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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul privat al comunei Br‚ncovene∫ti
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Br‚ncovene∫ti, jude˛ul Mure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor Ón domeniul privat al comunei Br‚ncovene∫ti ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Comunei Br‚ncovene∫ti,

jude˛ul Mure∫, pentru p„∫une comunal„ ∫i exploata˛ie
agricol„.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 19 iulie 2006.
Nr. 930.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor Ón domeniul privat al comunei Br‚ncovene∫ti ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Comunei Br‚ncovene∫ti, jude˛ul Mure∫
Locul
unde este situat
imobilul

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Comuna
Br‚ncovene∫ti,
jude˛ul Mure∫

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului
Administra˛iei
∫i Internelor

Comuna
Br‚ncovene∫ti,
Ón administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Br‚ncovene∫ti,
jude˛ul Mure∫

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabil„

Suprafa˛a terenului = 70.000 m2
— valoarea terenului =
1. Pavilion 45-343-01 — foi∫or
119.000 lei
— suprafa˛a construit„ = 146,00 m2
— valoarea construc˛iilor
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 177,50 m2
∫i a Ómprejmuirii =
2. Pavilion 45-343-02 — magazie
5,84 lei
— suprafa˛a construit„ = 95,00 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 95,00 m2
3. Pavilion 45-343-03
— suprafa˛a construit„ = 4,00 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 4,00 m2
4. Pavilion 45-343-04
— suprafa˛a construit„ = 4,00 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 4,00 m2
5. Pavilion 45-343-05
— suprafa˛a construit„ = 10,00 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 10,00 m2
6. Œmprejmuire din s‚rm„ ghimpat„
— lungimea = 1.280,00 m

Num„rul
atribuit
de Ministerul
Finan˛elor
Publice

103991
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind darea Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
pentru Inspectoratul Jude˛ean al Poli˛iei de Frontier„ Boto∫ani, a unui imobil trecut
Ón domeniul public al statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ darea Ón administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, pentru Inspectoratul Jude˛ean al
Poli˛iei de Frontier„ Boto∫ani, a unui imobil format din
cl„dire ∫i terenul aferent, situat Ón municipiul Dorohoi,
str. Grigore Ghica nr. 62B, jude˛ul Boto∫ani, trecut Ón
domeniul public al statului prin Hot„r‚rea Consiliului Local
al Municipiului Dorohoi nr. 82 din 27 aprilie 2006, av‚nd

datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 19 iulie 2006.
Nr. 932.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului trecut Ón domeniul public al statului, care se d„ Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
pentru Inspectoratul Jude˛ean al Poli˛iei de Frontier„ Boto∫ani

Locul unde este
situat imobilul

Municipiul Dorohoi,
str. Grigore Ghica
nr. 62B,
jude˛ul Boto∫ani

Persoana juridic„ de la care
se transmite imobilul

Consiliul Local
al Municipiului
Dorohoi,
jude˛ul Boto∫ani

Persoana juridic„ la care
se transmite imobilul

Ministerul
Administra˛iei
∫i Internelor,
pentru Inspectoratul
Jude˛ean al Poli˛iei
de Frontier„ Boto∫ani

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Construc˛ie C1
— suprafa˛a construit„ = 366 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 732 m2
— suprafa˛a terenului = 2.436,25 m2

Num„rul
din inventarul
bunurilor
care
fac parte
din domeniul
public
al statului

Urmeaz„
a se atribui

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006 al Societ„˛ii Na˛ionale
de Radiocomunica˛ii — S.A. la care Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei
Óndepline∫te atribu˛iile pe care statul rom‚n le are Ón calitate de ac˛ionar
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 79/2001
privind Ónt„rirea disciplinei economico-financiare ∫i alte dispozi˛ii cu caracter financiar, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 59/2002, cu complet„rile ulterioare, ∫i al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
anul 2006 al Societ„˛ii Na˛ionale de Radiocomunica˛ii —
S.A. la care Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei

Informa˛iei Óndepline∫te atribu˛iile pe care statul rom‚n le
are Ón calitate de ac˛ionar, prev„zut Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al operatorului economic
prev„zut la art. 1 reprezint„ limite maxime ∫i nu pot fi
dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Comunica˛iilor ∫i
Tehnologiei Informa˛iei, cu avizul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i al Ministerului Finan˛elor
Publice.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor totale aprobate, operatorul
economic prev„zut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale
propor˛ional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu
Óncadrarea Ón indicatorii de eficien˛„ aproba˛i.

Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei
la 5.000 lei.
(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) Ói sunt aplicabile
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. 4. — Contraven˛ia se constat„ ∫i sanc˛iunea se
aplic„ de c„tre organele de control financiar ale statului,
Ómputernicite conform legii, persoanelor vinovate de
nerespectarea prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 19 iulie 2006.
Nr. 935.
ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea din domeniul public al statului ∫i din administrarea Agen˛iei Na˛ionale
pentru Sport Ón domeniul public al comunei Vo∫l„beni ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Comunei Vo∫l„beni, jude˛ul Harghita, a unui tronson de canalizare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport
Ón domeniul public al comunei Vo∫l„beni ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Comunei Vo∫l„beni, jude˛ul Harghita, a
tronsonului de canalizare, Ón lungime de 3.193 m, situat
Óntre Sta˛ia de pompare SP 5 ∫i Sta˛ia de pompare SP 4,

av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Predarea-preluarea tronsonului de canalizare
prev„zut la art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
p. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Constantin Liviu Cepoi
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 19 iulie 2006.
Nr. 937.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a tronsonului de canalizare care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport Ón domeniul public al comunei Vo∫l„beni ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Comunei Vo∫l„beni, jude˛ul Harghita
Locul
unde este situat
imobilul

Satul Izvoru
Mure∫ului,
comuna Vo∫l„beni,
jude˛ul Harghita

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Statul rom‚n,
din administrarea
Agen˛iei Na˛ionale
pentru Sport

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Comuna Vo∫l„beni,
Ón administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Vo∫l„beni,
jude˛ul Harghita

Nr.
de inventar
M.F.P.

101873

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Conduct„ din beton Ón lungime de 3.193 m,
situat„ Óntre Sta˛ia de pompare SP 5
∫i Sta˛ia de pompare SP 4

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a except„rii de la obliga˛ia
prezen˛ei anumitor informa˛ii pe etichet„ ∫i Ón prospect ∫i de la obliga˛ia ca prospectul
s„ fie Ón limba rom‚n„, Ón cazul medicamentelor de uz uman care nu sunt destinate
eliber„rii directe c„tre pacient
Av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, titlul XVII îMedicamentul“, ∫i
ale Ordonan˛ei Guvernului nr. 125/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale a
Medicamentului, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 594/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale farmaceutic„ ∫i aparatur„ medical„ nr. EN 2.141 din 17 iulie 2006,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Normele privind procedura de
acordare a except„rii de la obliga˛ia prezen˛ei anumitor
informa˛ii pe etichet„ ∫i Ón prospect ∫i de la obliga˛ia ca
prospectul s„ fie Ón limba rom‚n„, Ón cazul medicamentelor
de uz uman care nu sunt destinate eliber„rii directe c„tre
pacient, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prevederilor
prezentului ordin se abrog„ Ordinul ministrului s„n„t„˛ii
nr. 1.178/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului

nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz
uman, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 336/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
referitoare la exceptarea de la etichetarea Ón limba rom‚n„
a medicamentelor din import, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 870 din 23 septembrie 2004.
Art. 3. — Prevederile prezentului ordin intr„ Ón vigoare
la data de 28 iulie 2006.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 17 iulie 2006.
Nr. 872.
ANEX√

NORME

privind procedura de acordare a except„rii de la obliga˛ia prezen˛ei anumitor informa˛ii pe etichet„ ∫i Ón prospect
∫i de la obliga˛ia ca prospectul s„ fie Ón limba rom‚n„, Ón cazul medicamentelor de uz uman care nu sunt destinate
eliber„rii directe c„tre pacient
Art. 1. — (1) Cererea pentru acordarea except„rii de la
obliga˛ia prezen˛ei anumitor informa˛ii pe etichet„ ∫i Ón
prospect ∫i de la obliga˛ia ca prospectul s„ fie Ón limba
rom‚n„, conform art. 773 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, titlul XVII îMedicamentul“, se
depune la Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului odat„ cu
cererea de autorizare de punere pe pia˛„ sau pe parcursul
desf„∫ur„rii procedurii de autorizare ∫i se solu˛ioneaz„
odat„ cu cererea de autorizare.
(2) Cererea trebuie s„ precizeze care sunt informa˛iile
de pe etichet„ sau de pe prospect, pentru care se dore∫te
exceptarea, ∫i motivele care stau la baza solicit„rii ∫i
trebuie s„ fie Ónso˛it„ de documentele de sus˛inere
relevante.
(3) Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului decide asupra
acord„rii except„rii, lu‚nd Ón considerare Ón primul r‚nd
interesul pacien˛ilor.

