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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil ∫i a terenului aferent acestuia,
proprietate public„ a statului, din administrarea Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor —
Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„, prin Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, Ón
administrarea Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative,
pentru Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Ialomi˛a
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.
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Internelor ∫i Reformei Administrative, pentru Institu˛ia
Prefectului Jude˛ului Ialomi˛a, Ón vederea extinderii spa˛iilor
necesare desf„∫ur„rii activit„˛ii Serviciului public comunitar de
eviden˛„ ∫i eliberare a pa∫apoartelor simple, precum ∫i a
Serviciului public comunitar regim permise de conducere ∫i
Ónmatriculare a vehiculelor.
Art. 3. — Predarea-preluarea p„r˛ii din imobil ∫i a
terenului aferent acestuia, transmise potrivit art. 2, precum ∫i
modul de separare a cheltuielilor pentru utilit„˛i ∫i cotele de
participare pentru repara˛iile ∫i Óntre˛inerea p„r˛ilor comune
din instala˛ii ∫i utilit„˛i se vor 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.
Art. 4. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
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Art. 1. — Anexa nr. 9 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.020 ∫i 1.020 bis
din 21 decembrie 2006, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, referitoare la bunul public îBirou Vamal
Slobozia“, jude˛ul Ialomi˛a, cu nr. MFP 147.180, se modific„
potrivit anexei nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil ∫i a terenului aferent acestuia, proprietate public„ a
statului, situat Ón municipiul Slobozia, ™os. Br„ilei nr. 14,
jude˛ul Ialomi˛a, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón
anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„, prin
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, Ón administrarea Ministerului
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Contrasemneaz„:
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

D

ANEXA Nr. 1

INVENTARUL BUNURILOR

care alc„tuiesc domeniul public al statului
Nr.
MFP

Cod
de
clasificare

147.180 8.29.06

Denumire

Cl„diri ∫i
platforme
betonate

Descriere tehnic„

C1 — Cl„dire birouri
vam„ (S+P+2E)
Ac = 402 m2
Ad = 1.255 m2
C2 — Corp leg„tur„
(S+P+1E)
Ac = 84 m2
Ad = 180 m2

Vecin„t„˛i

N — Islaz
comunal
S — Oborul
de vite
E — Islaz
comunal
V — ™os. Br„ilei

Adresa

Jude˛ul
Ialomi˛a,
municipiul
Slobozia,
™os. Br„ilei
nr. 14

Anul
dob‚ndirii/
d„rii
Ón folosin˛„

Valoarea
de
inventar

2001

11.189.019

Baza legal„

H.G.
nr. 1.005/
22 octombrie
1996
PV 2.757/
9 februarie
2001

C3 — Cl„dire
comisionari (P+1E)
Ac = 206,85 m2
Ad = 165 m2
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Nr.
MFP

Cod
de
clasificare

Denumire

Descriere tehnic„

Vecin„t„˛i

Anul
dob‚ndirii/
d„rii
Ón folosin˛„

Adresa

Valoarea
de
inventar

Baza legal„

C4 — Punct control
acces (P+1E)
Ac = 100 m2
Ad = 165 m2
C5 — Corp servicii
(P+1E)
Ac = 150 m2
Ad = 295 m2

ce

C6 — Magazie cu
ramp„ (P+1E)
Ac = 733 m2;
Ad = 808 m2
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Cl„diri utilit„˛i (P)
Ac = 1.220 m2
Ad = 1.220 m2
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Platforme betonate
S = 6.530 m2
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Persoana juridic„
de la care se transmit
imobilele
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Denumirea ∫i locul
unde sunt situate
imobilele
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a p„r˛ii de imobil ∫i a terenului aferent acestuia, proprietate public„ a statului, care se transmite
din administrarea Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„,
prin Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, Ón administrarea Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative,
pentru Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Ialomi˛a
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Municipiul Slobozia, Domeniul public al statului,
™os. Br„ilei nr. 14, din administrarea
jude˛ul Ialomi˛a
Ministerului Economiei
∫i Finan˛elor — Agen˛ia
Na˛ional„ de Administrare
Fiscal„, prin Autoritatea
Na˛ional„ a V„milor

Persoana juridic„
la care se transmit
imobilele

Domeniul public al
statului, Ón administrarea
Ministerului Internelor
∫i Reformei Administrative,
pentru Institu˛ia Prefectului
Jude˛ului Ialomi˛a

Caracteristicile tehnice
ale imobilelor

Num„r de inventar ∫i cod
de clasificare conform H.G.
nr. 1.705/2006

Cl„dire C3 (P+1E) cu:
Aria construit„ —
206,85 m2
Aria desf„∫urat„ —
346 m2
Cl„dire C5 (P+1E) cu:
Aria construit„ —
150 m2
Aria desf„∫urat„ —
295 m2

147.180 (par˛ial)
8.29.06

Cl„dire C6 (P+1E) cu:
Aria construit„ —
733 m2
Aria desf„∫urat„ —
808 m2
Valoare de inventar —
1.994.490 lei
Municipiul Slobozia, Domeniul public al statului, Domeniul public al statului, Suprafa˛„ teren —
™os. Br„ilei nr. 14, din administrarea
Ón administrarea Ministerului 1.089,85 m2
jude˛ul Ialomi˛a
Ministerului Economiei ∫i Internelor ∫i Reformei
Finan˛elor — Agen˛ia
Administrative, pentru
Na˛ional„ de Administrare Institu˛ia Prefectului
Fiscal„, prin Autoritatea
Jude˛ului Ialomi˛a
Na˛ional„ a V„milor

28.437 (par˛ial)
8.29.06
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2003 privind
trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1)
lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de
solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 374/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Bucure∫ti, la cursul de schimb valutar al B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei din ziua lucr„toare precedent„ efectu„rii
deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse pentru efectuarea
tratamentului medical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
c„tre Direc˛ia de Munc„ ∫i Protec˛ie Social„ a Municipiului
Bucure∫ti c„tre Autoritatea de S„n„tate Public„ a
Municipiului Bucure∫ti, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical Ón
str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin
Autoritatea de S„n„tate Public„ a Municipiului Bucure∫ti,
care va efectua plata ∫i va certifica documentele financiarcontabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din
str„in„tate.
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Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor, Ón sum„
de 150.000 euro, pentru efectuarea tratamentului medical Ón
str„in„tate, pacien˛ilor Simion Alberto Emanuel ∫i Simion
Roberto Marius, Ón v‚rst„ de 12 ani, respectiv 13 ani, din
municipiul Bucure∫ti, str. Soldat Ion PÓrjolescu nr. 15,
sectorul 3.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat, dup„ cum urmeaz„:
— Ministerul S„n„t„˛ii Publice va aloca suma de
50.000 euro;
— Ministerul Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse va
aloca suma de 100.000 euro.
(3) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ at‚t din
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin Autoritatea de
S„n„tate Public„ a Municipiului Bucure∫ti, c‚t ∫i din bugetul
Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse, prin
Direc˛ia de Munc„ ∫i Protec˛ie Social„ a Municipiului
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Valer Bindea,
secretar de stat
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 433.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2003 privind
trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1)
lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de
solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i al Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 374/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor, Ón sum„
de 110.000 euro, pentru efectuarea tratamentului medical Ón

str„in„tate, pacientului Ene Constantin Alexandru, Ón v‚rst„
de 3 ani, cu diagnosticul Neuroblastom abdominal stadiul IV

