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DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputaþilor nr. 45/2000 privind aprobarea componenþei
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaþilor
În temeiul art. 38 alin. 4 ºi al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor

adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Hotãrârea Camerei Deputaþilor
nr. 45/2000 privind aprobarea componenþei nominale a

comisiilor permanente ale Camerei Deputaþilor, cu modificãrile ulterioare, se modificã în sensul cã domnul deputat
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Bogdan Nicolae Niculescu-Duvãz, aparþinând Grupului
parlamentar al P.S.D. (social-democrat ºi umanist), este

desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru politicã externã.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 10 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU
Bucureºti, 10 martie 2003.
Nr. 2.

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevãzut de art. 22
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþie,
Guvernul României

adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

Articol unic. Ñ (1) Termenul de depunere a actelor
doveditoare prevãzut la art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se prelungeºte cu douã

luni, respectiv pânã la data de 14 mai 2003.
(2) În toate cazurile, actele depuse sau invocate de persoana îndreptãþitã dupã expirarea termenului prevãzut la
alin. (1) nu mai pot fi admise ca probe pentru soluþionarea
cauzei.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 13 martie 2003.
Nr. 10.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind întocmirea ºi completarea registrului general de evidenþã a salariaþilor
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 Ð Codul muncii,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Prezenta hotãrâre stabileºte metodologia de
întocmire a registrului general de evidenþã a salariaþilor,
înregistrãrile care se efectueazã, precum ºi orice alte elemente în legãturã cu întocmirea acestuia.
Art. 2. Ñ (1) Încadrarea în muncã a unei persoane se
realizeazã, potrivit Codului muncii, numai prin încheierea
unui contract individual de muncã în temeiul cãruia persoana fizicã, denumitã salariat, se obligã sã presteze
munca pentru ºi sub autoritatea unui angajator, persoanã
fizicã sau juridicã, în schimbul unei remuneraþii denumite
salariu.
(2) Fiecare angajator are obligaþia de a înfiinþa un
registru general de evidenþã a salariaþilor, denumit în continuare registru.
Art. 3. Ñ În termen de 10 zile lucrãtoare de la data
începerii activitãþii, angajatorul are obligaþia de a înregistra

registrul la inspectoratul de muncã în a cãrui razã teritorialã îºi are sediul sau domiciliul, dupã caz.
Art. 4. Ñ (1) Registrul se întocmeºte în regim tipizat,
conform modelului prevãzut în anexa nr. 1, ºi devine document oficial de la data înregistrãrii.
(2) Prima paginã a registrului cuprinde elementele de
identificare a angajatorului, numãrul de înregistrare la
inspectoratul teritorial de muncã, precum ºi numãrul de file
ale registrului, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
(3) Registrul se numeroteazã pe fiecare paginã ºi va
purta obligatoriu pe toate paginile ºtampila inspectoratului
teritorial de muncã.
(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de muncã,
registrul se întocmeºte ºi în format electronic.
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(5) Evidenþa registrelor la inspectoratul teritorial de
muncã se face într-un registru special, conform modelului
prevãzut în anexa nr. 3.
(6) Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 5. Ñ (1) Angajatorul are obligaþia completãrii registrului în ordinea încheierii contractelor individuale de
muncã.
(2) Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariaþilor, data încheierii contractului, data începerii
activitãþii, modificarea ºi suspendarea contractului, durata
acestuia, durata muncii exprimatã în ore/zi, ocupaþia
(funcþia ºi/sau meseria), salariul de bazã prevãzut la data
încheierii contractului, data ºi temeiul legal în baza cãruia
înceteazã contractul.
(3) Înscrierile prevãzute la alin. (2) se efectueazã la
data încheierii, modificãrii sau suspendãrii contractului individual de muncã, precum ºi la data emiterii actului privind
încetarea contractului individual de muncã.
(4) Corectarea erorilor materiale din cuprinsul registrului
se face prin bararea datelor înscrise eronat, astfel încât sã
se poatã citi vechea înregistrare, înscriindu-se dedesubt în
culoare roºie datele exacte. În cazul în care înscrierea nu
se poate face dedesubt, se bareazã întregul rând ºi se
face trimitere la noul rând care conþine datele exacte.
Art. 6. Ñ Registrul se pãstreazã la sediul sau domiciliul
angajatorului.
Art. 7. Ñ (1) Registrul se pune la dispoziþie inspectorului de muncã sau altor autoritãþi publice, la solicitarea
acestora, în condiþiile legii.
(2) Inspectorul de muncã are dreptul de a reþine registrul pentru o perioadã de maximum 10 zile lucrãtoare în
vederea verificãrii completãrii corecte a acestuia, în concordanþã cu documentele existente în dosarul personal al
salariatului.
(3) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puþin:
actele necesare angajãrii, contractul individual de muncã
care va cuprinde salariul ºi elementele constitutive ale
acestuia potrivit legii, actele adiþionale ºi celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea ºi încetarea
contractelor individuale de muncã, precum ºi orice alte
documente care certificã legalitatea ºi corectitudinea completãrilor din registru.
(4) La solicitarea salariatului, angajatorul este obligat sã îi
elibereze o copie a dosarului personal, precum ºi a filei din
registru care cuprinde înscrieri referitoare la acel salariat.
Art. 8. Ñ Registrul se depune, în termen de 15 zile
lucrãtoare de la încetarea activitãþii angajatorului, la inspectoratul teritorial de muncã la care a fost înregistrat, completat cu toate înregistrãrile la zi.
Art. 9. Ñ (1) Inspectoratul teritorial de muncã poate
aproba, la cererea motivatã a angajatorului, înregistrarea
unui nou registru numai în urmãtoarele situaþii:
a) registrul existent este completat în întregime;
b) registrul a fost pierdut sau distrus;
c) registrul a fost deteriorat, iar completarea acestuia cu
noi date nu se mai poate face.
(2) Cererea se depune în termen de 3 zile lucrãtoare
de la data intervenirii situaþiilor prevãzute la alin. (1).
(3) În cazul în care registrul a fost deteriorat, datele
cuprinse în acesta se copiazã în noul registru în termen

