul de calcul al numãrului de
gradaþii acordate la nivelul judeþului;
b) avizul liderilor de sindicat desemnaþi de federaþiile
sindicale din învãþãmânt recunoscute la nivel naþional, care
au participat la procedura de acordare a gradaþiei de merit,
cu statut de observator;
c) tabelul nominal cu candidaþii admiºi, conform anexei
nr. 2 la prezenta metodologie.
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Art. 11. Ñ Direcþia generalã pentru evaluare, prognoze
ºi dezvoltare din M.E.C. verificã încadrarea în numãrul de
locuri ºi corectitudinea aplicãrii procedurii ºi elaboreazã
ordinul ministrului educaþiei ºi cercetãrii pentru acordarea
gradaþiei de merit cadrelor didactice de pe listele primite de
la inspectoratele ºcolare.
Art. 12. Ñ (1) Inspectorii ºcolari generali, inspectorii
ºcolari generali adjuncþi ºi directorii C.C.D. (numiþi prin
ordin al ministrului educaþiei ºi cercetãrii) depun dosarele
pentru gradaþia de merit la M.E.C.
(2) Dosarul cuprinde:
a) raportul de autoevaluare;
b) avizul consiliului de administraþie al inspectoratului
ºcolar.
(3) Raportul de autoevaluare include douã componente:
a) activitatea în funcþia didacticã ºi de conducere la
nivelul unitãþii de învãþãmânt unde a funcþionat, dacã este
cazul;
b) activitatea în funcþia de inspector ºcolar general,
inspector ºcolar general adjunct, director C.C.D., de la data
numirii în funcþie.
(4) Inspectorii ºcolari generali, inspectorii ºcolari generali
adjuncþi ºi directorii C.C.D. (numiþi prin ordin al ministrului
educaþiei ºi cercetãrii) vor fi incluºi în listele inspectoratelor
ºcolare, înaintate la M.E.C.
(5) Numãrul gradaþiilor de merit pentru inspectorii ºcolari
generali, inspectorii ºcolari generali adjuncþi ºi directorii
C.C.D. (numiþi prin ordin al ministrului educaþiei ºi
cercetãrii) face parte din numãrul total de gradaþii de merit
aprobate judeþului/municipiului Bucureºti.
Art. 13. Ñ Pentru evaluarea raportului de autoevaluare
a inspectorului ºcolar general, a inspectorului ºcolar general adjunct ºi a directorului C.C.D. se vor avea în vedere
urmãtoarele criterii:
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a) contribuþia concretã pentru punerea în aplicare a
documentelor manageriale elaborate, pentru creºterea
calitãþii procesului de învãþãmânt în unitãþile ºcolare din
judeþ/municipiul Bucureºti (10 puncte);
b) rezultatele obþinute în recrutarea, selecþia ºi
pregãtirea în timp optim a resurselor umane, din unitãþile
de învãþãmânt ale judeþului/municipiului Bucureºti
(10 puncte);
c) eficienþa activitãþii personalului didactic ºi nedidactic
care lucreazã în subordine (8 puncte);
d) rezultatele obþinute în ameliorarea ºi modernizarea
bazei materiale din teritoriu, precum ºi operaþionalizarea
deciziilor luate în identificarea de noi resurse materiale
pentru unitãþile de învãþãmânt din reþeaua ºcolarã
(8 puncte);
e) rezultatele obþinute în restructurarea reþelei ºcolare
(8 puncte);
f) rezultatele obþinute în proiectarea, organizarea, monitorizarea ºi evaluarea activitãþii de formare a personalului
didactic auxiliar, realizate la nivelul judeþului (8 puncte);
g) modul concret de coordonare ºi implicare în relaþiile
comunitare ºi de parteneriat social (8 puncte);
h) activitãþi concrete cu relevanþã managerialã, didacticã
ºi ºtiinþificã realizate în afara fiºei postului, cu referire la
domeniul învãþãmântului (10 puncte);
i) realizarea performanþelor scontate, pe fondul iniþiativelor ºi al creativitãþii probate în activitãþile solicitate de
M.E.C. (10 puncte);
j) rezultatele diferitelor evaluãri realizate de M.E.C. la
nivelul inspectoratului ºcolar (10 puncte);
k) realizarea unei comunicãri operative ºi eficiente între
M.E.C. ºi ºcolile din teritoriu, precum ºi în sens invers, cu
relevanþã în progresul ºi randamentul ºcolar, în perfecþionarea procesului de învãþãmânt pe plan local ºi naþional
(10 puncte).
ANEXA Nr. 1
la metodologie

GRAFICUL

desfãºurãrii concursului pentru acordarea gradaþiilor de merit Ñ sesiunea 2003
20 ianuarieÑ17 februarie 2003: depunerea dosarelor la
registratura I.S.J.;
18 februarieÑ5 martie 2003: verificarea dosarelor de
cãtre inspectorii de specialitate;
18 februarieÑ5 martie 2003: verificarea dosarelor de
cãtre reprezentanþii federaþiilor sindicale ºi refacerea punctajelor, în situaþia în care observaþiile sunt juste, împreunã
cu inspectorul de specialitate;
6 martie 2003: Consiliul de administraþie al I.S.J. va
valida dosarele propuse ºi va întocmi tabelul nominal final;

7 martie 2003: afiºarea listei la avizierul I.S.J.;
10 martieÑ11 martie 2003: depunerea contestaþiilor;
12 martie 2003: rezolvarea contestaþiilor ºi validarea
rezultatului concursului;
20 martie 2003: înaintarea la M.E.C., în vederea emiterii ordinului ministrului educaþiei ºi cercetãrii, a tabelului
nominal cu personalul didactic, de îndrumare ºi control ºi
de conducere reuºit la concurs.
ANEXA Nr. 2
la metodologie

TABEL NOMINAL

cu candidaþii admiºi
Nr.
crt.