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 334/17.V.2007
(Ón tratament citostatic), din municipiul Bucure∫ti, str. Luigi
Cazzavillan nr. 36—38, et. 3, ap. 9, sectorul 1.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat, dup„ cum urmeaz„:
— Ministerul S„n„t„˛ii Publice va aloca suma de
50.000 euro;
— Ministerul Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse va
aloca suma de 60.000 euro.
(3) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ at‚t din
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin Autoritatea de
S„n„tate Public„ a Municipiului Bucure∫ti, c‚t ∫i din
bugetul Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse,
prin Direc˛ia de Munc„ ∫i Protec˛ie Social„ a Municipiului
Bucure∫ti, la cursul de schimb valutar al B„ncii Na˛ionale a

5

Rom‚niei din ziua lucr„toare precedent„ efectu„rii
deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse pentru efectuarea
tratamentului medical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
c„tre Direc˛ia de Munc„ ∫i Protec˛ie Social„ a Municipiului
Bucure∫ti c„tre Autoritatea de S„n„tate Public„ a
Municipiului Bucure∫ti, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical Ón
str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin
Autoritatea de S„n„tate Public„ a Municipiului Bucure∫ti,
care va efectua plata ∫i va certifica documentele financiarcontabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din
str„in„tate.
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Contrasemneaz„:
p. Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Valer Bindea,
secretar de stat
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Nr. 434.
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HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2003 privind
trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1)
lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de
solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i al Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 374/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor, Ón sum„
de 100.000 euro, pentru efectuarea tratamentului medical Ón
str„in„tate, pacientului Stupinean Manuel Marian, Ón v‚rst„
de 27 de ani, cu diagnosticul Modificare structural„
pulmonar„ grav„ bilateral„ (fibroz„ + emfizem +
bron∫iectazii) cu insuficien˛„ respiratorie sever„ (dependen˛„
de oxigen), hipertensiune pulmonar„ sever„, sindrom
postrombotic, stare dup„ embolie pulmonar„, stare dup„
toracotomie, poliglobulie, din Bistri˛a, Aleea P‚r‚ia∫ului
nr. 3, sc. D, ap. 9, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat, dup„ cum urmeaz„:
— Ministerul S„n„t„˛ii Publice va aloca suma de
40.000 euro;
— Ministerul Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse va
aloca suma de 60.000 euro.

(3) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ at‚t din
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin Autoritatea de
S„n„tate Public„ a Jude˛ului Bistri˛a-N„s„ud, c‚t ∫i din
bugetul Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse,
prin Direc˛ia de Munc„ ∫i Protec˛ie Social„ a Jude˛ului
Bistri˛a-N„s„ud, la cursul de schimb valutar al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei din ziua lucr„toare precedent„
efectu„rii deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse pentru efectuarea
tratamentului medical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
c„tre Direc˛ia de Munc„ ∫i Protec˛ie Social„ a Jude˛ului
Bistri˛a-N„s„ud c„tre Autoritatea de S„n„tate Public„ a
Jude˛ului Bistri˛a-N„s„ud, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical Ón
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str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin Autoritatea
de S„n„tate Public„ a Jude˛ului Bistri˛a-N„s„ud, care va

efectua plata ∫i va certifica documentele financiar-contabile
prezentate de furnizorul de servicii medicale din str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Valer Bindea,
secretar de stat
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 435.

fiz
i
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el

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor

ce

GUVERNUL ROM¬NIEI

ii
g

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

ra

tu

ite

a

pe
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an

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2003 privind
trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1)
lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de
solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i al Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 374/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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iv
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rm

ăr

Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor, Ón sum„
de 100.000 euro, pentru efectuarea tratamentului medical Ón
str„in„tate, pacientului Irimia Emanuel, Ón v‚rst„ de 8 ani,
cu diagnosticul Meduloblastom cerebelos, din municipiul
Ia∫i, bd. Dacia nr. 16, bl. SB2, ap. 21, jude˛ul Ia∫i.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat dup„ cum urmeaz„:
— Ministerul S„n„t„˛ii Publice va aloca suma de
40.000 euro;
— Ministerul Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse va
aloca suma de 60.000 euro.
(3) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ at‚t din
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin Autoritatea de
S„n„tate Public„ a Jude˛ului Ia∫i, c‚t ∫i din bugetul
Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse, prin
Direc˛ia de Munc„ ∫i Protec˛ie Social„ a Jude˛ului Ia∫i, la

cursul de schimb valutar al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
din ziua lucr„toare precedent„ efectu„rii deschiderii de
credite bugetare.
(4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse pentru efectuarea
tratamentului medical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
c„tre Direc˛ia de Munc„ ∫i Protec˛ie Social„ a Jude˛ului
Ia∫i c„tre Autoritatea de S„n„tate Public„ a Jude˛ului Ia∫i,
la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical Ón
str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin
Autoritatea de S„n„tate Public„ a Jude˛ului Ia∫i, care va
efectua plata ∫i va certifica documentele financiar-contabile
prezentate de furnizorul de servicii medicale din
str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Valer Bindea,
secretar de stat
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 436.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

7

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 334/17.V.2007

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru aprobarea structurii organizatorice ∫i a statului
de func˛ii ale Departamentului pentru Rela˛ia cu Parlamentul
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 7 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 411/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Departamentului pentru
Rela˛ia cu Parlamentul,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,

ce

primul-ministru emite urm„toarea decizie:

el

or

fiz
i

Articol unic. — Se aprob„ structura organizatoric„ ∫i statul de func˛ii
ale Departamentului pentru Rela˛ia cu Parlamentul, prev„zute Ón anexele
nr. 1 ∫i 2 care fac parte integrant„ din prezenta decizie.

an

PRIM-MINISTRU

rs
o

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

a

pe

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

ii
g

ra

tu

ite

Bucure∫ti, 14 mai 2007.
Nr. 139.

ăr

ANEXA Nr. 1

rm

STRUCTURA ORGANIZATORIC√
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a Departamentului pentru Rela˛ia cu Parlamentul

MINISTRU DELEGAT
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es

Compartiment
audit intern
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at

ex

cl

us
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Num„rul maxim de posturi = 65 (inclusiv
demnitarii ∫i cabinetele aferente acestora)

Cabinet secretar
de stat

SECRETAR
DE STAT

SECRETAR
DE STAT

Cabinet
ministru delegat

Cabinet secretar
de stat

Direc˛ia general„ activit„˛i
parlamentare
Direc˛ia analiz„,
documentare, avizare,
control parlamentar
Direc˛ia resurse umane,
financiar, contabilitate
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ANEXA Nr. 2

STATUL DE FUNCﬁII

al Departamentului pentru Rela˛ia cu Parlamentul
Nr.
crt.