de 5 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii noului registru.
Registrul deteriorat se depune la inspectoratul teritorial de
muncã în termen de 5 zile lucrãtoare de la data completãrii noului registru.
(4) În situaþia în care registrul a fost pierdut, distrus sau
datele nu mai sunt lizibile, angajatorul are obligaþia de a
reface înscrierile, în termen de 10 zile lucrãtoare, pe baza
documentelor existente la dosarul personal.
Art. 10. Ñ (1) Constituie contravenþii urmãtoarele fapte
sãvârºite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
a) neîncheierea în formã scrisã a contractului individual
de muncã;
b) neînfiinþarea registrului ºi/sau neînregistrarea acestuia
la inspectoratul teritorial de muncã în termenele prevãzute
de prezenta hotãrâre;
c) refuzul de a pune la dispoziþie inspectorului de
muncã registrul, precum ºi dosarul personal al salariaþilor;
d) necompletarea registrului în conformitate cu prevederile art. 5;
e) neîndeplinirea de cãtre angajator a obligaþiilor
prevãzute la art. 9;
f) nedepunerera registrului la inspectoratul teritorial de
muncã unde a fost înregistrat, în termen de 15 zile de la
data încetãrii activitãþii.
(2) Contravenþiile prevãzute la alin. (1) lit. a)Ñc) se
sancþioneazã cu amendã de la 20.000.000 lei la
50.000.000 lei.
(3) Contravenþiile prevãzute la alin. (1) lit. d) ºi e) se
sancþioneazã cu amendã de la 15.000.000 lei la
30.000.000 lei.
(4) Contravenþia prevãzutã la alin. (1) lit. f) se
sancþioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei la
10.000.000 lei.
(5) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor
se fac de cãtre inspectorii de muncã.
(6) Contravenþiilor prevãzute la alin. (1) le sunt aplicabile
dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.
Art. 11. Ñ Angajatorii au obligaþia de a achita inspectoratelor teritoriale de muncã comisionul de 0,25%, respectiv
de 0,75% din fondul lunar de salarii, datorat în baza
art. 12 din Legea nr. 130/1999 privind unele mãsuri de
protecþie a persoanelor încadrate în muncã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, pânã la data finalizãrii operaþiunilor de eliberare a carnetelor de muncã.
Art. 12. Ñ (1) Angajatorii care la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri îºi desfãºoarã activitatea au obligaþia
înfiinþãrii registrului în termen de 60 de zile calendaristice.
(2) Registrul înfiinþat potrivit alin. (1) se completeazã
pânã la 31 decembrie 2003.
Art. 13. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã art. 1 din Hotãrârea Guvernului
nr. 935/1999 privind stabilirea condiþiilor în care pot presta
munca persoanele care nu încheie contracte individuale de
muncã ºi modul de utilizare a sumelor reprezentând comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de muncã, respectiv de direcþiile de muncã ºi protecþie socialã, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din
17 noiembrie 1999.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 4 martie 2003.
Nr. 247.
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Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/14.III.2003
ANEXA Nr. 1
REGISTRU GENERAL DE EVIDENÞÃ A SALARIAÞILOR