Art. 2. — Cererea prev„zut„ la art. 1 alin. (1) poate fi
depus„ ∫i ulterior autoriz„rii de punere pe pia˛„, Ón
conformitate cu Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 1.126/2003
pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind
modific„rile designului ∫i inscrip˛ion„rii ambalajului, precum
∫i modific„rile prospectului, altele dec‚t cele datorate unor
varia˛ii de tip IA, IB ∫i II, cu expunerea Ón termeni clari a
solicit„rii privind exceptarea ∫i cu precizarea motivelor care
stau la baza solicit„rii.
Art. 3. — Œn cazul Ón care se acord„ exceptarea de la
obliga˛ia ca prospectul s„ fie Ón limba rom‚n„, acesta
trebuie s„ fie Ón limbile englez„ ∫i/sau francez„; pentru
motive Óntemeiate se poate accepta ∫i o alt„ limb„ oficial„
a Uniunii Europene, de preferin˛„ de origine latin„.

MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind coloran˛ii care pot fi ad„uga˛i pentru colorarea
medicamentelor de uz uman
Av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, titlul XVII îMedicamentul“, ∫i
ale Ordonan˛ei Guvernului nr. 125/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale a
Medicamentului, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 594/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale farmaceutic„ ∫i aparatur„ medical„ nr. E.N. 2.144 din
17 iulie 2006,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele privind coloran˛ii care pot
fi ad„uga˛i pentru colorarea medicamentelor de uz uman,

prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
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Art. 2. — Prevederile prezentului ordin intr„ Ón vigoare
la data de 28 iulie 2006, dat„ la care se abrog„ orice
dispozi˛ie contrar„.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.


Prezentul ordin transpune prevederile Directivei
Consiliului 78/25/CEE din 12 decembrie 1977 cu privire la
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armonizarea prevederilor legale ale statelor membre
referitoare la coloran˛ii care pot fi ad„uga˛i pentru colorarea
medicamentelor, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene nr. L 11 din 14 ianuarie 1978, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 17 iulie 2006.
Nr. 875.
ANEX√

NORME

privind coloran˛ii care pot fi ad„uga˛i pentru colorarea medicamentelor de uz uman
Art. 1. — (1) Coloran˛ii admi∫i Ón Rom‚nia pentru
colorarea medicamentelor de uz uman, a∫a cum sunt
defini˛i Ón Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul
s„n„t„˛ii, titlul XVII îMedicamentul“, sunt numai cei
prev„zu˛i Ón anexa care face parte integrant„ din prezentele
norme.
(2) Nu se face distinc˛ie Óntre coloran˛ii utiliza˛i
deopotriv„ pentru colorarea Ón mas„ ∫i colorarea
superficial„ ∫i coloran˛ii utiliza˛i numai pentru colorarea
superficial„.
Art. 2. — Coloran˛ii prev„zu˛i Ón anex„ trebuie s„
satisfac„ toate criteriile specifice de puritate pentru coloran˛i,

prev„zute Ón anexa nr. XV la Normele privind aditivii
alimentari destina˛i utiliz„rii Ón produsele alimentare pentru
consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i
familiei ∫i al ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 438/295/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 3. — Metodele de analiz„ necesare pentru
verificarea satisfacerii criteriilor specifice de puritate
prev„zute Ón Normele aprobate prin Ordinul ministrului
s„n„t„˛ii ∫i familiei ∫i al ministrului agriculturii, alimenta˛iei
∫i p„durilor nr. 438/295/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se aplic„ ∫i Ón cazul utiliz„rii coloran˛ilor
respectivi la colorarea medicamentelor de uz uman.
ANEX√*)
la norme