S
S

FP

S

1

Mandat

2
2

SECRETAR DE STAT

1

Cabinet secretar de stat

2

Consilier personal

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Consilier superior 1
Expert principal 1
Consilier juridic principal 1
Expert asistent 1
Expert asistent 3
Referent superior 3
Referent superior 1
Referent principal 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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cl

Director

DIRECﬁIA RESURSE UMANE, FINANCIAR,
CONTABILITATE

S

MANDAT
CIM

S

1

FP

S

1
2
3
3
1
1
3
1

CIM
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP

S
S
S
S
S
S
M
M

1

FP

S

3
4
1
1
2
1
1
2

FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP

S
S
S
S
S
M
M
M
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iv

DIRECﬁIA ANALIZ√, DOCUMENTARE, AVIZARE,
CONTROL PARLAMENTAR

1.

VI.

rs
o
pe

Consilier pentru afaceri europene
Consilier superior 1
Expert principal 1
Exper asistent 1
Expert asistent 3
Expert asistent 2
Referent superior 1
Referent principal 1

a

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

in

Director general

CIM

32

DIRECﬁIA GENERAL√ ACTIVIT√ﬁI PARLAMENTARE

1.

V.1.

fiz
i

Cabinet secretar de stat
Consilier personal

or

SECRETAR DE STAT

ce

CIM
CIM

ite

V.

1
8
1
1

tu

1.

Director de cabinet
Consilier personal
Compartiment audit intern
Auditor asistent 2

ra

IV.

Mandat

9

ii
g

1.

Studii

Cabinet ministru delegat

ăr

III.

Natura func˛iei

1

MINISTRU DELEGAT

rm

1.
2.
II.
1.

Num„r de posturi

fo

I.

Func˛ia

16

16

Director

1

FP

S

Consilier superior 1
Consilier superior 3
Consilier juridic asistent 2
Expert principal 1
Expert asistent 1
Expert asistent 2
Expert asistent 3
Expert
Referent
™ofer

1
2
1
1
2
1
2
1
1
3

FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
CIM
CIM
CIM

S
S
S
S
S
S
S
S
M
M

TOTAL POSTURI:
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru Óncetarea aplicabilit„˛ii Deciziei primului-ministru
nr. 372/2005 privind numirea domnului Emanoil Negu˛
Ón func˛ia de secretar de stat la Autoritatea de control
a Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Av‚nd Ón vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul
administra˛iei publice centrale,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,

ce

primul-ministru emite prezenta decizie.

pe

PRIM-MINISTRU

rs
o

an

el

or

fiz
i

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, Ónceteaz„
aplicabilitatea Deciziei primului-ministru nr. 372/2005 privind numirea
domnului Emanoil Negu˛ Ón func˛ia de secretar de stat la Autoritatea de
control a Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 561 din 30 iunie 2005.

a

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

ăr

fo

rm

Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 142.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

in

GUVERNUL ROM¬NIEI

cl
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iv

PRIMUL-MINISTRU

D
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ex

DECIZIE
privind numirea domnului Emanoil Negu˛
Ón func˛ia de secretar de stat, ∫ef al Departamentului
de Control al Guvernului
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 5 alin. (1) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 411/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Emanoil Negu˛ se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat, ∫ef al
Departamentului de Control al Guvernului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 143.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Emil Ben˛an
Ón func˛ia de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului

ce

Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, al art. 8 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare a
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin
absorb˛ie cu Autoritatea pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor
Statului, aprobat„ cu complet„ri prin Legea nr. 360/2004, cu modific„rile
ulterioare, ∫i al art. 9 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 837/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
cu modific„rile ulterioare,

fiz
i

primul-ministru emite prezenta decizie.

pe
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Emil Ben˛an se nume∫te Ón func˛ia de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

PRIMUL-MINISTRU
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Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 144.
GUVERNUL ROM¬NIEI
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DECIZIE
pentru numirea domnului Dan Vlaicu Ón func˛ia
de secretar de stat, pre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor

D

10

Œn temeiul art. 15 lit. a) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 4 alin. (1) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Dan Vlaicu se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat, pre∫edinte al
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 145.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Gheorghe Dobre Ón func˛ia public„
de secretar general adjunct al Ministerului Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor

or

fiz
i

ce

Av‚nd Ón vedere Adresa nr. 1.011.731 din 9 martie 2007 a Agen˛iei
Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, prin care a fost comunicat Procesul-verbal
Óncheiat Ón data de 8 martie 2007, Ón urma desf„∫ur„rii concursului
organizat pentru ocuparea func˛iei publice vacante corespunz„toare
categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici de secretar general adjunct din cadrul
fostului Minister al Integr„rii Europene, actualul Minister al Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 18 alin. (1) lit. b) ∫i al art. 54
alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici,
republicat„, cu modific„rile ulterioare,

el

primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Gheorghe Dobre se nume∫te Ón func˛ia public„ de secretar general adjunct
al Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor.
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Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 146.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE

D

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii aeronautice civile rom‚ne privind accesul pe pia˛a serviciilor
de handling la sol pe aeroporturi — RACR-APSH, edi˛ia 03/2007
Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat Ón domeniul transporturilor,
Ón temeiul prevederilor art. 4 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 367/2007 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea aeronautic„ civil„
rom‚n„ privind accesul pe pia˛a serviciilor de handling la
sol pe aeroporturi — RACR-APSH, edi˛ia 03/2007,
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Direc˛ia general„ avia˛ie civil„ din cadrul
Ministerului Transporturilor va lua m„suri pentru ducerea la
Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin transpune urm„toarele
prevederi din Directiva Consiliului 96/67/CE privind accesul

pe pia˛a serviciilor de handling la sol pe aeroporturile din
Comunitate, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene (JOCE) nr. 272/1996, cu modific„rile ulterioare:
art. 1 paragrafele 1—3, art. 2—8, art. 9 paragrafele 1—3 ∫i
6, art. 11, 13, 14, 15—17, 19—21 ∫i art. 23 paragraful 1.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 5. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
nr. 2.458/2006 pentru aprobarea Reglement„rii aeronautice

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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civile rom‚ne privind accesul pe pia˛a serviciilor
de handling la sol pe aeroporturi — RACR-APSH,

edi˛ia 02/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.053 din 29 decembrie 2006, se abrog„.

Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Bucure∫ti, 9 mai 2007.
Nr. 101.
ANEX√

REGLEMENTARE AERONAUTIC√ CIVIL√ ROM¬N√
privind accesul pe pia˛a serviciilor de handling la sol pe aeroporturi — RACR-APSH, edi˛ia 03/2007

ce
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ARTICOLUL 3
Organul de conducere al aeroportului

(1) Œn sensul prezentei reglement„ri, atunci c‚nd un
aeroport nu este administrat ∫i operat de o singur„
entitate, ci de mai multe entit„˛i distincte, fiecare dintre
acestea va fi considerat„ parte a organului de conducere
al aeroportului.
(2) Œn mod similar, Ón sensul prezentei reglement„ri,
acolo unde a fost instituit un singur organ de conducere
pentru mai multe aeroporturi sau sisteme de aeroporturi,
fiecare dintre aceste aeroporturi ori sisteme de aeroporturi
va fi luat Ón considerare Ón mod distinct.
(3) MT va asigura aplicarea prezentei reglement„ri Ón
contextul obliga˛iilor legale ce Ói revin.

in

fo

rm
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ra

(1) Prezenta reglementare se aplic„ tuturor aeroporturilor
de pe teritoriul Rom‚niei, deschise traficului comercial, Ón
urm„toarele condi˛ii:
a) prevederile art. 7 alin. (1) referitoare la categoriile de
servicii de handling la sol, atlele dec‚t cele la care se face
referire Ón art. 7 alin. (2), se aplic„ oric„rui aeroport,
indiferent de volumul traficului;
b) prevederile referitoare la categoriile de servicii de
handling la sol, la care se face referire Ón art. 7 alin. (2),
se aplic„ aeroporturilor al c„ror trafic anual este mai mare
de un milion de pasageri sau 25.000 tone de marf„;
c) prevederile referitoare la categoriile de servicii de
handling la sol, la care se face referire Ón art. 6, se aplic„
aeroporturilor care au un trafic anual mai mare de
2 milioane de pasageri sau 50.000 tone de marf„.
(2) Œn situa˛ia Ón care un aeroport atinge pragul de trafic
de marf„ men˛ionat Ón prezentul articol, f„r„ a atinge
pragul corespunz„tor de trafic de pasageri, prevederile
prezentei reglement„ri nu se vor aplica la categoriile de
servicii de handling la sol care sunt rezervate exclusiv
pentru pasageri.
(3) Ministerul Transporturilor va prezenta Comisiei,
Ónainte de data de 1 iulie a fiec„rui an, datele necesare
pentru Óntocmirea listei cu aeroporturile din Rom‚nia la
care se face referire Ón prezentul articol.

utilizatorii aeroportului, Óntre ei, nu vor fi considera˛i ter˛e
p„r˛i atunci c‚nd:
— unul dintre ei de˛ine pachetul majoritar de ac˛iuni al
altuia; sau
— o entitate de˛ine pachetul majoritar al fiec„ruia dintre
ace∫tia;
g) prestator de servicii de handling la sol Ónseamn„ orice
persoan„ fizic„ sau juridic„ ce presteaz„ unor ter˛e p„r˛i
una ori mai multe categorii de servicii de handling la sol.
(2) Abrevierile utilizate Ón textul prezentei reglement„ri
au urm„torul Ón˛eles:
a) MT — Ministerul Transporturilor;
b) AACR — Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„
Civil„ Rom‚n„“;
c) ROMATSA — Regia Autonom„ îAdministra˛ia
Serviciilor de Trafic Aerian“ — ROMATSA;
d) Comisia — Comisia European„.
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ARTICOLUL 2
Defini˛ii ∫i abrevieri
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(1) Œn accep˛iunea prezentei reglement„ri:
a) aeroport are Ón˛elesul conform defini˛iei date la art. 3
pct. 3.9 din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997 privind
Codul aerian civil, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
b) sistem de aeroporturi Ónseamn„ dou„ sau mai multe
aeroporturi grupate, care deservesc acela∫i ora∫ sau
conurba˛ie, prev„zut Ón anexa II la Regulamentul Consiliului
CEE nr. 2.048/92 din 23 iulie 1992 privind accesul
transportatorilor aerieni comunitari pe rute aeriene
intercomunitare;
c) organ de conducere al aeroportului Ónseamn„ o entitate
care, Ón leg„tur„ cu alte activit„˛i sau f„r„ leg„tur„ cu
acestea, dup„ cum este cazul, are drept obiectiv, Ón
condi˛iile respect„rii legisla˛iei ∫i reglement„rilor na˛ionale,
administrarea ∫i conducerea infrastructurii aeroportului sau
coordonarea ∫i controlul activit„˛ilor diver∫ilor operatori
prezen˛i pe aeroport ori pe sistemul de aeroporturi;
d) utilizator al aeroportului Ónseamn„ orice persoan„
fizic„ ori juridic„, responsabil„ pentru transportul
pasagerilor, al po∫tei ∫i/sau al m„rfurilor, pe calea aerului,
de la ori c„tre aeroportul Ón cauz„;
e) handling la sol Ónseamn„ serviciile oferite utilizatorilor
aeroportului, pe aeroporturi, conform descrierii din anexa
care face parte integrant„ din prezenta reglementare;
f) handling propriu Ónseamn„ o situa˛ie Ón care un
utilizator al unui aeroport presteaz„ direct pentru el Ónsu∫i
una sau mai multe categorii de servicii de handling la sol
∫i nu Óncheie niciun fel de contracte cu ter˛i pentru
prestarea de astfel de servicii; Ón sensul acestei defini˛ii,

ARTICOLUL 4
Separarea conturilor

(1) Atunci c‚nd organul de conducere al aeroportului,
un utilizator al aeroportului sau un prestator de servicii de
handling la sol efectueaz„ servicii de handling la sol,
ace∫tia au obliga˛ia de a separa Ón mod riguros conturile
aferente activit„˛ii de handling la sol de cele aferente
celorlalte activit„˛i.
(2) Sunt interzise transferurile financiare Óntre activitatea
de prestator de servicii de handling la sol efectuat„ de
organul de conducere al aeroportului ∫i celelalte activit„˛i
desf„∫urate de acesta conform obliga˛iilor legale ce Ói revin.
(3) Modul Ón care sunt respectate prevederile alin. (1) ∫i
(2) este controlat de AACR ∫i constituie un element
obligatoriu Ón scopul eliber„rii sau prelungirii certificatului de
exploatare al aeroportului.
ARTICOLUL 5
Comitetul utilizatorilor aeroportului