Numele
Numãrul
ºi
contractului
individual prenumele
de muncã salariatului

Data
Date de
încheierii
identificare
contractului
a salaindividual
riatului*)
de muncã

Data
începerii
activitãþii

Durata
contractului
individual
de muncã

Durata
muncii
(ore/zi)

Durata
perioadei
de probã

Locul
de
muncã

Temeiul
Modificarea,
Data
legal al
suspenOcupaþia**)
încetãrii
încetãrii
darea
Salariul
(funcþia
contractului
contractului
de bazã***) contractului
ºi/sau
individual
individual
individual
meseria)
de muncã
de muncã
de muncã

***) Domiciliul/reºedinþa, actul de identitate, codul numeric personal.
***) Se va menþiona inclusiv codul ocupaþiei respective prevãzut în Clasificarea ocupaþiilor din România.
***) Prevãzut la data încheierii contractului individual de muncã.

NOTÃ:

Registrul general de evidenþã a salariaþilor se întocmeºte pe hârtie format A3 ºi va conþine 100 de file.
Modelul-cadru al contractului individual de muncã se stabileºte prin ordin al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale.
ANEXA Nr. 2

.............................................................................................

Nr. de înregistrare........................................

(denumirea angajatorului)

.............................................................................................

Seria*)............................................................

(sediul angajatorului)

.............................................................................................

Inspectoratul teritorial de muncã.................

(denumirea filialei, sucursalei, agenþiei, reprezentanþei sau a altui
asemenea sediu secundar)

.............................................................................................
(adresa filialei, sucursalei, agenþiei, reprezentanþei sau a altui
asemenea sediu secundar)

.............................................................................................
(nr. de înregistrare la registrul comerþului)

REGISTRU GENERAL DE EVIDENÞÃ A SALARIAÞILOR
*) Rezultatã în urma numerotãrii paginilor registrului.
ANEXA Nr. 3
REGISTRU SPECIAL
Nr.
crt.

Data

Denumirea
angajatorului

Sediul/adresa
angajatorului

Numãrul
certificatului unic
de înregistrare

Numãrul de registre
generale eliberate
angajatorului

Numãrul
de
înregistrare*)

Seria**)

*) La inspectoratul teritorial de muncã.
**) Rezultatã în urma numerotãrii paginilor registrului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI
Nr. 168 din 3 martie 2003

CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
Nr. 111 din 26 februarie 2003

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind plata serviciilor medicale
din Fondul naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, rãmase nedecontate
pânã la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizaþi
În temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Legii nr. 100/1998 privind asistenþa de sãnãtate publicã, ale
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ºi funcþionarea sistemului de asigurãri sociale de
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sãnãtate, ale Hotãrârii Guvernului nr. 80/2003 privind plata serviciilor medicale din Fondul naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, rãmase nedecontate pânã la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizaþi,
vãzând referatele de aprobare nr. D.B. 2.103 din 3 martie 2003 ºi nr. ET/1.374 din 26 februarie 2003,
ministrul sãnãtãþii ºi familiei ºi preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind plata
serviciilor medicale din Fondul naþional unic de asigurãri
sociale de sãnãtate, rãmase nedecontate pânã la finele
anului 2002, în limita indicatorilor realizaþi, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile de specialitate ale Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate, casele de asigurãri de sãnãtate
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, Casa de Asigurãri de
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº

Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi
Autoritãþii Judecãtoreºti ºi Casa de Asigurãri de Sãnãtate a
Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, precum ºi unitãþile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
Eugeniu Þurlea
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind plata serviciilor medicale din Fondul naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate,
rãmase nedecontate pânã la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizaþi
1. În sensul prezentelor norme metodologice, prin obligaþii de
platã ale caselor de asigurãri de sãnãtate se înþelege contravaloarea serviciilor medicale acordate ºi rãmase nedecontate pânã
la finele anului 2002, concretizate în arierate ale spitalelor cãtre
furnizorii de bunuri ºi servicii, precum ºi contravaloarea medicamentelor ºi/sau a materialelor sanitare specifice acordate în cadrul
unor programe de sãnãtate.
2. Sunt recunoscute drept obligaþii de platã ale spitalelor
sumele datorate furnizorilor pentru bunurile ºi serviciile care au
fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziþiile
publice ºi sunt evidenþiate la data de 31 decembrie 2002 în contabilitatea spitalului, pe baza documentelor justificative, avizate ºi
aprobate de persoanele în drept.
Sumele datorate furnizorilor pentru bunuri ºi servicii potrivit
paragrafului de mai sus, determinate ca diferenþã între suma aferentã serviciilor medicale spitaliceºti realizate în limita prevederilor
actelor normative aplicabile în anul 2002 ºi sumele reprezentând
valoarea decontatã din contract pentru serviciile medicale spitaliceºti, în aceeaºi perioadã, se alocã prin încheierea de acte
adiþionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceºti ºi se plãtesc eºalonat conform graficului prevãzut în anexa
nr. 1 la prezentele norme metodologice.
3. Tot prin acte adiþionale la contractele de furnizare încheiate
de spitale cu casele de asigurãri de sãnãtate în anul 2003 se vor
evidenþia ºi sumele pentru medicamentele ºi/sau materialele sanitare specifice, acordate prin programele naþionale de sãnãtate ºi
rãmase nedecontate pânã la finele anului 2002.
4. Actele adiþionale menþionate la pct. 3 se vor încheia numai
cu spitalele la care numãrul de bolnavi trataþi ºi costul mediu pe
bolnav realizat în anul 2002 justificã necesitatea alocãrii de fonduri peste cele contractate.
5. Spitalele care îndeplinesc condiþiile menþionate mai sus au
obligaþia ca în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice sã prezinte caselor de asigurãri de
sãnãtate situaþia pe furnizori a bunurilor ºi serviciilor.
Situaþiile menþionate în paragraful de mai sus se întocmesc pe
rãspunderea ordonatorului de credite ºi a directorului financiar-contabil de la nivelul fiecãrui spital, care vor semna pentru exactitatea ºi realitatea datelor transmise.
Serviciul de audit intern al spitalului va certifica prin semnãturã
aplicarea de cãtre spital a procedurilor legale privind achiziþiile
publice pentru bunurile ºi serviciile procurate, precum ºi existenþa
în evidenþele contabile a arieratelor la data de 31 decembrie 2002.
6. Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ºi
ministrul sãnãtãþii ºi familiei, în calitate de ordonatori principali de
credite, împuternicesc ordonatorii de credite, respectiv directorii
generali ai caselor de asigurãri de sãnãtate ºi directorii direcþiilor
de sãnãtate publicã, sã analizeze situaþiile prezentate de spitale,