Numele
ºi prenumele

Funcþia

Specialitatea

Vechimea
în învãþãmânt

Unitatea
de învãþãmânt

Punctajul
obþinut

N O T Ã:

În cazul personalului didactic de îndrumare ºi control, în rubrica ”Unitatea de învãþãmântÒ se va preciza unitatea
de învãþãmânt unde are obligaþia de predare.
Adeverinþele emise de unitãþile de învãþãmânt respective se vor anexa la lista transmisã.
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ACTE ALE CASEI NAÞIONALE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

DECIZIE
pentru aprobarea utilizãrii formularelor unice pe þarã, fãrã regim special,
necesare raportãrii activitãþii furnizorilor de servicii medicale
Având în vedere:
Ñ art. 1 alin. (1) lit. m) din Contractul-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate în asistenþa medicalã primarã, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.512/2002, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2003;
Ñ art. 1 alin. (1) lit. h) din Contractul-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate în asistenþa medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãþile clinice, paraclinice ºi stomatologice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.510/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din
10 ianuarie 2003;
Ñ art. 1 alin. (1) lit. e), art. 29 alin. (1) lit. m) ºi art. 41 lit. n) din Contractul-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei
medicale spitaliceºti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenþã ºi transport sanitar, precum ºi a serviciilor de recuperare a sãnãtãþii, în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.511/2002,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 9 ianuarie 2003;
Ñ Referatul Direcþiei generale norme contractuale ºi relaþii cu furnizorii nr. 143 din 6 februarie 2003, aprobat de directorul general al Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ºi
funcþionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din
20 noiembrie 2002,
preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã utilizarea formularelor unice pe þarã,
fãrã regim special, care includ ºi desfãºurãtoarele activitãþilor realizate de medicii din asistenþa medicalã primarã, necesare facturãrii lunare în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri
de sãnãtate a activitãþii realizate potrivit contractului de furnizare
de servicii medicale, conform anexelor nr. 1a)Ñ1i).
(2) Se aprobã utilizarea formularelor unice pe þarã, fãrã regim
special, care includ ºi desfãºurãtoarele activitãþilor realizate de
medicii din asistenþa medicalã ambulatorie de specialitate, necesare facturãrii lunare în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a activitãþii realizate potrivit contractului de
furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2a)Ñ2i), anexei nr. 4 (”Scrisoare medicalãÒ) ºi anexei nr. 5 (”Recomandare
medicalã pentru acordarea de servicii de îngrijiri la domiciliuÒ).
(3) Se aprobã utilizarea formularelor unice pe þarã, fãrã regim
special, care includ ºi desfãºurãtoarele activitãþilor realizate de
medicii din asistenþa medicalã spitaliceascã, serviciile de îngrijiri la
domiciliu, serviciile medicale de urgenþã ºi de transport sanitar,
precum ºi serviciile de recuperare a sãnãtãþii, necesare facturãrii
lunare în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de
sãnãtate a activitãþii realizate potrivit contractului de furnizare de
servicii medicale, conform anexelor nr. 3a)Ñ3f), anexei nr. 4
(”Scrisoare medicalãÒ) ºi anexei nr. 5 (”Recomandare medicalã
pentru acordarea de servicii de îngrijiri la domiciliuÒ).

(4) Se aprobã utilizarea în vederea decontãrii de cãtre casele
de asigurãri de sãnãtate a formularelor tipizate ”Facturã fiscalãÒ,
fãrã T.V.A.
Art. 2. Ñ Anexele nr. 1Ñ5*) fac parte integrantã din prezenta
decizie.
Art. 3. Ñ Pentru anul 2003 furnizorii de servicii medicale vor
raporta serviciile medicale prestate în vederea decontãrii acestor
servicii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, a municipiului Bucureºti ºi cele asimilate acestora, potrivit formularelor
aprobate prin prezenta decizie.
Art. 4. Ñ Ordinul preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate nr. 29/2002 pentru aprobarea utilizãrii formularelor unice
pe þarã, fãrã regim special, necesare raportãrii activitãþii furnizorilor
de servicii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, îºi înceteazã valabilitatea la data de 31 decembrie 2002.
Art. 5. Ñ Direcþia generalã norme contractuale ºi relaþii cu
furnizorii, direcþiile de specialitate din Casa Naþionalã de Asigurãri
de Sãnãtate ºi casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, a municipiului Bucureºti ºi cele asimilate acestora vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei decizii.
Art. 6. Ñ (1) Prevederile prezentei decizii sunt valabile pentru
anul 2003.
(2) Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
prof. univ. dr. Eugeniu Þurlea
Bucureºti, 7 februarie 2003.
Nr. 78.
*) Anexele nr. 1Ñ5 se publicã ulterior.
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