(1) Cel t‚rziu Ón 30 de zile de la intrarea Ón vigoare a
prezentei reglement„ri, aeroporturile au obliga˛ia de a
asigura Ónfiin˛area unui comitet al reprezentan˛ilor
utilizatorilor aeroportului sau al unor organiza˛ii care s„ Ói
reprezinte.
(2) To˛i utilizatorii aeroportului vor avea dreptul s„ fac„
parte din acest comitet sau, Ón func˛ie de op˛iunea
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ARTICOLUL 9
Except„ri
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(1) Œn situa˛ia Ón care, pe un aeroport, constr‚ngeri
specifice privind capacitatea sau spa˛iul disponibil, ce iau
na∫tere Ón special din gradul de aglomerare ∫i utilizare al
spa˛iului, fac imposibil„ deschiderea pie˛ei ∫i/sau
implementarea handlingului propriu, conform prezentei
reglement„ri, aeroportul poate decide, cu aprobarea MT:
a) s„ limiteze num„rul de prestatori pentru una sau mai
multe categorii de servicii de handling la sol, altele dec‚t
cele la care se face referire Ón art. 6 alin. (2), pe Óntregul
aeroport sau doar Ón parte; Ón acest caz prevederile art. 6
alin. (2) ∫i (3) se aplic„;
b) s„ rezerve pentru un singur prestator una sau mai
multe categorii de servicii de handling la sol, la care se
face referire Ón art. 6 alin. (2);
c) s„ rezerve handlingul propriu pentru un num„r limitat
de utilizatori ai aeroportului pentru categoriile de servicii de
handling la sol, altele dec‚t cele la care se face referire Ón
art. 7 alin. (2), cu condi˛ia ca acei utilizatori s„ fie ale∫i pe
baz„ de criterii relevante, obiective ∫i nediscriminatorii;
d) s„ interzic„ handlingul propriu sau s„ Ól limiteze la un
singur utilizator al aeroportului pentru categoriile de servicii
de handling la sol la care se face referire Ón art. 7 alin.
(2).
(2) Pentru toate except„rile decise Ón baza paragrafului 1,
trebuie:
a) s„ se specifice categoria sau categoriile de servicii
de handling la sol pentru care a fost acordat„ exceptarea,
precum ∫i restric˛iile specifice de spa˛iu disponibil sau
capacitate care s„ justifice aceast„ decizie;
b) s„ fie Ónso˛ite de un plan de m„suri adecvate pentru
dep„∫irea acestor constr‚ngeri.
Œn plus, except„rile nu trebuie:
(i) s„ prejudicieze Ón mod nejustificat scopurile
prezentei reglement„ri;
(ii) s„ distorsioneze concuren˛a Óntre prestatorii de
servicii de handling la sol ∫i/sau utilizatorii de
aeroport cu handling propriu;
(iii) s„ se extind„ mai mult dec‚t este necesar.
(3) MT va notifica Comisia at‚t asupra oric„ror except„ri
acordate Ón baza alin. (1), cu cel pu˛in 3 luni Ónaintea
intr„rii Ón vigoare a acestora, c‚t ∫i asupra motivelor care
au stat la baza acord„rii acestor except„ri. Except„rile vor
intra Ón vigoare numai dup„ aprobarea Comisiei ∫i
publicarea deciziei acesteia Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
(4) Except„rile acordate Ón baza alin. (1) nu pot dep„∫i
o durat„ de 3 ani, excep˛ie f„c‚nd cele acordate Ón baza
alin. (1) lit. b). Œn termen de cel mult 3 luni Ónainte de
sf‚r∫itul acestei perioade, aeroportul trebuie s„ ia o nou„
hot„r‚re asupra oric„rei cereri de exceptare, care va fi de
asemenea supus„ procedurii descrise Ón cadrul acestui
articol. Except„rile acordate Ón baza alin. (1) lit. b) nu pot
dep„∫i o durat„ de 2 ani. Cu toate acestea, aeroportul
poate s„ solicite, Ón baza prevederilor alin. (1), ca aceast„
perioad„ s„ fie prelungit„ o singur„ dat„, cu Ónc„ 2 ani.
O astfel de solicitare va fi supus„ procedurii de aprobare
descrise Ón cadrul acestui articol.
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(1) Aeroporturile vor lua m„surile necesare pentru a
asigura accesul liber pe pia˛„ al prestatorilor de servicii de
handling la sol, pentru furnizarea de asemenea servicii
c„tre ter˛e p„r˛i. Cu aprobarea MT, aeroportul poate
impune ca prestatorii de servicii de handling la sol s„ fie
reziden˛i ai Comunit„˛ii.
(2) Cu aprobarea MT, aeroportul poate limita num„rul
de prestatori autoriza˛i de servicii de handling la sol pentru
urm„toarele categorii de servicii:
— handlingul de bagaje;
— handlingul de ramp„;
— handlingul de combustibili ∫i lubrifian˛i;
— handlingul de marf„ ∫i po∫t„, Ón ceea ce prive∫te
handlingul efectiv de marf„ ∫i po∫t„ la sosire, plecare
∫i/sau transfer Óntre terminale ∫i aeronav„.
Limitarea num„rului de prestatori nu poate fi f„cut„ la mai
pu˛in de 2 prestatori pentru fiecare serviciu de handling la
sol.
(3) Œn plus, cel pu˛in unul dintre prestatorii autoriza˛i nu
va fi, direct sau indirect, sub controlul:
— organului de conducere al aeroportului;
— oric„rui utilizator al aeroportului care a transportat
mai mult de 25% din pasageri sau m„rfuri, pe acel
aeroport, Ón decursul anului precedent celui Ón care au fost
selecta˛i acei prestatori;
— unei entit„˛i controlate direct sau indirect de
respectivul organ de conducere al aeroportului ori utilizator
al aeroportului.
(4) Acolo unde, Ón baza alin. (2), este limitat num„rul de
prestatori autoriza˛i, aeroportul nu va Ómpiedica un utilizator
al aeroportului, c„ruia Ói este alocat„ oricare parte a
aeroportului, s„ fac„ o alegere efectiv„ Óntre cel pu˛in
2 prestatori de servicii de handling la sol, pentru fiecare
dintre categoriile de servicii de handling la sol care sunt
supuse restric˛iilor, Ón condi˛iile stabilite la alin. (2) ∫i (3).
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ARTICOLUL 6
Handlingul la sol pentru ter˛e p„r˛i

obiectiv ∫i nediscriminatoriu ∫i, Ón mod special, pentru a nu
Ómpiedica accesul prestatorilor de servicii de handling la sol
sau al utilizatorilor de aeroport cu handling propriu, Ón
limitele stabilite prin prezenta reglementare.
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acestora, s„ fie reprezenta˛i Ón cadrul acestuia printr-o
organiza˛ie numit„ Ón acest scop.
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ARTICOLUL 7
Handling propriu
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(1) Aeroporturile vor lua m„surile necesare pentru a
asigura libertatea de efectuare a handlingului propriu.
(2) Totu∫i, pentru urm„toarele categorii de servicii de
handling la sol:
— handlingul bagajelor;
— handlingul de ramp„;
— handlingul de combustibili ∫i lubrifian˛i;
— handlingul de marf„ ∫i po∫t„, Ón ceea ce prive∫te
handlingul efectiv de marf„ ∫i po∫t„ la sosire, plecare
∫i/sau transfer Óntre terminale ∫i aeronav„,
aeroporturile pot rezerva, cu aprobarea MT, dreptul de
handling propriu pentru cel pu˛in 2 utilizatori ai aeroportului,
cu condi˛ia ca ace∫tia s„ fie ale∫i pe baza unor criterii
relevante, obiective, transparente ∫i nediscriminatorii.
ARTICOLUL 8
Infrastructuri centralizate