ca preºedinþi ai comisiilor mixte constituite la nivel judeþean ºi,
respectiv, la nivelul municipiului Bucureºti.
7. Comisia mixtã constituitã la nivelul fiecãrui judeþ, respectiv
al municipiului Bucureºti, este formatã din specialiºti ai caselor de
asigurãri de sãnãtate ºi ai direcþiilor de sãnãtate publicã.
8. Comisia mixtã are urmãtoarele atribuþii:
Ñ verificã dacã spitalul a realizat în anul precedent indicatori
peste cei contractaþi;
Ñ verificã dacã sumele solicitate de spital pentru plata arieratelor se încadreazã în limita sumei ce putea fi contractatã în anul
2002 potrivit prevederilor normelor metodologice de aplicare a
contractului-cadru;
Ñ verificã oportunitatea ºi necesitatea decontãrii medicamentelor ºi/sau materialelor sanitare specifice acordate prin programele
naþionale de sãnãtate în funcþie de numãrul bolnavilor trataþi ºi
costul mediu pe bolnav, realizat în anul 2002;
Ñ stabileºte ºi avizeazã sumele care urmeazã a fi achitate de
spitale furnizorilor;
Ñ întocmeºte situaþia centralizatã, pe judeþ sau pe municipiul
Bucureºti, dupã caz, a sumelor avizate ºi o transmite Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, conform modelului prezentat
în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
Pe baza situaþiilor verificate, analizate ºi avizate de cãtre comisia mixtã ºi a ordinelor de platã emise de spitale pe seama furnizorilor de bunuri ºi servicii, casele de asigurãri de sãnãtate vireazã
în contul spitalului suma de platã aferentã obligaþiilor restante.
9. Spitalele au obligaþia sã justifice utilizarea sumelor primite,
scop în care prezintã casei de asigurãri de sãnãtate, în termen
de 48 de ore de la data efectuãrii plãþii, ordinele de platã cãtre
furnizori, cu viza trezoreriei (în copie).
10. Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate centralizeazã ºi
supune spre aprobare ordonatorului de credite situaþia sumelor de
finanþat pentru tranºele IÑIV, în limita prevederilor trimestriale aprobate ºi conform graficului de eºalonare prezentat în anexa nr. 1.
11. Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate va supraveghea
derularea operaþiunilor de stingere a obligaþiilor spitalelor cãtre furnizorii de bunuri ºi servicii, rãmase neachitate pânã la data de
31 decembrie 2002.
În acest sens directorii generali ai caselor de asigurãri de
sãnãtate prin Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate ºi direcþiile
de sãnãtate publicã au obligaþia sã informeze permanent Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei ºi Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate cu
privire la stadiul ºi modul de aplicare a prezentului ordin.
12. Directorii generali ai caselor de asigurãri de sãnãtate sunt
obligaþi ca în termen de 3 zile de la data stabilitã ca limitã
maximã de platã a fiecãrei tranºe sã transmitã Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate situaþia plãþilor efectuate de cãtre spitale, pe furnizori, indicând numãrul, data ºi suma documentului de
platã.
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13. Nerespectarea de cãtre spitale a metodologiei de platã
cuprinse în prezentele norme metodologice atrage rezilierea actelor adiþionale încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate ºi, în
consecinþã, sistarea plãþii obligaþiilor restante cãtre furnizorii de
bunuri ºi servicii.
14. Directorii generali ai caselor de asigurãri de sãnãtate ºi
directorii direcþiilor de sãnãtate publicã, în calitate de ordonatori
de credite, rãspund administrativ ºi contravenþional conform prevederilor legale pentru neaplicarea dispoziþiilor cuprinse în prezentele
norme metodologice.

15. Direcþiile de specialitate din cadrul Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate ºi serviciile de specialitate din cadrul caselor de asigurãri de sãnãtate vor duce la îndeplinire prevederile
prezentelor norme metodologice.
16. Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice,
Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti ºi Casa de
Asigurãri de Sãnãtate a Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, respectiv spitalele aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie, vor aplica în mod corespunzãtor
prevederile prezentelor norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
GRAFIC

de eºalonare la platã a obligaþiilor înregistrate de spitale cãtre furnizorii de bunuri ºi servicii,
rãmase nedecontate pânã la data de 31 decembrie 2002
Nr.
crt.