LISTA

coloran˛ilor care pot fi ad„uga˛i pentru colorarea medicamentelor de uz uman

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind externalizarea serviciilor medicale ∫i nemedicale din unit„˛ile sanitare
Œn temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. E.N. 2.249 din 19 iulie 2006 al Serviciului achizi˛ii publice,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele privind externalizarea
serviciilor medicale ∫i nemedicale din unit„˛ile sanitare,
prev„zute Ón anexa nr. 1, care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Se aprob„ etapele obligatorii ce trebuie
parcurse de c„tre unit„˛ile sanitare pentru externalizarea
serviciilor medicale ∫i nemedicale, prev„zute Ón anexa
nr. 2, care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 3. — Prevederile prezentului ordin se aplic„ numai
unit„˛ilor sanitare din re˛eaua sanitar„ a Ministerului
S„n„t„˛ii Publice.
Art. 4. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
orice dispozi˛ie contrar„ se abrog„.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 19 iulie 2006.
Nr. 886.
ANEXA Nr. 1

NORME
privind externalizarea serviciilor medicale ∫i nemedicale din unit„˛ile sanitare
1. Externalizarea serviciilor medicale sau nemedicale
reprezint„ procedeul prin care unitatea sanitar„, pe baz„
de criterii ∫i norme, pune la dispozi˛ie unei persoane
juridice baza material„ ∫i spa˛iul necesar, dup„ caz,
precum ∫i personal calificat Ón vederea Ómbun„t„˛irii calit„˛ii
serviciilor medicale sau nemedicale, pentru utilizarea cu
eficien˛„ a resurselor financiare, materiale ∫i umane.
2. Utilizarea bazei materiale existente a unit„˛ii sanitare
∫i a spa˛iului respectiv se face Ón baza unui contract de
Ónchiriere Óncheiat Óntre unitatea sanitar„ ∫i persoana
juridic„ interesat„ Ón preluarea serviciilor.
3. Personalul care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón zona de
servicii care vor fi externalizate va fi preluat Ón mod
obligatoriu de viitorul prestator de servicii medicale sau
nemedicale. Personalul preluat de c„tre furnizorul serviciilor
medicale sau nemedicale de la unitatea sanitar„ va fi
men˛inut pe toat„ perioada derul„rii contractului, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 — Codul muncii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a contractului
colectiv de munc„ la nivel de ramur„ sanitar„.
4. Drepturile salariale ale personalului preluat ∫i celelalte
drepturi prev„zute Ón contractele colective de munc„ se
p„streaz„ pe toat„ durata derul„rii contractului ∫i se
coreleaz„ cel pu˛in la nivelul prev„zut de reglement„rile Ón
vigoare pentru unit„˛ile sanitare publice.
5. Furnizorul de servicii medicale sau nemedicale
r„spunde, conform dispozi˛iilor legale, de instruirea tehnic„
corespunz„toare a personalului preluat pentru utilizarea
echipamentelor din dotare.

6. Documenta˛ia standard de elaborare ∫i prezentare a
ofertelor va cuprinde Ón mod obligatoriu criterii distincte Ón
func˛ie de natura serviciilor medicale sau nemedicale care
se externalizeaz„.
7. Serviciile medicale ∫i nemedicale se externalizeaz„
numai la solicitarea unit„˛ii sanitare, cu avizul autorit„˛ii de
s„n„tate public„, al consiliului jude˛ean sau al consiliului
local, dup„ caz, cu avizul scris al sindicatelor din unitatea
sanitar„, precum ∫i al Ministerului S„n„t„˛ii Publice. Œn
acest sens, unitatea sanitar„ va Óntocmi un dosar care va
fi prezentat spre avizare entit„˛ilor men˛ionate, astfel:
a) Autoriatea de s„n„tate public„ Ón subordinea c„reia
se afl„ unitatea sanitar„ care solicit„ externalizarea va
aviza procedura de externalizare, av‚nd Ón vedere cel pu˛in
urm„toarele aspecte:
— natura serviciului propus pentru externalizare;
— studiul de fezabilitate din care s„ rezulte eficien˛a
economic„, financiar„ ∫i social„ a externaliz„rii propuse;
— baza material„ care face obiectul externaliz„rii;
— respectarea prevederilor prezentelor norme privind
preluarea personalului de c„tre viitorul prestator de servicii
(pct. 3—5).
b) Consiliul jude˛ean sau consiliul local, dup„ caz, va
aviza procedura de externalizare, av‚nd Ón vedere cel pu˛in
urm„toarele aspecte:
— studiul de fezabilitate din care s„ rezulte eficien˛a
economic„, financiar„ ∫i social„ a externaliz„rii propuse;
— condi˛iile de Ónchiriere, respectiv utilizarea spa˛iilor din
incinta unit„˛ii sanitare.
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c) Sindicatul din unitatea sanitar„ va aviza procedura de
externalizare av‚nd Ón vedere urm„toarele aspecte:
— num„rul personalului preluat;
— respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 — Codul
muncii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a
contractului colectiv de munc„ la nivel de ramur„ sanitar„.
d) Ministerul S„n„t„˛ii Publice va aviza procedura de
externalizare av‚nd Ón vedere cel pu˛in urm„toarele
aspecte:
— natura serviciului propus pentru externalizare;
— studiul de fezabilitate din care s„ rezulte eficien˛a
economic„, financiar„ ∫i social„ a externaliz„rii propuse;
— baza material„ care face obiectul externaliz„rii;
— condi˛iile de Ónchiriere, respectiv utilizarea spa˛iilor din
incinta unit„˛ii sanitare;
— respectarea prevederilor prezentelor norme privind
preluarea personalului de c„tre viitorul prestator de servicii
(pct. 3, 4 ∫i 5);
— existen˛a avizelor favorabile de la: autoritatea de
s„n„tate public„, consiliul jude˛ean sau consiliul local, dup„
caz, sindicatele din unitatea sanitar„ respectiv„;
— proiectul de documenta˛ie, Óntocmit conform
dispozi˛iilor legale, pentru organizarea licita˛iei de
externalizare a serviciilor medicale sau nemedicale.

