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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonan˛ei Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art. 22 lit. a)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 144/2001 privind Óndeplinirea de c„tre cet„˛enii rom‚ni,
la ie∫irea din ˛ar„, a condi˛iilor de intrare Ón statele membre ale Uniunii Europene
∫i Ón alte state ∫i a art. 12 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1997
privind regimul pa∫apoartelor Ón Rom‚nia
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a Guvernului
nr. 43 din 28 iulie 2005 pentru modificarea art. 22 lit. a)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 144/2001
privind Óndeplinirea de c„tre cet„˛enii rom‚ni, la ie∫irea din
˛ar„, a condi˛iilor de intrare Ón statele membre ale Uniunii
Europene ∫i Ón alte state ∫i a art. 12 alin. (1) din

Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1997 privind regimul
pa∫apoartelor Ón Rom‚nia, adoptat„ Ón temeiul art. 1
pct. VIII.2 ∫i 3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 699 din 3 august 2005.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 8 martie 2006.
Nr. 39.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonan˛ei Guvernului nr. 43/2005
pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 144/2001
privind Óndeplinirea de c„tre cet„˛enii rom‚ni, la ie∫irea din ˛ar„, a condi˛iilor de intrare Ón statele
membre ale Uniunii Europene ∫i Ón alte state ∫i a art. 12 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 65/1997 privind regimul pa∫apoartelor Ón Rom‚nia
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind respingerea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea
art. 2 2 lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 144/2001 privind Óndeplinirea de c„tre cet„˛enii rom‚ni,
la ie∫irea din ˛ar„, a condi˛iilor de intrare Ón statele membre

ale Uniunii Europene ∫i Ón alte state ∫i a art. 12 alin. (1)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1997 privind regimul
pa∫apoartelor Ón Rom‚nia ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 martie 2006.
Nr. 294.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Legea nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 140
din 1 aprilie 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 148, dup„ litera l) se introduce o nou„
liter„, litera m), cu urm„torul cuprins:
îm) nerespectarea prevederilor art. 160 alin. (7).“
2. La articolul 149, litera a) va avea urm„torul cuprins:
îa) cele prev„zute la lit. b), c), f), g), i) ∫i m), cu
amend„ de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON);“.

3. La articolul 160, dup„ alineatul (6) se introduce un
nou alineat, alineatul (7), cu urm„torul cuprins:
î(7) Sunt scutite de orice fel de taxe ∫i comisioane
cererile f„cute Ón scris privitoare la orice acte prev„zute de
lege pentru a face dovada vechimii Ón munc„, a timpului
util la pensie pentru agricultori ∫i a stagiului de cotizare,
necesare Ón vederea stabilirii sau complet„rii dosarului de
pensionare. La aceste cereri se va r„spunde Ón scris, Ón
termen de maximum 30 de zile, prin scrisoare
recomandat„, Ón cazul Ón care acest lucru este cerut prin
peti˛ia ini˛ial„.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 8 martie 2006.
Nr. 44.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
∫i completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public
de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de
asigur„ri sociale ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 martie 2006.
Nr. 299.

´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 14/2003 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
îa) pre∫edinte, medic specialist Ón expertiz„ medical„ ∫i
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 51
din 25 august 2005 pentru modificarea ∫i completarea recuperarea capacit„˛ii de munc„ sau medicin„ general„ ∫i
Ordonan˛ei Guvernului nr. 14/2003 privind Ónfiin˛area, absolvent de cursuri de management Ón domeniul
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru sociomedical cu durata de cel pu˛in un an;“.
3. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 15
Persoanele cu Handicap, adoptat„ Ón temeiul art. 1
pct. VI.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Autoritatea, consiliile locale, consiliile
Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul
jude˛ene
∫i prefecturile au obliga˛ia de a asigura condi˛ii
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 793 din 31 august 2005,
corespunz„toare de desf„∫urare a activit„˛ilor inspectorilor
cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
jude˛eni, astfel Ónc‚t s„ se evite aglomera˛iile, tratamentul
1. La articolul I, Ónainte de punctul 1 se introduce un
nedemn ∫i Ónt‚rzierea rezolv„rii cererilor cet„˛enilor.“
nou punct, cu urm„torul cuprins:
4. La articolul I punctul 8, articolul 16 va avea urm„torul
î1. La articolul 4 alineatul (1), litera b) va avea cuprins:
urm„torul cuprins:
îArt. 16. — Autoritatea utilizeaz„ un parc propriu de
«b) organizeaz„, coordoneaz„ ∫i controleaz„ realizarea mijloace de transport, format din 7 autoturisme pentru
m„surilor de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap activit„˛i curente, activit„˛i de inspec˛ie ∫i control. Consumul
∫i a strategiei na˛ionale Ón domeniul respectiv;».“
lunar normat de carburan˛i pentru fiecare autoturism se
2. La articolul I punctul 2, litera a) a alineatului (2) al stabile∫te potrivit dispozi˛iilor legale Ón vigoare.“
5. Articolul IV se abrog„.
articolului 9 va avea urm„torul cuprins:
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 8 martie 2006.
Nr. 45.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 14/2003 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Persoanele cu Handicap
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 14/2003 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 martie 2006.
Nr. 300.
´
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul general maior cu dou„ stele M„ciuc„ Petrache
Marin trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 6 martie 2006.
Nr. 283.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102
din 8 februarie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul Adochi˛ei Drago∫, procuror la Parchetul de pe
l‚ng„ Tribunalul Boto∫ani, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 martie 2006.
Nr. 284.
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ORDONANﬁE