Explicaþii

Data

1. Constituirea comisiei mixte: specialiºti de la casa de asigurãri de sãnãtate Ñ direcþia de sãnãtate
publicã
2. Informarea Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ºi a Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei privind
componenþa nominalã a comisiilor mixte
3. Prezentarea de cãtre spitale la casa de asigurãri de sãnãtate a cererilor fundamentate
4. Informarea Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ºi a Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei privind
depunerea tuturor situaþiilor de cãtre spitale
5. Analiza ºi avizarea situaþiilor prezentate de spitale de cãtre comisia mixtã
6. Transmiterea la Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate a situaþiilor centralizate pe judeþe privind
sumele de platã stabilite
7. Finanþare efectuatã de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate pentru plata arieratelor tranºa I
8. Plata arieratelor tranºa I
9. Finanþare efectuatã de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate pentru plata arieratelor tranºa a II-a
10. Plata arieratelor tranºa a II-a
11. Finanþare efectuatã de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate pentru plata arieratelor tranºa a III-a
12. Plata arieratelor tranºa a III-a
13. Finanþare efectuatã de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate pentru plata arieratelor tranºa a IV-a
14. Plata arieratelor tranºa a IV-a

Ñ 28 februarie 2003
Ñ 28 februarie 2003
Ñ 24 februarie Ñ
5 martie 2003
Ñ 5 martie 2003
Ñ 5Ñ12 martie 2003
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

13Ñ15 martie 2003
17 martie 2003
20Ñ31 martie 2003
1 aprilie 2003
7Ñ18 aprilie 2003
1 iulie 2003
7Ñ18 iulie 2003
1 octombrie 2003
6Ñ17 octombrie 2003
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Judeþul ................................
SITUAÞIA

sumelor de platã stabilite în limita indicatorilor realizaþi în anul 2002
Avizat pentru platã
Preºedintele comisiei mixte,
...............................................
Ñ mii lei Ñ
Spitalul

Suma posibil de contractat
conform actelor normative
din anul 2002 (pe cost zi
spitalizare, tarif pe caz)

Suma contractatã de spital
cu casa de asigurãri
de sãnãtate în anul 2002
(pe cost zi spitalizare,
tarif pe caz)

Indicatori realizaþi
în anul 2002
în cadrul celor
posibil de
contractat

Diferenþa

Arierate
înregistrate
la 31 decembrie
2002

Arierate ce se pot
achita în limita
indicatorilor
realizaþi
în anul 2002

0

1

2

3*)

4=3Ð2

5

6

1
2
3
Ñ
Ñ
TOTAL:
*) Nu pot fi mai mari decât sumele din coloana 1.

Comisia mixtã
...........................
...........................
...........................
...........................
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MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

DECIZIE
privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2003
În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 791/2001, respectiv ale art. 6 alin. (1) ºi ale art. 25 din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul
Gazelor Naturale nr. 974/2002,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptã prezenta decizie.
Art. 1. Ñ Se aprobã Lista centralizatã a consumatorilor
eligibili de gaze naturale în anul 2003, prevãzutã în anexa
care face parte integrantã din prezenta decizie.
Art. 2. Ñ (1) Consumatorii eligibili de gaze naturale
înscriºi în lista prevãzutã la art. 1 vor încheia cu furnizorii
de gaze naturale contracte de vânzare-cumpãrare a gazelor
naturale, în condiþiile Contractului-cadru de vânzarecumpãrare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili,
aprobat prin Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 3/2000.
(2) Consumatorii eligibili de gaze naturale înscriºi în lista
prevãzutã la art. 1 pot încheia contracte distincte pentru
serviciile de transport/înmagazinare/distribuþie a gazelor
naturale, în condiþiile contractelor-cadru aprobate prin deciziile preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale nr. 187/2001, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, nr. 247/2002 ºi nr. 533/2001, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 3. Ñ (1) Consumatorii eligibili de gaze naturale
care la data înscrierii în lista centralizatã prevãzutã la art. 1

au încheiate acorduri de eºalonare/reeºalonare a datoriilor
restante au obligaþia sã respecte integral clauzele acestora.
(2) În situaþia nerespectãrii clauzelor din acordurile
prevãzute la alin. (1), Autoritatea Naþionalã de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale va proceda la retragerea
calitãþii de consumator eligibil de gaze naturale, potrivit
art. 28 alin. (1) lit. c) ºi alin. (2)Ñ(5) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale,
aprobat prin Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002.
Art. 4. Ñ Departamentul preþuri, tarife, reglementãri
comerciale, protecþia consumatorilor, Serviciul legislaþie,
contencios, precum ºi consumatorii eligibili de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
Art. 5. Ñ Prezenta decizie intrã în vigoare la data de
1 aprilie 2003.
Art. 6. Ñ Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Dan Pantilie
Bucureºti, 4 martie 2003.
Nr. 180.
ANEXÃ
LISTA CENTRALIZATÃ

a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2003
Nr.
crt.