8. Œnceperea procedurii de externalizare a serviciilor
medicale ∫i nemedicale se face numai dac„ valoarea
preconizat„ a costurilor acestor servicii, ca urmare a
externaliz„rii lor, este cu minimum 15% mai mic„ dec‚t
valoarea medie pe ultimele 6 luni a costurilor efectuate de
unitatea sanitar„ cu serviciile solicitate a fi externalizate.
9. Termenul de valabilitate a contractului av‚nd ca
obiect externalizarea este de 5 ani, cu condi˛ia stabilirii
anuale a valorii serviciilor prestate ∫i cu respectarea
condi˛iilor de Óncetare a valabilit„˛ii contractului. Pe o
perioad„ de minimum 3 ani de la intrarea Ón vigoare a
contractului valoarea acestuia nu va putea cre∫te peste
valoarea ini˛ial„ pentru care acesta s-a Óncheiat. Pentru
perioada urm„toare (p‚n„ la finalizarea contractului)
valoarea serviciilor se va renegocia anual.
10. Contractul de prest„ri de servicii medicale sau
nemedicale poate fi prelungit cu acordul p„r˛ilor, prin act
adi˛ional, pentru o perioad„ de maximum 2 ani.
11. Contractul de prest„ri de servicii medicale sau
nemedicale se reziliaz„ dac„ nu sunt realiza˛i indicatorii
prev„zu˛i Ón documenta˛ia de elaborare ∫i prezentare a
ofertelor ∫i nu sunt respectate clauzele sociale pentru
perioada analizat„.

ANEXA Nr. 2

ETAPELE OBLIGATORII
ce trebuie parcurse de unit„˛ile sanitare pentru externalizarea serviciilor medicale ∫i nemedicale
Externalizarea serviciilor medicale ∫i nemedicale se
realizeaz„ Ón urm„toarele etape:

II. Etapa ini˛ial„ a externaliz„rii serviciilor medicale ∫i
nemedicale

I. Etapa prealabil„ a externaliz„rii serviciilor medicale ∫i
nemedicale

Pentru ob˛inerea acordului de ini˛iere a procedurii de
externalizare a serviciilor medicale ∫i nemedicale, unitatea
sanitar„ va depune la Ministerul S„n„t„˛ii Publice —
Serviciul registratur„ un dosar de externalizare format din:
1. cerere pentru ob˛inerea acordului de ini˛iere a
procedurii de externalizare a serviciilor medicale ∫i
nemedicale;
2. avizul favorabil al autorit„˛ii de s„n„tate public„ Ón
subordinea c„reia se afl„ unitatea sanitar„ care solicit„
externalizarea;
3. avizul favorabil al consiliului jude˛ean sau al
consiliului local, dup„ caz;
4. avizul favorabil al sindicatelor din unitatea sanitar„;
5. studiul de fezabilitate Óntocmit de unitatea sanitar„
sau de o firm„ specializat„, la solicitarea acesteia;
6. proiectul de documenta˛ie, Óntocmit conform
dispozi˛iilor legale, pentru organizarea licita˛iei de
externalizare a serviciilor medicale sau nemedicale.
Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului
S„n„t„˛ii Publice va analiza dosarul ∫i, dac„ sunt
Óndeplinite condi˛iile de eficien˛„ ∫i de legalitate, va propune
emiterea acordului de ini˛iere a procedurii de externalizare