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind utilizarea plajei M„rii Negre ∫i controlul activit„˛ilor desf„∫urate pe plaj„
Av‚nd Ón vedere necesitatea reglement„rii de urgen˛„ a aspectelor privind plaja cu destina˛ie turistic„, dat fiind
faptul c„ sezonul turistic pe litoralul rom‚nesc Óncepe la data de 1 mai a fiec„rui an, a∫a cum prevede art. 34 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 202/2002 privind gospod„rirea integral„ a zonei costiere, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 280/2003,
lu‚nd Ón considerare necesitatea reglement„rii modului de utilizare a plajelor de c„tre operatorii care Óncheie
contracte de Ónchiriere a plajei cu Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“,
˛in‚nd cont de necesitatea organiz„rii ca servicii publice Ón subordinea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale a
posturilor de salvare ∫i a posturilor de prim ajutor p‚n„ la Ónceputul sezonului turistic 2006,
˛in‚nd seama de faptul c„ neadoptarea de m„suri imediate, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea
ordonan˛ei de urgen˛„, ar conduce la imposibilitatea organiz„rii corespunz„toare a activit„˛ilor specifice sezonului estival ∫i
la imposibilitatea Ómbun„t„˛irii condi˛iilor de desf„∫urare a activit„˛ilor de turism pe plajele M„rii Negre, elemente care
vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii de urgen˛„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ are ca obiect
reglementarea modului de utilizare a plajelor M„rii Negre,
Ón scopul conserv„rii corespunz„toare a acestora ∫i al
asigur„rii unei protec˛ii adecvate pentru turi∫ti.
Art. 2. — (1) Utilizarea plajelor Ón scop turistic se face
de c„tre operatorii economici care au Óncheiat contract de
Ónchiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, Ón
condi˛iile legii, denumi˛i Ón continuare operatori de plaj„, ∫i
care de˛in autoriza˛ii turistice emise de c„tre autoritatea
public„ central„ pentru turism.
(2) Procedura de emitere ∫i de retragere a autoriza˛iei
turistice se aprob„ prin ordin al conduc„torului autorit„˛ii
publice centrale pentru turism.
(3) Criteriile minime privind utilizarea plajelor Ón scop
turistic sunt prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
(4) Œntre˛inerea ∫i exploatarea plajelor neÓnchiriate ∫i
neutilizate Ón scop turistic se fac de c„tre Administra˛ia
Na˛ional„ îApele Rom‚ne“, prin Direc˛ia Apelor Dobrogea—
Litoral.
Art. 3. — (1) Sezonul turistic estival pe litoralul M„rii
Negre Óncepe la data de 1 mai ∫i se Óncheie la data de
30 septembrie ale fiec„rui an.
(2) Operatorii plajelor cu destina˛ie turistic„ au obliga˛ia
ca la Ónceperea sezonului turistic estival s„ amenajeze
plaja cu destina˛ie turistic„ ∫i s„ asigure serviciile turistice
necesare, Ón coformitate cu reglement„rile Ón vigoare.
(3) Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“, prin Direc˛ia
Apelor Dobrogea—Litoral, realizeaz„ lucr„rile de amenajare
a plajelor p‚n„ la Ónceperea sezonului turistic.
Art. 4. — (1) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale pe
a c„ror raz„ teritorial„ se afl„ plaje cu destina˛ie turistic„
au urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ organizeze ∫i s„ asigure servicii publice de
salvare acvatic„ — salvamar ∫i posturi de prim ajutor;
b) s„ asigure lucr„rile de canalizare ∫i alimentare cu
ap„ p‚n„ Ón zona limitrof„ plajei cu destina˛ie turistic„;
c) s„ asigure ordinea public„ prin intermediul poli˛iei,
jandarmeriei ∫i al poli˛iei comunitare.
(2) Sursele de finan˛are pentru realizarea obliga˛iilor
prev„zute la alin. (1) sunt veniturile ob˛inute din taxa
hotelier„.
(3) Normele metodologice privind organizarea serviciilor
publice de salvare ∫i a posturilor de prim ajutor pe plaj„
se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului, la propunerea
autorit„˛ii publice centrale pentru turism ∫i a Ministerului