Agentul economic

I. Consumatori eligibili de gaze naturale reconfirmaþi
1. S.C. ”AZOMUREªÒ Ñ S.A. TÂRGU MUREª
2. S.C. ”ISPAT SIDEXÒ GALAÞI Ñ S.A.
3. S.C. ”ELECTROCENTRALE DEVAÒ Ñ S.A.
4. S.C. ”ROMPETROL RAFINARE COMPLEXUL PETROMIDIAÒ Ñ S.A.
5. S.C. ”CET GOVORAÒ Ñ S.A.
6. S.C. ”PETROTUBÒ Ñ S.A. ROMAN
7. S.C. ”HOLCIM ROMÂNIAÒ Ñ S.A. BUCUREªTI
8. S.C. ”CET ENERGOTERM REªIÞAÒ Ñ S.R.L.
9. S.C. ”HOLCIM ROMÂNIAÒ Ñ S.A. BUCUREªTI
10. S.C. ”ALROÒ Ñ S.A. SLATINA
11. S.C. ”AUTOMOBILE DACIAÒ Ñ S.A.
12. S.C. ”MOLDOCIMÒ Ñ S.A. BICAZ
13. S.C. ”ALPROMÒ S.A. SLATINA
14. S.C. ”CASIALÒ Ñ S.A. DEVA
15. S.C. ”SANEXÒ Ñ S.A. CLUJ-NAPOCA
16. S.C. ”SOMETRAÒ Ñ S.A. COPªA MICÃ
17. S.C. ”PRESCONÒ BV Ñ S.A. BRAªOV
18. S.C. ”UZINA CONSTRUCTOARE DE MAªINIÒ REªIÞA Ñ S.A.
19. S.C. ”LAFARGE ROMCIMÒ Ñ S.A. BUCUREªTI
20. S.C. ”CESAROMÒ Ñ S.A. BUCUREªTI

Locul de consum

AZOMUREª Ñ Platforma de îngrãºãminte
ISPAT SIDEX GALAÞI
ELECTROCENTRALE DEVA
ROMPETROL PETROMIDIAÑSRM MIDIA
CET GOVORA
PETROTUB ROMAN
HOLCIM TURDA
ENERGOTERM REªIÞA
HOLCIM CÂMPULUNG
ALRO SLATINA Ñ incintã
AUTOMOBILE DACIA Ñ Mioveni
MOLDOCIM BICAZ Ñ Platforma Taºca
ALPROM SLATINA
CASIAL DEVA
SANEX CLUJ Ñ CT + tehnologie
SOMETRA COPªA MICÃ
PRESCON BRAªOV Ñ Fabrica de var Stejeriº
UCM REªIÞA
LAFARGE ROMCIM TÂRGU-JIU
CESAROM BUCUREªTI Ñ Cuptoare
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Nr.
crt.

Agentul economic

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.

”SUBANSAMBLURI MATERIAL RULANTÒ Ñ S.A. BALª
”SILCOTUBÒ Ñ S.A. ZALÃU
”RAFINÃRIA ASTRA ROMÂNÃÒ Ñ S.A PLOIEªTI
”ELECTROCARBONÒ Ñ S.A. SLATINA
”ARTROMÒ Ñ S.A. SLATINA
”DUCTIL STEELÒ Ñ S.A. BUZÃU
”ARTEGOÒ Ñ S.A. TÂRGU-JIU
”MONDIALÒ Ñ S.A. LUGOJ
”FIROSÒ Ñ S.A. BUCUREªTI
”EMAILULÒ Ñ S.A. MEDIAª
”VITROMETANÒ Ñ S.A. MEDIAª
”FIBREXNYLONÒ Ñ S.A. SÃVINEªTI
”ROMPETROLÒ Ñ S.A. BUCUREªTI
”VRANCARTÒ Ñ S.A. ADJUD
”CERAMICAÒ Ñ S.A. IAªI
”AZOMUREªÒ Ñ S.A. TÂRGU MUREª
”ELSID TITUÒ Ñ S.A.
”BRAU UNION ROMÂNIAÒ Ñ S.A. BUCUREªTI

39.
40.
41.