1. Œnceperea procedurii de externalizare a serviciilor
medicale ∫i nemedicale se face numai dac„ valoarea
preconizat„ a costurilor acestor servicii, ca urmare a
externaliz„rii lor, este cu minimum 15% mai mic„ dec‚t
valoarea medie pe ultimele 6 luni a costurilor efectuate de
unitatea sanitar„ cu aceste servicii solicitate a fi
externalizate.
2. Unitatea sanitar„ sau o firm„ specializat„, la
solicitarea unit„˛ii sanitare, va Óntocmi studiul de fezabilitate
care trebuie s„ cuprind„:
a) date generale despre unitatea sanitar„ care solicit„
externalizarea;
b) descrierea general„ a proiectului de externalizare
solicitat;
c) motivele de ordin economic, financiar ∫i social care
justific„ solicitarea;
d) men˛iunea privind Óndeplinirea condi˛iei prev„zute la
pct. 1;
e) calculul de eficien˛„ al externaliz„rii serviciului
respectiv.
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a serviciilor medicale ∫i nemedicale de c„tre ministrul
s„n„t„˛ii publice.
Œn cazul Ón care dosarul nu este complet sau din
documentele depuse nu rezult„ clar Óndeplinirea condi˛iilor
de eficien˛„ ∫i de legalitate, compartimentul de specialitate
din cadrul Ministerului S„n„t„˛ii Publice poate solicita
unit„˛ii sanitare completarea dosarului sau clarific„ri privind
documentele depuse la dosarul de externalizare.
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III. Etapa organiz„rii licita˛iei deschise pentru achizi˛ia
public„ de contracte de prestare de servicii medicale sau
nemedicale conform legisla˛iei Ón vigoare
La aprobarea documenta˛iei de elaborare ∫i prezentare
a ofertelor se va verifica existen˛a avizului scris al
sindicatelor din unitatea sanitar„ referitor la respectarea
prevederilor pct. 3, 4 ∫i 5 din anexa nr. 1 la ordin.

MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind revizuirea reglement„rilor referitoare la examin„rile radiologice de mas„
Av‚nd Ón vedere:
— Documentul de pozi˛ie al Rom‚niei CONF-RO 37/01, capitolul 22 îProtec˛ia mediului Ónconjur„tor“, sec˛iunea
îSecuritate nuclear„ ∫i radioprotec˛ie“, aprobat Ón ∫edin˛a Guvernului Rom‚niei din data de 18 octombrie 2001;
— Documentul de pozi˛ie complementar al Rom‚niei CONF-RO 27/04, capitolul 22 îProtec˛ia mediului
Ónconjur„tor“, sec˛iunea îSecuritate nuclear„ ∫i radioprotec˛ie“;
— angajamentele asumate de Rom‚nia prin Planul de m„suri prioritare pentru integrare european„ Ón anul 2005,
aprobat Ón ∫edin˛a Guvernului din data de 17 noiembrie 2005;
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale politici, strategii ∫i managementul calit„˛ii Ón s„n„tate
nr. E.N. 2.236 din 19 iulie 2006,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
S„n„t„˛ii Publice,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se interzic microradiofotografiile ∫i
e) pacien˛i cu afec˛iuni psihice din colectivit„˛i, cu ocazia
fluoroscopiile ca proceduri radiologice de examinare utilizate intern„rii.
Ón scopul depist„rii active a tuberculozei pulmonare.
(2) Efectuarea examenului radiologic pulmonar Ón scopul
Art. 2. — Œn scopul depist„rii active a tuberculozei depist„rii active a tuberculozei pulmonare Ón alte situa˛ii
pulmonare se justific„ efectuarea radiografiei pulmonare dec‚t cele prev„zute la alin. (1) nu este obligatorie.
standard numai Ón cazul suspec˛ilor de tuberculoz„
Art. 4. — Direc˛iile de specialitate din Ministerul
pulmonar„ identifica˛i Ón urma examin„rii clinice obligatorii. S„n„t„˛ii Publice, autorit„˛ile de s„n„tate public„, toate
Art. 3. — (1) Se constituie indica˛ie de efectuare a institu˛iile implicate, unit„˛ile sanitare publice sau private,
examenului radiologic pulmonar obligatoriu (radiografie precum ∫i personalul medical implicat Ón furnizarea de
standard) numai Ón urm„toarele situa˛ii:
servicii de radiologie ∫i imagistic„ medical„ vor duce la
a) contac˛i adul˛i ai cazurilor de tuberculoz„ pulmonar„ Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
depistate Ón cadrul anchetei epidemiologice;
Art. 5. — (1) Prevederile prezentului ordin intr„ Ón
b) contac˛i copii ai cazurilor de tuberculoz„ pulmonar„ vigoare Ón termen de 3 luni de la publicarea Ón Monitorul
depistate Ón cadrul anchetei epidemiologice, av‚nd IDR Oficial al Rom‚niei, Partea I.
pozitiv la PPD;
(2) De la data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
c) copii simptomatici cu IDR pozitiv la PPD;
orice alte dispozi˛ii contrare se abrog„.
d) persoane depistate cu infec˛ie HIV, persoane cu
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
depresie imunitar„;
al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Bucure∫ti, 19 iulie 2006.
Nr. 888.
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ACTE