Administra˛iei ∫i Internelor, Ón termen de 30 de zile de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 5. — Operatorii de plaj„ au urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ solicite ∫i s„ ob˛in„ autoriza˛ia turistic„ pentru
plaja care face obiectul contractului de Ónchiriere;
b) s„ Óntre˛in„ ∫i s„ igienizeze zilnic suprafa˛a de plaj„
Ónchiriat„;
c) s„ men˛in„ Ón bun„ stare de func˛ionare dot„rile de
pe plaj„, inclusiv cele de agrement;
d) s„ asigure condi˛iile sanitare ∫i de protec˛ie a
mediului Ón zonele de Ómb„iere ∫i pe plaj„;
e) s„ sesizeze autorit„˛ile de gospod„rire a apelor ∫i de
protec˛ie a mediului ∫i autorit„˛ile de s„n„tate public„ Ón
cazul prezen˛ei Ón apa m„rii a substan˛elor poluante;
f) s„ Óndep„rteze de pe plaj„ ∫i din zona submers„ de
Ómb„iere obiectele periculoase;
g) s„ nu realizeze pe plaj„ construc˛ii ∫i dot„ri cu alte
destina˛ii dec‚t cele prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„;
h) s„ permit„ accesul liber pe plaj„ ∫i libera circula˛ie
a persoanelor Ón spa˛iul plajei;
i) s„ monteze panouri cu instruc˛iuni de utilizare a plajei
∫i a zonei de Ómb„iere;
j) s„ nu permit„ desf„∫urarea activit„˛ilor de comer˛
ambulant pe plaj„;
k) s„ nu permit„ camparea pe plaj„.
Art. 6. — (1) Construc˛iile ∫i dot„rile admise a se
amplasa pe plaja cu destina˛ie turistic„ sunt urm„toarele:
a) module de grupuri sanitare, numai Ón cazurile Ón care
acestea nu se pot amplasa Ón zona limitrof„;
b) dot„ri pentru agrement specific plajei;
c) posturi de prim ajutor ∫i de salvare;
d) construc˛ii ∫i amenaj„ri cu caracter provizoriu,
demontabile;
e) instala˛ii de captare a energiei solare Ón zona
bateriilor de du∫uri.
(2) Caracteristicile ∫i modalitatea de amplasare a
construc˛iilor ∫i dot„rilor sunt prev„zute Ón Planul de
amenajare a plajei, anex„ la contractul de Ónchiriere
Óncheiat Óntre Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“ ∫i
operatorul de plaj„.
Art. 7. — Œn vederea protec˛iei turi∫tilor, pe plajele
litoralului M„rii Negre utilizate Ón scop turistic se interzic:
a) accesul persoanelor Ónso˛ite de animale, cu excep˛ia
c‚inilor din dotarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor ∫i
a c‚inilor utilitari ai persoanelor cu dizabilit„˛i;
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b) circula˛ia sau sta˛ionarea vehiculelor, cu excep˛ia
celor care asigur„ interven˛ii operative ∫i a utilajelor de
Óntre˛inere a plajelor.
Art. 8. — (1) Constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„
cu amend„ cuprins„ Óntre 10.000 lei (RON) ∫i 20.000 lei
(RON) s„v‚r∫irea de c„tre persoane fizice sau juridice a
urm„toarelor fapte:
a) desf„∫urarea de activit„˛i turistice pe plaj„ f„r„ a
de˛ine autoriza˛ie turistic„;
b) nerespectarea obliga˛iei privind accesul liber pe plaj„
∫i libera circula˛ie a persoanelor Ón spa˛iul plajei;
c) nerespectarea prevederilor privind Óntre˛inerea ∫i
igienizarea zilnic„ a suprafe˛ei de plaj„ Ónchiriate;
d) nerespectarea prevederilor privind men˛inerea Ón bun„
stare de func˛ionare a dot„rilor de pe plaj„, inclusiv a celor
de agrement;
e) neasigurarea condi˛iilor sanitare ∫i de protec˛ie a
mediului Ón zonele de Ómb„iere ∫i pe plaj„;
f) neamenajarea plajei cu destina˛ie turistic„ la Ónceputul
sezonului turistic estival;
g) neasigurarea lucr„rilor de canalizare ∫i alimentare cu
ap„ p‚n„ la zona limitrof„ plajei;
h) amplasarea pe plaj„ a altor construc˛ii sau dot„ri
dec‚t cele admise;
i) permiterea camp„rii pe plaja cu destina˛ie turistic„;
j) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de
salvare ∫i a posturilor de prim ajutor;
k) circula˛ia sau sta˛ionarea autovehiculelor pe plaj„, cu
excep˛ia celor care asigur„ interven˛ii operative ∫i a
utilajelor de Óntre˛inere a plajelor;
l) permiterea realiz„rii de activit„˛i de comer˛ ambulant
pe plaj„;
m) permiterea accesului cu animale pe plaj„, cu
excep˛ia c‚inilor din dotarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor ∫i a c‚inilor utilitari ai persoanelor cu dizabilit„˛i;
n) nerespectarea obliga˛iei privind Óndep„rtarea
obiectelor periculoase de pe plaj„ ∫i din zona submers„ de
Ómb„iere;
o) neafi∫area instruc˛iunilor de utilizare a plajei ∫i a
zonei de Ómb„iere.

(2) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor
se realizeaz„ de persoane anume desemnate din cadrul:
a) Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
Administra˛iei Na˛ionale îApele Rom‚ne“, Administra˛iei
Na˛ionale îApele Rom‚ne — Direc˛ia Apelor Dobrogea—
Litoral, G„rzii Na˛ionale de Mediu, pentru contraven˛iile
prev„zute la alin. (1) lit. c), e), g), h) ∫i k);
b) Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism, pentru contraven˛iile
prev„zute la alin. (1) lit. a), b), d), f), h), i), j), l), m)—o);
c) Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor sau al
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, dup„ caz, pentru
contraven˛iile prev„zute la alin. (1) lit. i), k)—m).
Art. 9. — Dispozi˛iile art. 8 se completeaz„ cu
prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 10. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„:
a) alin. (3) al art. 33 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 58/1998 privind organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii de
turism Ón Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 755/2001, cu
modific„rile ulterioare;
b) Hot„r‚rea Guvernului nr. 107/1996 pentru aprobarea
Normelor privind utilizarea turistic„ a plajei litoralului M„rii
Negre, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 48 din 6 martie 1996;
c) Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.021/2002 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea posturilor de salvare ∫i a
posturilor de prim ajutor pe plaje ∫i Ón ∫tranduri, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 711 din
30 septembrie 2002;
d) Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i
turismului nr. 455/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea ∫i
controlul activit„˛ilor de turism Ón zona costier„, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 242 din
18 martie 2004.

PRIM-MINISTRU

C√LIN-POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 22 februarie 2006.
Nr. 19.

Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
ANEX√
CRITERII MINIME

privind utilizarea plajelor Ón scop turistic
Criterii

1. Calit„˛i naturale ale plajei:
— calitatea nisipului
— zona de Ómb„iere s„ nu prezinte vegeta˛ie acvatic„ sau alte corpuri plutitoare
— calitatea plajei submerse
2. Suprafa˛a minim„ de plaj„ asigurat„ pentru o persoan„1)
3. Dotarea plajei:
a) echiparea sanitar„
b) cabine pentru schimbat vestimenta˛ia (num„r/persoane)
c) post de prim ajutor
d) post de salvare (salvamar)
e) centru de Ónchiriere a dot„rilor pentru plaj„ (umbrele, ∫ezlonguri,
saltele pneumatice, prosoape), construc˛ie u∫oar„, demontabil„, provizorie,
cu suprafa˛a maxim„ de 9 m2, amplasat„ la limita dinspre uscat a plajei

Valori minime ale criteriilor

Nisipul s„ nu con˛in„ corpuri str„ine periculoase
Cur„˛area ori de c‚te ori este necesar
F„r„ corpuri submerse nenaturale
8 m2
Conform normativelor sanitare Ón vigoare
1/100
x
x
Facultativ
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Criterii

Valori minime ale criteriilor

f) ∫ezlonguri ∫i umbrele Ón suport fix, la aproximativ 5 m de la limita ˛„rmului
g) instala˛ie pentru sonorizare automat„
h) sistem de semnalizare a condi˛iilor de Ómb„iere
i) recipiente pentru colectarea selectiv„ a de∫eurilor
j) dot„ri de agrement pentru copii
k) construc˛ii demontabile, u∫oare, provizorii pentru desf„∫urarea activit„˛ii
de agrement nautic, cu suprafa˛a maxim„ de 9 m2
l) construc˛ii demontabile, u∫oare, provizorii pentru servit b„uturi
∫i produse ambalate, amplasate la limita dinspre uscat a plajei ∫i la o distan˛„
de minimum 50 m fa˛„ de construc˛iile definitive existente cu profil
de alimenta˛ie public„, iar distan˛a dintre dou„ construc˛ii
va fi de minimum 150 m; suprafa˛a maxim„ construit„ este de 20 m2
m) alte construc˛ii ∫i instala˛ii demontabile realizate numai
cu ocazia unor evenimente culturale sau sportive
n) ramp„ de acces pentru persoane cu dizabilit„˛i,
cu l„˛imea cuprins„ Óntre 2—2,5 m
o) terenuri de sport
4. Alte criterii:
— marcarea zonei de Ómb„iere ∫i a celei de interdic˛ie
a Ómb„ierii potrivit reglement„rilor Ón vigoare
— Óntre˛inerea plajei
— colectarea reziduurilor de orice fel

Facultativ
Facultativ
x
Cel pu˛in o bucat„ la 250 m2
Facultativ
Facultativ
Facultativ

Facultativ
x
Facultativ
x
Nivelare ∫i cur„˛are zilnic„
Permanent

1) Exclusiv spa˛iul destinat amplas„rii dot„rilor de pe plaj„, aleilor de circula˛ie ∫i locurilor de joac„ ∫i agrement.
x = necesar.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAﬁIE

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului na˛ional multianual
pe perioada 2006—2009 de sprijinire a Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii Ón dezvoltarea exportului
Av‚nd Ón vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25
alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Procedura de implementare a
Programului na˛ional multianual pe perioada 2006—2009 de
sprijinire a Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii Ón dezvoltarea
exportului, prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„
din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare de la
data public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 14 februarie 2006.
Nr. 52.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 220 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAﬁIE

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului na˛ional multianual
pe perioada 2006—2009 pentru sus˛inerea me∫te∫ugurilor ∫i artizanatului
Av‚nd Ón vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25
alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Procedura de implementare a
Programului na˛ional multianual pe perioada 2006—2009
pentru sus˛inerea me∫te∫ugurilor ∫i artizanatului, prev„zut„
Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei,

Partea I, ∫i va intra Ón vigoare de la

data public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 14 februarie 2006.
Nr. 53.

AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAﬁIE

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare
∫i modernizare a activit„˛ilor de comercializare a produselor ∫i serviciilor de pia˛„
Av‚nd Ón vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25
alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Articol unic. — (1) Se aprob„ Procedura de implementare
a Programului de dezvoltare ∫i modernizare a activit„˛ilor de
comercializare a produselor ∫i serviciilor de pia˛„, prev„zut„
Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare de la data
public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 14 februarie 2006.
Nr. 54.
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAﬁIE

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului na˛ional multianual
pe perioada 2006—2009 pentru sus˛inerea accesului microÓntreprinderilor
∫i a Óntreprinderilor mici la servicii de instruire ∫i consultan˛„
Av‚nd Ón vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25
alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Procedura de implementare a
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Programului na˛ional multianual pe perioada 2006—2009 pentru
sus˛inerea accesului microÓntreprinderilor ∫i a Óntreprinderilor Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare de la
mici la servicii de instruire ∫i consultan˛„, prev„zut„ Ón anexa*)
data public„rii.
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 14 februarie 2006.
Nr. 55.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 220 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAﬁIE

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului
pentru informarea ∫i educarea comercian˛ilor
Av‚nd Ón vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pentru anul 2006 nr. 379/2005, ale
art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea
∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Articol unic. — (1) Se aprob„ Procedura de implementare
a Programului pentru informarea ∫i educarea comercian˛ilor,
prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.

(2) — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare de la data
public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 14 februarie 2006.
Nr. 56.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 220 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAﬁIE

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului
pentru organizarea T‚rgului Œntreprinderilor Mici ∫i Mijlocii — TIMM 2006
Av‚nd Ón vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25
alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Procedura de implementare a
Programului pentru organizarea T‚rgului Œntreprinderilor Mici
∫i Mijlocii — TIMM 2006, prev„zut„ Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare de la
data public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 28 februarie 2006.
Nr. 69.
ANEX√