(1) Prin exceptare de la aplicarea art. 6 ∫i 7, aeroportul,
cu aprobarea MT, poate rezerva pentru sine sau pentru
alt„ enitate managementul infrastructurilor centralizate
utilizate pentru prestarea serviciilor de handling la sol ale
c„ror complexitate, cost ∫i impact asupra mediului ambiant
nu permit diviziunea sau duplicarea, cum ar fi: sortarea
bagajelor, degivrarea, purificarea apei ∫i sistemele de
distribuire a combustibilului. El poate impune, pentru
prestatorii de servicii de handling la sol ∫i utilizatorii
aeroportului cu handling propriu, utilizarea infrastructurilor
respective.
(2) Aeroportul Ón cauz„ va lua m„surile necesare pentru
ca managementul acestor infrastructuri s„ fie transparent,

ARTICOLUL 10
Selec˛ia prestatorilor de servicii de handling

(1) Aeroporturile vor lua m„surile necesare pentru
organizarea unei proceduri de selec˛ie a prestatorilor
autoriza˛i s„ furnizeze servicii de handling la sol, Ón situa˛ia
Ón care num„rul lor este limitat conform prevederilor art. 6
alin. (2) sau ale art. 9. Aceast„ procedur„ trebuie s„
respecte urm„toarele principii:
a) Ón cazul Ón care aeroportul stabile∫te obligativitatea
Óndeplinirii unor standarde sau specifica˛ii tehnice de c„tre
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financiar„ solid„ ∫i o acoperire asigur„torie suficient„, de
securitatea ∫i siguran˛a instala˛iilor, a aeronavelor, a
echipamentelor ∫i persoanelor, c‚t ∫i de asigurarea
protec˛iei mediului ∫i respectarea legisla˛iei sociale Ón
vigoare.
(3) Criteriile trebuie s„ respecte urm„toarele principii:
a) trebuie aplicate Óntr-o manier„ nediscriminatorie fa˛„
de diver∫ii prestatori de servicii de handling la sol ∫i fa˛„
de utilizatorii aeroportului;
b) trebuie s„ r„spund„ obiectivului propus;
c) nu trebuie s„ reduc„, Ón practic„, accesul pe pia˛„
sau dreptul de a efectua handling propriu, la un nivel
inferior celui precizat prin prezenta reglementare.
Aceste criterii vor fi f„cute publice, iar prestatorul de
servicii de handling la sol sau utilizatorul de aeroport care
efectueaz„ handling propriu va fi informat din timp asupra
procedurii de ob˛inere a autoriza˛iei.
(4) Autoriza˛ia poate fi suspendat„ sau retras„ numai
dac„ prestatorul de servicii de handling la sol sau
utilizatorul de aeroport care efectueaz„ handling propriu nu
respect„, din cauze imputabile lui, criteriile la care se face
referire Ón alin. (2) ∫i (3). Motivele care au dus la
suspendarea sau retragerea autoriza˛iei trebuie comunicate
prestatorului sau utilizatorului interesat ∫i organului de
conducere al aeroportului.
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ARTICOLUL 13
Reguli de conduit„
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MT poate, la propunerea organului de conducere al
aeroportului ∫i Ón condi˛ii bine justificate:
— s„ interzic„ unui prestator de servicii de handling la
sol ori unui utilizator al aeroportului s„ furnizeze servicii de
handling la sol sau de handling propriu, dac„ acel
prestator ori utilizator nu se conformeaz„ regulilor impuse
pentru asigurarea bunei func˛ion„ri a aeroportului. Aceste
reguli trebuie s„ respecte urm„toarele principii:
a) trebuie aplicate Óntr-o manier„ nediscriminatorie fa˛„
de prestatorii de servicii de handling la sol ∫i utilizatorii
aeroportului;
b) trebuie s„ r„spund„ obiectivului propus;
c) nu trebuie s„ reduc„, Ón practic„, accesul pe pia˛„
sau dreptul de a efectua handling propriu, la un nivel
inferior celui stabilit prin prezenta reglementare;
— s„ cear„, Ón mod particular, prestatorilor de servicii
de handling la sol de pe un aeroport s„ participe Óntr-o
manier„ corect„ ∫i nediscriminatorie la Óndeplinirea
obliga˛iilor privind serviciul public, Ón conformitate cu
reglement„rile ∫i legisla˛ia na˛ional„, incluz‚nd ∫i obliga˛ia
asigur„rii continue a serviciului.
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prestatorii de servicii de handling la sol, atunci acele
standarde ori specifica˛ii vor fi stabilite dup„ consult„ri cu
Comitetul utilizatorilor aeroportului. Criteriile de selec˛ie
prev„zute prin standardele sau specifica˛iile tehnice
men˛ionate trebuie s„ fie relevante, obiective, transparente
∫i nediscriminatorii;
MT poate impune, dup„ notificarea Comisiei, ca Ón cadrul
standardelor ∫i specifica˛iilor tehnice pe care prestatorii de
servicii de handling la sol trebuie s„ le Óndeplineasc„ s„
fie incluse ∫i obliga˛ii de serviciu public aferente unor
aeroporturi ce deservesc zone periferice sau Ón curs de
dezvoltare, ˛ar„ care nu prezint„ interes comercial, dar
care sunt de importan˛„ major„ pentru Rom‚nia;
b) invita˛ia de participare la licita˛ie trebuie publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astfel Ónc‚t s„ permit„
participarea oric„rui prestator de servicii de handling la sol
interesat;
c) prestatorii de servicii de handling la sol vor fi ale∫i:
(i) de c„tre organul de conducere al aeroportului,
dup„ consultarea cu Comitetul utilizatorilor
aeroportului, cu condi˛ia ca acesta:
— s„ nu ofere servicii similare de handling la sol; ∫i
— s„ nu aib„ controlul direct sau indirect asupra
oric„rui furnizor de astfel de servicii; ∫i
— s„ nu fie implicat Ón niciun fel Ón furnizarea
unor astfel de servicii;
(ii) Ón toate celelalte cazuri, de c„tre o comisie
independent„ de organul de conducere al
aeroportului Ón cauz„, numit„ prin ordin al
ministrului transporturilor, dup„ consultarea cu
Comitetul utilizatorilor aeroportului ∫i cu organul
de conducere al aeroportului respectiv;
d) prestatorii de servicii de handling la sol vor fi
selecta˛i pentru o perioad„ de maximum 7 ani;
e) atunci c‚nd un prestator de servicii de handling la
sol Ó∫i Ónceteaz„ activitatea Ónainte de sf‚r∫itul perioadei
pentru care a fost desemnat, el va fi Ónlocuit pe baza
aceleia∫i proceduri.
(2) Acolo unde num„rul prestatorilor de servicii de
handling la sol este limitat conform prevederilor art. 6
alin. (2) sau ale art. 9, organul de conducere al
aeroportului poate furniza el Ónsu∫i servicii de handling la
sol, f„r„ a se supune procedurii de selec˛ie descrise Ón
alin. (1). Œn mod similar, poate autoriza antrepriza acestor
servicii pe aeroportul Ón cauz„, f„r„ parcurgerea procedurii
sus-amintite, dac„:
— controleaz„ antreprenorul direct ori indirect; sau
— este controlat de antreprenor direct sau indirect.
(3) Organul de conducere al aeroportului va informa
Comitetul utilizatorilor aeroportului asupra deciziilor luate Ón
conformitate cu acest articol.
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ARTICOLUL 11
Consult„ri