S.C. ”TERAPIAÒ Ñ S.A. CLUJ-NAPOCA
S.C. ”BRAU UNION ROMÂNIAÒ Ñ S.A. BUCUREªTI
S.C. ”LAFARGE ROMCIMÒ Ñ S.A. BUCUREªTI

Locul de consum

SMR BALª
SILCOTUB ZALÃU
RAFINÃRIA ASTRA ROMÂNÃ
ELECTROCARBON SLATINA
ARTROM SLATINA
DUCTIL STEEL BUZÃU
ARTEGO TÂRGU-JIU
MONDIAL LUGOJ
FIROS BUCUREªTI
EMAILUL MEDIAª
VITROMETAN MEDIAª
FIBREXNYLON SÃVINEªTI
ROMPETROL Ñ Rafinãria Vega
VRANCART ADJUD
CERAMICA IAªI
AZOMUREª Ñ Uzina Foto
ELSID TITU
BRAU UNION Ñ Sucursala Miercurea-Ciuc
Centrala termicã
TERAPIA CLUJ Ñ scop tehnologic
BRAU UNION Ñ Sucursala Haþeg
LAFARGE ROMCIM HOGHIZ

II. Consumatori de gaze naturale acreditaþi
A. Producãtori de energie electricã ºi/sau termicã

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.

”ELECTROCENTRALE BUCUREªTIÒ Ñ S.A.
”ELECTROCENTRALE BUCUREªTIÒ Ñ S.A.
”ELECTROCENTRALE BUCUREªTIÒ Ñ S.A.
”ELECTROCENTRALE BUCUREªTIÒ Ñ S.A.
”ELECTROCENTRALE TURCENIÒ Ñ S.A.
”ELECTROCENTRALE BUCUREªTIÒ Ñ S.A.
”CETÒ IAªI Ñ S.A.
”ELECTROCENTRALE BUCUREªTIÒ Ñ S.A.
”ELECTROCENTRALE ROVINARIÒ Ñ S.A.
”ELECTROCENTRALE BUCUREªTIÒ Ñ S.A.
”ELECTROCENTRALE BUCUREªTIÒ Ñ S.A.
”ELECTROCENTRALE BUCUREªTIÒ Ñ S.A.
”UZINA TERMOELECTRICÃ MIDIAÒ Ñ S.A. NÃVODARI

CTE IERNUT
CET SUD
CET PROGRESUL
CET VEST
CET TURCENI
CET GROZÃVEªTI
CET I IAªI
CET PALAS CONSTANÞA
ELECTROCENTRALE ROVINARI
CET TITAN
CET CRAIOVA 2
CET IªALNIÞA
UZINA TERMOELECTRICÃ MIDIA

B. Alþi consumatori

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.

”VIROMETÒ Ñ S.A. VICTORIA
”SOFERTÒ Ñ S.A. BACÃU
”COSTÒ Ñ S.A.
”BEGA UPSOMÒ Ñ S.A. OCNA
”OLTCHIMÒ Ñ S.A.
”VICTORIAÒ Ñ S.A.
”DANUBIANA ROMANÒ Ñ S.A.
”ROMCIF FIENIÒ Ñ S.A.
”CAROMÒ Ñ S.A. ONEªTI
”SILVANIAÒ Ñ S.A.
”BEGA REALÒ Ñ S.A. PLEAªA
”DOROBANÞULÒ Ñ S.A. PLOIEªTI
”BRAU UNION ROMÂNIAÒ Ñ S.A. BUCUREªTI

VIROMET VICTORIA
SOFERT BACÃU
COST TÂRGOVIªTE
SRM Staþia C BEGA UPSOM
PLATFORMA CHIMICÃ OLTCHIM
SRMG VICTORIA FLOREªTI Ñ sediu
DANUBIANA ROMAN
ROMCIF FIENI
SRM Ñ Platforma Borzeºti
SRM SILVANIA ZALÃU Ñ sediu
BEGA REAL PLEAªA
DOROBANÞUL PLOIEªTI Ñ Sediul de producþie ºi administrativ
BRAU UNION Ñ Sucursala Craiova
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