PROCEDURA DE IMPLEMENTARE
a Programului pentru organizarea T‚rgului Œntreprinderilor Mici ∫i Mijlocii — TIMM 2006
1. Obiectivul Programului
Obiectivul Programului pentru organizarea T‚rgului
Œntreprinderilor Mici ∫i Mijlocii — TIMM 2006, denumit Ón
continuare Program, Ól constituie promovarea spiritului
antreprenorial, stimularea dezvolt„rii afacerilor ∫i ocup„rii
for˛ei de munc„ Ón domeniul Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii
(IMM),
facilitarea
contactelor
dintre
poten˛ialii
Óntreprinz„tori/IMM ∫i agen˛ii economici/institu˛iile publice sau
private care ofer„ servicii pentru sectorul IMM, Ón scopul

cre∫terii num„rului Óntreprinz„torilor de succes ∫i al
Ómbun„t„˛irii performan˛elor economice ∫i tehnice ale IMM,
stimularea ∫i sus˛inerea IMM inovative, promovarea
produselor ∫i serviciilor rom‚ne∫ti.
2. Descrierea Programului
2.1. Programul const„ Ón:
— organizarea la Bucure∫ti a celei de-a V-a edi˛ii
na˛ionale a T‚rgului Œntreprinderilor Mici ∫i Mijlocii — TIMM 2006,
Ón perioada aprilie—mai 2006;
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— organizarea a patru edi˛ii regionale ale T‚rgului
Œntreprinderilor Mici ∫i Mijlocii — TIMM 2006 Ón urm„toarele
loca˛ii: Constan˛a, Craiova, Timi∫oara ∫i Vaslui.
2.2. Ac˛iunile legate de organizarea ∫i desf„∫urarea
Programului se realizeaz„ de Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, direct ∫i/sau pe
baz„ de contracte Óncheiate cu persoane fizice ∫i juridice
de drept public sau privat, Ón condi˛iile legii, Ón colaborare
cu oficiile teritoriale pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii ∫i
coopera˛ie, Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Rom‚niei,
agen˛iile de dezvoltare regional„, institu˛iile administra˛iei
publice locale, precum ∫i cu camerele de comer˛ ∫i
industrie teritoriale.
2.3. Ac˛iunile desf„∫urate Ón cadrul Programului sunt:
— organizarea unei expozi˛ii structurate Ón dou„ sec˛iuni
concomitente: prima, dedicat„ institu˛iilor ∫i agen˛ilor
economici care furnizeaz„ produse ∫i servicii de asisten˛„
pentru IMM, iar cea de-a doua, dedicat„ promov„rii
produselor ∫i serviciilor realizate de c„tre IMM;
— organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de
lucru ∫i prezent„ri Ón scopul cre∫terii num„rului
Óntreprinz„torilor de succes ∫i a competen˛elor
antreprenoriale, Ómbun„t„˛irii performan˛elor economice ∫i
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tehnice ale IMM, stimul„rii Óntreprinderilor inovative, precum
∫i promov„rii produselor ∫i serviciilor rom‚ne∫ti;
— diseminarea de materiale informative referitoare la
ini˛ierea ∫i dezvoltarea afacerilor.
2.4. Œn vederea desf„∫ur„rii evenimentului, Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie
va coopera cu institu˛iile publice ∫i/sau organiza˛iile
reprezentative ale IMM.
3. Bugetul Programului
3.1. Bugetul alocat Programului pentru anul 2006 este
de 2.500 mii lei (RON).
3.2. Structura bugetului aferent organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii
evenimentului prev„zut la pct. 2.1 se aprob„ prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i
Mijlocii ∫i Coopera˛ie.
3.3. Execu˛ia bugetului prev„zut la pct. 3.1 se aprob„
prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie.
3.4. Œn vederea desf„∫ur„rii Ón bune condi˛ii a
Programului se pot atrage fonduri provenite din dona˛ii ∫i
sponsoriz„ri ale persoanelor fizice ∫i ale persoanelor
juridice din ˛ar„ ∫i din str„in„tate, Ón condi˛iile legii.

MINISTERUL EDUCAﬁIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei de calcul al salariilor personalului didactic
din Ónv„˛„m‚ntul de stat, Ón vederea determin„rii diferen˛elor salariale
pentru perioada octombrie 2001 — septembrie 2004
Œn conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata
diferen˛elor salariale din perioada octombrie 2001 — septembrie 2004 pentru personalul didactic din Ónv„˛„m‚ntul de stat,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Metodologia de calcul al salariilor
personalului didactic din Ónv„˛„m‚ntul de stat, Ón vederea
determin„rii diferen˛elor salariale pentru perioada octombrie
2001 — septembrie 2004, prev„zut„ Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prevederile prezentului ordin intr„ Ón vigoare
Óncep‚nd cu plata drepturilor salariale aferente
lunii februarie 2006, Ón conformitate cu prevederile art. 3

alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 17/2006.
Art. 3. — Direc˛iile generale ∫i direc˛iile din Ministerul
Educa˛iei ∫i Cercet„rii, inspectoratele ∫colare jude˛ene ∫i al
municipiului Bucure∫ti, unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt de stat ∫i
alte unit„˛i subordonate vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Bucure∫ti, 2 martie 2006.
Nr. 3.351.
ANEX√

METODOLOGIE
de calcul al salariilor personalului didactic din Ónv„˛„m‚ntul de stat, Ón vederea determin„rii diferen˛elor salariale
pentru perioada octombrie 2001 — septembrie 2004
Art. 1. — Prezenta metodologie se aplic„ personalului
didactic prev„zut la art. 3 alin. (1), art. 4, 5 ∫i 7 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 17/2006.