Aeroporturile vor asigura organizarea unei proceduri
obligatorii de consultare Ón leg„tur„ cu aplicarea prezentei
reglement„ri, Óntre organul de conducere al aeroportului,
Comitetul utilizatorilor aeroportului ∫i furnizorii de servicii de
handling la sol. La astfel de consult„ri vor fi invita˛i ∫i
reprezentan˛i ai MT. Aceast„ consultare va cuprinde, Óntre
altele, at‚t tarifele acelor servicii pentru care a fost acordat„
o exceptare Ón conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. b), c‚t ∫i
organizarea prest„rii respectivelor servicii. O astfel de
consultare va fi organizat„ cel pu˛in o dat„ pe an.
ARTICOLUL 12
Aprob„ri

(1) Œn scopul derul„rii activit„˛ii de handling la sol, un
prestator de servicii de handling la sol sau un utilizator al
aeroportului care efectueaz„ handling propriu trebuie s„
de˛in„ o autoriza˛ie valabil„ emis„ de AACR, conform
prevederilor reglement„rilor aeronautice specifice.
(2) Criteriile pentru ob˛inerea autoriza˛iei men˛ionate la
paragraful anterior trebuie s„ fie legate at‚t de o situa˛ie

ARTICOLUL 14
Accesul la instala˛ii

(1) Aeroporturile vor lua m„surile necesare pentru a
asigura accesul prestatorilor de servicii de handling la sol
∫i utilizatorilor de aeroport cu handling propriu la instala˛iile
aeroportului, Ón m„sura Ón care acestea le sunt necesare
pentru desf„∫urarea activit„˛ii. Dac„ organul de conducere
al aeroportului sau, dup„ caz, oricare alt„ entitate sub al
c„rei control se afl„ acesta impune condi˛ii privind accesul,
aceste condi˛ii vor trebui s„ fie relevante, obiective,
transparente ∫i nediscriminatorii.
(2) Spa˛iul disponibil pentru handlingul la sol pe un
aeroport trebuie Ómp„r˛it Óntre diver∫ii prestatori de servicii
de handling la sol ∫i utilizatorii de aeroport cu handling
propriu, inclusiv nou-veni˛ii Ón domeniu, Ón m„sura necesar„
exercit„rii drepturilor lor ∫i pentru a asigura o concuren˛„
efectiv„ ∫i corect„, Ón baza unor reguli ∫i criterii relevante,
obiective, transparente ∫i nediscriminatorii.
(3) Acolo unde accesul la instala˛iile aeroportului
presupune aplicarea unor tarife, acestea vor fi stabilite Ón
conformitate cu criterii relevante, obiective, transparente ∫i
nediscriminatorii.
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ARTICOLUL 16
Compatibilitatea cu legisla˛ia na˛ional„

Prestatorii de servicii de handling la sol au obliga˛ia de
a respecta prevederile legisla˛iei na˛ionale, compatibile cu
legisla˛ia comunitar„.
ARTICOLUL 17
Reciprocitate

ARTICOLUL 18
Dreptul de contesta˛ie

Eventualele contesta˛ii ale deciziilor sau m„surile
individuale luate Ón conformitate cu prevederile art. 7
alin. (2) ∫i ale art. 10—12 se pot face cu respectarea
prevederilor legisla˛iei specifice.
ANEX√
la reglementarea aeronautic„ rom‚n„
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(1) Œn leg„tur„ cu accesul pe pia˛a de handling propriu
sau de handling la sol, f„r„ a se aduce vreun prejudiciu
angajamentelor ∫i obliga˛iilor interna˛ionale ale Comunit„˛ii,
atunci c‚nd un stat ter˛:
a) nu ofer„ prestatorilor de servicii de handling la sol
sau utilizatorilor de aeroport cu handling propriu din
Rom‚nia un tratament de jure sau de facto care s„ fie

ce

Prevederile prezentei reglement„ri nu afecteaz„ Ón niciun
fel drepturile ∫i obliga˛iile specifice cu privire la ordinea
public„, siguran˛a ∫i securitatea aeroporturilor.