ALE

B√NCII

NAﬁIONALE

A

ROM¬NIEI

BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

CIRCULAR√
privind punerea Ón circula˛ie, Ón scop numismatic, a unei monede din argint,
av‚nd valoarea nominal„ de 5 lei, emisiunea îMonumente de art„ feudal„ cre∫tin„“
Art. 1. — Œn conformitate cu prevederile Legii
nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei va pune Ón circula˛ie,
Óncep‚nd cu data de 24 iulie 2006, o moned„ din argint
cu valoarea nominal„ de 5 lei, dedicat„ bisericii de lemn
din Ieud-Deal, emisiunea f„c‚nd parte din ciclul tematic
îMonumente de art„ feudal„ cre∫tin„“.
Art. 2. — Caracteristicile monedei sunt urm„toarele:
— valoarea nominal„: 5 lei;
— metalul: argint;
— forma: rotund„;
— titlul: 999/1.000;
— calitatea: proof;
— greutatea: 31,103 grame;
— diametrul: 37 mm;
— marginea: neted„.
Aversul prezint„, Ón jum„tatea superioar„, un fragment
din pictura mural„ interioar„ a bisericii de lemn de la IeudDeal, reprezent‚nd figurile patriarhilor Isaac, Avraam ∫i
Iacoob, iar Ón jum„tatea inferioar„, stema ˛„rii, inscrip˛ia

îROMANIA“, valoarea nominal„ î5 LEI“ ∫i anul emisiunii
2006.
Reversul con˛ine, Ón partea central„, imaginea bisericii
de lemn de la Ieud-Deal, privit„ din fa˛„, pe fond mat, care
contureaz„ imaginea lateral„ a acestui l„ca∫. Pe acest fond
sunt inscrip˛ionate, la st‚nga ∫i la dreapta, textele
îmonumente de art„ feudal„ cre∫tin„“, respectiv îBISERICA
DE LEMN IEUD-DEAL“.
Art. 3. — Fiecare moned„ din argint, ambalat„ Ón
capsul„ de metacrilat transparent, va fi Ónso˛it„ de un
certificat de autenticitate, redactat Ón limbile rom‚n„ ∫i
englez„, semnat de guvernatorul B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei ∫i de casierul central, precum ∫i de un pliantbro∫ur„ de prezentare a acestei emisiuni numismatice.
Art. 4. — Monedele din argint, dedicate bisericii de lemn
din Ieud-Deal, emisiunea îMonumente de art„ feudal„
cre∫tin„“, au putere circulatorie pe teritoriul Rom‚niei.
Art. 5. — Lansarea Ón circuitul numismatic a monedelor
din emisiunea îMonumente de art„ feudal„ cre∫tin„“ se
realizeaz„ prin sucursalele Bucure∫ti, Cluj, Ia∫i ∫i Timi∫ ale
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei.

Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu

Bucure∫ti, 20 iulie 2006.
Nr. 14.
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