Art. 2. — (1) Diferen˛ele salariale se determin„ prin
sc„derea din salariul brut lunar al func˛iei didactice pe care
era Óncadrat„ persoana Ón perioada octombrie 2001 —
septembrie 2004, stabilit potrivit procedurii de calcul din
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anexa la prezenta metodologie, a salariului brut din
aceea∫i lun„ prev„zut Ón statul de plat„.
(2) Salariul lunar care se utilizeaz„ pentru personalul
didactic care a desf„∫urat activitate prin cumul ∫i plata cu
ora Ón luna pentru care se face calculul se stabile∫te dup„
cum urmeaz„:
— la salariul de baz„ al func˛iei didactice din gril„
(lit. A) se aplic„ urm„toarele sporuri ∫i indemniza˛ii, dac„
persoana Óndeplinea condi˛iile de acordare a acestora Ón
luna respectiv„:
• indemniza˛ia pentru Ónv„˛„m‚nt special (lit. C);
• grada˛ia de merit sau salariul de merit (lit. D sau E);
• sporul de stabilitate (lit. F);
• sporul de suprasolicitare neuropsihic„ (lit. G);
• indemniza˛ia pentru func˛ia de Ónv„˛„tor, educatoare,
institutor;
• indemniza˛ia pentru mediu rural sau localit„˛i izolate;
• sporul pentru titlul ∫tiin˛ific de doctor;
• sporul pentru condi˛ii periculoase ∫i v„t„m„toare,
propor˛ional cu timpul lucrat Ón aceste condi˛ii.
Pentru plata cu ora, tariful orar se determin„ prin
Ómp„r˛irea salariului lunar astfel ob˛inut la num„rul de ore
corespunz„tor normei didactice a func˛iei de predare.
Pentru personalul didactic auxiliar, tariful orar se
determin„ prin Ómp„r˛irea salariului lunar astfel ob˛inut la
num„rul mediu lunar de ore din luna pentru care se face
calculul.
Diferen˛ele salariale pentru cumul ∫i plat„ cu ora se
ob˛in prin sc„derea din salariul lunar astfel calculat a
salariului lunar din statul de plat„ pentru acea lun„,
respectiv prin sc„derea din tariful orar astfel ob˛inut a
tarifului orar utilizat Ón luna pentru care se face
recalcularea.
Diferen˛ele pentru premiile lunare ∫i premiul anual se
vor determina lu‚nd Ón calcul salariul de baz„, stabilit
conform procedurii de calcul din anexa la prezenta
metodologie, din care se scade salariul de baz„ din statul
de plat„.
(3) Diferen˛ele salariale calculate conform alin. (1) ∫i (2)
se actualizeaz„ cu indicele de infla˛ie publicat Ón luna Ón
care se face plata fa˛„ de luna pentru care se calculeaz„,
pe baza datelor comunicate de Institutul Na˛ional de
Statistic„ Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii p‚n„ la data
de 15 a fiec„rei luni. Indicele de infla˛ie va fi publicat pe
site-ul ministerului ∫i comunicat inspectoratelor ∫colare.
Art. 3. — Calculul diferen˛elor salariale pentru personalul
didactic prev„zut la art. 3 alin. (1), art. 4 ∫i 7 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 17/2006 se face
lunar. Plata acestor diferen˛e se face Ón conformitate cu
art. 3 alin. (2) din aceea∫i ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 4. — Pentru personalul didactic pensionat calculul
se face pentru Óntreaga perioad„ pentru care este
Óndrept„˛it s„ primeasc„ diferen˛ele salariale, din intervalul
octombrie 2001 — septembrie 2004, ∫i plata acestora se
face Ón maxim trei tran∫e lunare.
Art. 5. — Pentru personalul didactic care se
pensioneaz„ Ón intervalul celor 35 de luni de e∫alonare a
diferen˛elor, calculul se va face conform art. 4 din prezenta
metodologie ∫i plata se va e∫alona pe lunile r„mase p‚n„
la data depunerii dosarului de pensionare.

Art. 6. — Pentru personalul didactic decedat, calculul se
va face pentru Óntreaga perioad„ pentru care este
Óndrept„˛it s„ primeasc„ diferen˛ele salariale, din intervalul
octombrie 2001 — septembrie 2004, ∫i plata se va face
mo∫tenitorilor legali pe baza actelor de succesiune depuse
la unitatea/unit„˛ile unde a func˛ionat, dup„ cum urmeaz„:
a) Ón cazul Ón care exist„ hot„r‚re judec„toreasc„, plata
se va face integral, Óntr-o singur„ tran∫„;
b) Ón celelalte cazuri plata se va face Ón trei tran∫e
lunare.
Art. 7. — Pentru personalul didactic care ∫i-a schimbat
locul de munc„ Ón perioada octombrie 2001 — septembrie
2004 calculul ∫i plata diferen˛elor salariale se vor face de
fiecare unitate de Ónv„˛„m‚nt care l-a salarizat Ón aceast„
perioad„.
Art. 8. — Salariul brut lunar calculat pentru perioada
octombrie 2001 — septembrie 2004 Ón vederea determin„rii
diferen˛elor salariale este compus din salariul de baz„,
conform procedurii de calcul din anexa la prezenta
metodologie, la care se adaug„ sporurile care nu fac parte
din acesta ∫i alte drepturi salariale prev„zute de lege.
Salariul de baz„, conform procedurii de calcul din
anex„, se stabile∫te dup„ cum urmeaz„:
A. salariul de baz„ al func˛iei didactice conform grilei de
salarizare, din luna pentru care se face calculul. Pentru
perioada octombrie 2001 — septembrie 2004 grilele sunt
stabilite pe baza actelor legislative Ón vigoare Ón acea
perioad„.
B. indemniza˛ia de conducere;
C. indemniza˛ia pentru Ónv„˛„m‚nt special;
D. grada˛ia de merit;
E. salariul de merit;
F. sporul de stabilitate;
G. sporul de suprasolicitare neuropsihic„;
H. indemniza˛ia pentru func˛ia de diriginte, Ónv„˛„tor,
institutor ∫i educatoare.
A. Salariul de baz„ al func˛iei didactice conform grilei
se va stabili prin Ónmul˛irea valorii coeficientului 1,000
valabil Ón luna pentru care se face calculul cu coeficien˛ii
de multiplicare existen˛i Ón legisla˛ia aferent„ lunii de calcul.
B. Indemniza˛ia de conducere pentru personalul didactic,
cu excep˛ia personalului didactic de predare din
Ónv„˛„m‚ntul universitar, se calculeaz„ ca procent la
salariul de baz„ al func˛iei didactice din gril„, stabilit
conform lit. A, ∫i devine baz„ de calcul pentru celelalte
sporuri ∫i alte drepturi salariale care se calculeaz„ la
salariul de baz„.
Pentru func˛iile didactice de predare din Ónv„˛„m‚ntul
universitar indemniza˛ia de conducere se calculeaz„ ca
procent la salariul de baz„ din gril„ al func˛iei didactice de
profesor universitar cu vechime recunoscut„ Ón Ónv„˛„m‚nt
de peste 40 de ani ∫i devine baz„ de calcul pentru
celelalte sporuri ∫i alte drepturi salariale care se calculeaz„
la salariul de baz„.
C. Indemniza˛ia pentru personalul didactic din
Ónv„˛„m‚ntul special prev„zut„ de art. 49 alin. (3) din
Statutul personalului didactic se calculeaz„ ca procent la
salariul de baz„ al func˛iei didactice din gril„, stabilit
conform lit. A, ∫i devine baz„ de calcul pentru celelalte
sporuri ∫i alte drepturi salariale care se calculeaz„ la
salariul de baz„.