comparabil celui acordat de Rom‚nia prestatorilor de
servicii de handling la sol sau utilizatorilor de aeroport cu
handling propriu din acea ˛ar„; sau
b) nu ofer„, de jure sau de facto, prestatorilor de servicii
de handling la sol sau utilizatorilor de aeroport cu handling
propriu din Rom‚nia un tratament na˛ional; sau
c) ofer„ prestatorilor de servicii de handling la sol sau
utilizatorilor de aeroport cu handling propriu din alte ˛„ri un
tratament preferen˛ial fa˛„ de cel oferit celor din Rom‚nia,
MT poate suspenda, total sau par˛ial, obliga˛iile ce decurg
din prezenta reglementare fa˛„ de prestatorii de servicii de
handling la sol sau utilizatorii de aeroport cu handling
propriu din acea ˛ar„.
(2) Dac„ este luat„ o astfel de decizie, MT va informa
Ón acest sens Comisia.
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ARTICOLUL 15
Siguran˛a ∫i securitatea
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aerogar„, transportarea bagajelor Óntre aeronav„ ∫i
aerogar„;
5.5. asigurarea ∫i operarea mijloacelor corespunz„toare
pentru pornirea motoarelor;
5.6. mi∫carea aeronavei la sosire ∫i la plecare, inclusiv
asigurarea ∫i operarea mijloacelor corespunz„toare;
5.7. transportarea, Ónc„rcarea ∫i desc„rcarea alimentelor
∫i b„uturilor.
6. Deservirea aeronavei cuprinde:
6.1. cur„˛area Ón interior ∫i Ón exterior a aeronavei, a
toaletelor ∫i alimentarea cu ap„;
6.2. Ónc„lzirea ∫i r„cirea cabinei de pasageri, Óndep„rtarea
ghe˛ii ∫i a z„pezii, degivrarea aeronavei;
6.3. rearanjarea cabinei de pasageri prin asigurarea
echipamentului corespunz„tor de cabin„, depozitarea
acestui echipament.
7. Handlingul combustibilului cuprinde:
7.1. organizarea ∫i executarea opera˛iunilor de alimentare
cu ∫i golire de combustibil, inclusiv depozitarea combustibilului,
precum ∫i controlul calit„˛ii ∫i cantit„˛ii combustibilului la
livrare;
7.2. completarea uleiurilor ∫i a altor lichide.
8. Deservirea tehnic„ a aeronavelor cuprinde:
8.1. deservirea de rutin„ executat„ Ónaintea zborului;
8.2. servicii non-routine solicitate de utilizatorul
aeroportului;
8.3. asigurarea ∫i administrarea de piese de schimb ∫i
de echipamente corespunz„toare;
8.4. solicitarea sau rezervarea unui spa˛iu corespunz„tor
de parcare ∫i/sau de hangar.
9. Opera˛iunile de zbor ∫i administrarea echipajelor
cuprind:
9.1. preg„tirea zborului la aeroportul de plecare sau Ón
orice alt punct;
9.2. asisten˛a Ón zbor, inclusiv redirec˛ionarea, dac„ este
necesar„;
9.3. activit„˛i dup„ zbor;
9.4. administrarea echipajului.
10. Suprafa˛a de transport cuprinde:
10.1. organizarea ∫i executarea transportului echipajului,
pasagerilor, bagajelor, m„rfurilor ∫i po∫tei Óntre diferitele
aerog„ri/terminale ale aceluia∫i aeroport, dar excluz‚nd
transportul celor de mai sus Óntre aeronav„ ∫i orice alt
punct din perimetrul aceluia∫i aeroport;
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1. Supravegherea ∫i administrarea la sol cuprind:
1.1. servicii de reprezentare ∫i leg„tur„ cu autorit„˛ile
locale sau cu oricare alte organisme/entit„˛i, decont„ri Ón
numele aeroportului ∫i asigurarea spa˛iului de birouri pentru
reprezentan˛ii s„i;
1.2. servicii de control al Ónc„rc„rii, mesagerie ∫i
telecomunica˛ii;
1.3. manevrarea, depozitarea ∫i administrarea dispozitivelor
de Ónc„rcare ale serviciului (apar˛in‚nd serviciului);
1.4. orice alte servicii de supraveghere Ónainte de, pe
durata sau dup„ Óncheierea zborului ∫i orice servicii
administrative cerute de utilizatorul aeroportului.
2. Handlingul pasagerilor cuprinde orice fel de asisten˛„
acordat„ pasagerilor care sosesc, pleac„ sau sunt Ón
tranzit, inclusiv verificarea biletelor ∫i a documentelor de
c„l„torie, Ónregistrarea bagajelor ∫i transportarea acestora la
locul unde se sorteaz„.
3. Handlingul bagajelor cuprinde m‚nuirea bagajelor la
locul de sortare, preg„tirea de plecare, Ónc„rcarea Ón ∫i
desc„rcarea din dispozitivele care le transport„ de la
sortare la banda de recuperare a lor de c„tre c„l„tori.
4. Handlingul m„rfii ∫i po∫tei cuprinde:
4.1. pentru marf„: m‚nuirea fizic„ a m„rfii de export, de
transfer ∫i de import, a documentelor Ónso˛itoare,
procedurile vamale ∫i implementarea oric„rei proceduri de
securitate agreate Óntre p„r˛i sau cerute de circumstan˛e;
4.2. pentru po∫t„: m‚nuirea fizic„ a po∫tei care s-a
primit sau se expediaz„, a documentelor Ónso˛itoare ∫i
implementarea oric„rei proceduri de securitate agreate Óntre
p„r˛i ori cerute de circumstan˛e.
5. Handlingul pe platform„ cuprinde:
5.1. dirijarea aeronavei de c„tre dispecerul de sol la
sosire ∫i la plecare, cu condi˛ia ca aceste servicii s„ nu fie
furnizate de serviciul de trafic aerian;
5.2. asisten˛a la parcarea aeronavei ∫i asigurarea
dispozitivelor corespunz„toare, cu condi˛ia ca aceste servicii
s„ nu fie furnizate de serviciul de trafic aerian;
5.3. comunica˛ii Óntre aeronav„ ∫i furnizorii de servicii de
platform„, cu condi˛ia ca aceste servicii s„ nu fie furnizate
de serviciul de trafic aerian;
5.4. Ónc„rcarea ∫i desc„rcarea aeronavei, inclusiv
asigurarea ∫i operarea mijloacelor corespunz„toare, precum
∫i transportul echipajului ∫i al pasagerilor Óntre aeronav„ ∫i

pe

serviciilor de handling la sol
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10.2. orice transport special cerut de utilizatorul
aeroportului.
11. Serviciile de catering cuprind:
11.1. leg„tura cu furnizorii ∫i administrarea;

11.2. depozitarea alimentelor ∫i b„uturilor, precum ∫i a
echipamentelor necesare prepar„rii lor;
11.3. cur„˛area acestor echipamente;
11.4. preg„tirea ∫i livrarea echipamentului, precum ∫i a
alimentelor ∫i b„uturilor.

CASA NAﬁIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE

ORDIN
pentru completarea Ordinului pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 37/2007
privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate Ón regim de spitalizare continu„
∫i a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicit„ revalidarea

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Av‚nd Ón vedere:
— Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— art. 66 alin. (1) lit. a) ∫i b) din Contractul-cadru privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei medicale Ón cadrul
sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate pentru anul 2007, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.842/2006, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 1.551/546/2004
pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finan˛„rii pe caz Ón spitalele din Rom‚nia Ón perioada 2005—2008;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i al pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate
nr. 1.782/576/2006 privind Ónregistrarea ∫i raportarea statistic„ a pacien˛ilor care primesc servicii medicale Ón regim de
spitalizare continu„ ∫i spitalizare de zi;
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale de evaluare nr. DGE/1.063 din 9 mai 2007;
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 281 alin. (2) din titlul VIII al Legii nr. 95/2006, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
∫i ale art. 17 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Na˛ionale de Asigur„ri
de S„n„tate,

a

pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate emite urm„torul ordin:

tu
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martie 2007. ™coala Na˛ional„ de S„n„tate Public„ ∫i
Management Sanitar va elabora p‚n„ la data de 25 mai
2007, pentru toate spitalele, rapoarte Ón conformitate cu
formularele prev„zute de Ordinul pre∫edintelui Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 26/2007 pentru
aprobarea utiliz„rii formularelor unice pe ˛ar„, f„r„ regim
special, necesare raport„rii activit„˛ii furnizorilor de servicii
medicale.“
Art. II. — Direc˛iile de specialitate ale Casei Na˛ionale
de Asigur„ri de S„n„tate, casele de asigur„ri de s„n„tate,
spitalele, precum ∫i ™coala Na˛ional„ de S„n„tate Public„
∫i Management Sanitar vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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Art. I. — Ordinul pre∫edintelui Casei Na˛ionale de
Asigur„ri de S„n„tate nr. 37/2007 privind aprobarea
Regulilor de validare a cazurilor spitalizate Ón regim de
spitalizare continu„ ∫i a Metodologiei de evaluare a
cazurilor invalidate pentru care se solicit„ revalidarea,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 97
din 8 februarie 2007, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
— Dup„ alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(21) Œn perioada 15—19 mai 2007, toate spitalele vor
transmite la ™coala Na˛ional„ de S„n„tate Public„ ∫i
Management Sanitar, Ón format electronic, cazurile invalidate
pentru care se solicit„ revalidarea, cazurile pentru care s-a
Ónregistrat eronat tipul de finan˛are, precum ∫i cazurile
neraportate, aferente activit„˛ii lunilor ianuarie, februarie ∫i

Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Vasile Ciurchea

Bucure∫ti, 9 mai 2007.
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