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 220/10.III.2006
D. Grada˛ia de merit se calculeaz„ prin aplicarea
procentului de 20% la salariul de baz„ al func˛iei didactice
din gril„, stabilit conform lit. A, ∫i devine baz„ de calcul
pentru celelalte sporuri ∫i alte drepturi salariale care se
calculeaz„ la salariul de baz„. Œn perioada 1 iulie—
31 septembrie 2004, pentru personalul de conducere, de
Óndrumare ∫i control, calculul grada˛iei de merit se va face
conform prevederilor legale Ón vigoare Ón acea perioad„.
E. Salariul de merit se calculeaz„ astfel:
a) pentru personalul de execu˛ie, procentul de p‚n„ la
15% se aplic„ la suma salariului de baz„ al func˛iei
didactice din gril„, stabilit conform lit. A, cu indemniza˛ia
pentru Ónv„˛„m‚ntul special, pentru personalul care
beneficiaz„ de aceasta, devenind baz„ de calcul pentru
celelalte sporuri ∫i alte drepturi salariale care se calculeaz„
la salariul de baz„;
b) pentru personalul de conducere, procentul de p‚n„
la 15% se aplic„ la suma salariului de baz„ al func˛iei
didactice din gril„, stabilit conform lit A, cu indemniza˛ia de
conducere ∫i cu indemniza˛ia pentru Ónv„˛„m‚ntul special,
pentru personalul care beneficiaz„ de aceasta, devenind
baz„ de calcul pentru celelalte sporuri ∫i alte drepturi
salariale care se calculeaz„ la salariul de baz„.
F. Sporul de stabilitate se acord„ personalului didactic
cu o vechime efectiv„ neÓntrerupt„ Ón Ónv„˛„m‚nt de peste
10 ani ∫i se calculeaz„ prin aplicarea procentului de 15%
la suma drepturilor salariale lunare prev„zute la lit. A, B, C
∫i D sau E, devenind baz„ de calcul pentru celelalte
sporuri ∫i alte drepturi salariale care se calculeaz„ la
salariul de baz„.
Acest spor se va lua Ón calculul diferen˛elor numai dac„
persoana beneficia de acesta Ón luna pentru care se face
recalcularea.
G. Sporul pentru suprasolicitare neuropsihic„ se
calculeaz„ Ón procent de 3% x n, în“ reprezent‚nd num„rul
tran∫elor de vechime Ón Ónv„˛„m‚nt la care era Óncadrat„
persoana Ón luna pentru care se face calculul sau num„rul
treptelor/gradelor profesionale la care era Óncadrat
personalul didactic auxiliar Ón luna respectiv„.
Acest procent se aplic„ la suma drepturilor salariale
lunare prev„zute la lit. A, B, C, D sau E ∫i F din acea
perioad„, devenind baz„ de calcul pentru celelalte sporuri
∫i alte drepturi salariale care se calculeaz„ la salariul de
baz„.
H. Indemniza˛ia pentru func˛ia de diriginte, Ónv„˛„tor,
institutor ∫i educatoare, prev„zut„ de art. 51 alin. (4) din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, se
calculeaz„ ca procent la suma drepturilor salariale
prev„zute la lit. A, B, C, D sau E, F ∫i G, devenind baz„
de calcul pentru celelalte sporuri ∫i alte drepturi salariale
care se calculeaz„ la salariul de baz„.
Art. 9. — Sporul de vechime Ón munc„ se calculeaz„ la
nivelul procentelor de care beneficia persoana Ón luna
pentru care se face calculul, aplicate la salariul de baz„
lunar, calculat conform art. 8.
Art. 10. — Indemniza˛ia pentru desf„∫urarea activit„˛ii
didactice Ón mediul rural sau Ón localit„˛i izolate se
calculeaz„ prin aplicarea procentului de care beneficia
persoana Ón luna pentru care se face calculul, la salariul
de baz„ lunar al func˛iei didactice din gril„, calculat
conform lit. A a art. 8.
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Art. 11. — Sporul pentru titlul ∫tiin˛ific de doctor se
calculeaz„ numai dac„ persoana beneficia de acest spor
Ón luna pentru care se face calculul, prin aplicarea
procentului de 15% la salariul de baz„ constituit conform
art. 8.
Art. 12. — Sporul pentru practic„ pedagogic„ se
calculeaz„ prin aplicarea procentului de care beneficia
persoana Ón luna pentru care se face calculul, la salariul
de baz„ lunar al func˛iei didactice din gril„, propor˛ional cu
timpul lucrat Ón acea lun„.
Art. 13. — Sporurile pentru locurile ∫i condi˛iile specifice
Ón care se desf„∫oar„ activitatea se calculeaz„ prin
aplicarea procentului de care beneficia persoana la salariul
de baz„ constituit conform art. 8, pentru timpul efectiv
lucrat Ón acea lun„.
Art. 14. — Sporul pentru predare simultan„ se
calculeaz„ prin aplicarea procentului de care beneficia
persoana Ón luna respectiv„, la salariul de baz„ constituit
conform art. 8.
Art. 15. — Sporul pentru orele suplimentare pl„tite
personalului didactic auxiliar Ón luna pentru care se face
recalcularea se determin„ prin aplicarea procentului legal
acordat Ón acea lun„ la salariul de baz„ orar recalculat.
Salariul de baz„ orar recalculat se ob˛ine prin Ómp„r˛irea
salariului de baz„ lunar constituit conform art. 8 la num„rul
mediu lunar de ore din luna Ón care s-a efectuat munca
suplimentar„.
Art. 16. — Din salariul brut lunar calculat conform
prevederilor art. 8—15 se scade salariul brut lunar din
statul de plat„ aferent lunii pentru care se face calculul.
Diferen˛ele rezultate se actualizeaz„ cu indicele de infla˛ie
publicat Ón luna Ón care se face plata, fa˛„ de luna pentru
care se face calculul.
Art. 17. — Procedura de calcul al salariilor personalului
didactic din Ónv„˛„m‚ntul de stat, Ón vederea determin„rii
diferen˛elor salariale pentru perioada octombrie 2001—
septembrie 2004, prev„zut„ Ón anex„, precum ∫i
prevederile art. 16 se aplic„ personalului didactic din
Ónv„˛„m‚ntul universitar de stat numai pentru func˛ia de
baz„, dac„ acesta a fost Óncadrat la limita minim„ a
func˛iei didactice ∫i dac„ salariul brut din luna pentru care
se face calculul, determinat conform anexei, dep„∫e∫te
salariul brut al aceleia∫i luni prev„zut Ón statul de plat„.
Art. 18. — Calculul impozitelor ∫i contribu˛iilor datorate
de angajat ∫i angajator, aferente diferen˛elor salariale
lunare, se face Ón baza reglement„rilor legale Ón vigoare la
data efectu„rii pl„˛ilor.
Art. 19. — Procedura de calcul al salariilor personalului
didactic din Ónv„˛„m‚ntul de stat, Ón vederea determin„rii
diferen˛elor salariale pentru perioada octombrie 2001—
septembrie 2004, red„ modul de calcul utilizat ∫i este
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
metodologie.
Art. 20. — Rectificarea Ónscrierilor din carnetele de
munc„ se va face prin eliberarea unei adeverin˛e de c„tre
unitatea sau institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt personalului didactic
care a primit diferen˛e salariale Ón conformitate cu
prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 17/2006.
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ANEX√*)
la metodologie
PROCEDURA

de calcul al salariilor personalului didactic din Ónv„˛„m‚ntul de stat, Ón vederea determin„rii diferen˛elor salariale
pentru perioada octombrie 2001— septembrie 2004

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE CASEI NAﬁIONALE DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
CASA NAﬁIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri
de S„n„tate nr. 277/2005 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate
∫i raportate Ón aplica˛ia îDRG Na˛ional V4“ ∫i a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate,
raportate ∫i nevalidate, solicitate spre revalidare
Av‚nd Ón vedere:
— Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri
sociale de s„n„tate, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei
medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate pentru anul 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 534/2005 privind acreditarea unit„˛ilor sanitare care pot efectua activit„˛i de
declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare ∫i transplant;
— Referatul de aprobare al Direc˛iei generale evaluare nr. DGE/59 din 17 ianuarie 2006,
Ón temeiul art. 77 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate, aprobat prin Ordinul pre∫edintelui
Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 222/2005,
pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate emite urm„torul ordin:
Art. I. — Punctul A13 1) din anexa nr. 1 îReguli de aplica˛ia îDRG Na˛ional V4“ ∫i a Metodologiei de evaluare
validare a cazurilor externate ∫i raportate Ón aplica˛ia «DRG a cazurilor externate, raportate ∫i nevalidate, solicitate spre
Na˛ional V4»“ la Ordinul pre∫edintelui Casei Na˛ionale de revalidare, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
Asigur„ri de S„n„tate nr. 277/2005 pentru aprobarea nr. 107 din 3 februarie 2006, se modific„ ∫i se
Regulilor de validare a cazurilor externate ∫i raportate Ón completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
îA13. Cazuri la care s-au efectuat proceduri de transplant Ón alte unit„˛i sanitare dec‚t urm„toarele (sunt admise
procedurile respective doar la spitalele marcate cu «X»):

* conform Ordinului M.S. 534/20.05.2005, publicat Ón M.O. nr. 459/31.05.2005.
1)

Punctul A13 este reprodus Ón facsimil.
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N O T √:

Nu vor fi finan˛ate pe baz„ de caz rezolvat procedurile
de prelevare de organe de la donatori deceda˛i, deoarece
rambursarea acestor cheltuieli se realizeaz„ prin Programul
na˛ional de transplant de organe ∫i ˛esuturi.“

Art. II. — Direc˛iile de specialitate din cadrul Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate, casele de asigur„ri de
s„n„tate ∫i spitalele a c„ror plat„ se face pe baz„ de tarif
pe caz rezolvat (DRG) vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Cristian Vl„descu
Bucure∫ti, 13 februarie 2006.
Nr. 54.
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