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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului
∫i din administrarea Agen˛iei Domeniilor Statului Ón domeniul public al comunei V‚r∫ol˛
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei V‚r∫ol˛, jude˛ul S„laj
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.

el

or

fiz
i

ce

V‚r∫ol˛, jude˛ul S„laj, Ón scopul amplas„rii sta˛iei de
epurare a apei menajere.
Art. 2. — Predarea-preluarea terenului 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.

an

Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui teren, Ón
suprafa˛„ de 2000 m 2 , 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
Agen˛iei Domeniilor Statului Ón domeniul public al comunei
V‚r∫ol˛ ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei

rs
o

PRIM-MINISTRU

tu

ite

a

pe

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:

Decebal Traian Reme∫
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,

in

Cristian David

us

iv

p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,

ex

cl

Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,

Bucure∫ti, 6 iunie 2007.

D
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tin

at

secretar de stat

Nr. 535.

ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Agen˛iei Domeniilor Statului Ón
domeniul public al comunei V‚r∫ol˛ ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei V‚r∫ol˛, jude˛ul S„laj
Locul unde
este situat
terenul

Comuna Pericei,
jude˛ul S„laj

Persoana juridic„
de la care
se transmite terenul

Statul rom‚n,
din administrarea
Agen˛iei Domeniilor
Statului

Persoana juridic„
la care
se transmite terenul

Comuna V‚r∫ol˛,
Ón administrarea
Consiliului Local al
Comunei V‚r∫ol˛

Caracteristicile
tehnice
ale terenului

2000 m2 din
Tarlaua 65
Parcela 1146/1 p

Num„rul atribuit de
Ministerul Economiei
∫i Finan˛elor

116754
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DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru aprobarea statului de func˛ii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea
activit„˛ilor din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii europene
Œn temeiul art. 19 alin. (1) 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. 3 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2007
privind stabilirea unor m„suri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Se aprob„ statul de func˛ii al aparatului de
lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activit„˛ilor din

domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii europene, prev„zut
Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

ce

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

or

fiz
i

Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 170.

el

ANEX√

an

STATUL DE FUNCﬁII

pe

rs
o

al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activit„˛ilor
din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii europene
Nr.

4.

Curier personal

cl
ex

II.

rm

Secretar personal

fo

3.

in

Consilier personal

at

CONSILIER DE STAT

1

mandat

1

CIM

S

5

CIM

S

2

CIM

M

1

CIM

M

1

mandat

4

es

tin

Cabinetul consilierului de stat

Studiile

9

iv

2.

func˛iei

us

Director de cabinet

de posturi

ăr

Cabinetul ministrului de stat
1.

Natura

ra

MINISTRU DE STAT

ii
g

I.

Num„rul

tu

ite

crt.

a

Func˛ia

Director de cabinet

1

CIM

S

2.

Consilier personal

2

CIM

S

3.

Secretar personal

1

CIM

M

III.

D

1.

Direc˛ia Ónv„˛„m‚nt

5

1.

Director

1

CIM

S

2.

Consilier

4

CIM

S

III.

Direc˛ia cultur„

5

1.

Director

1

CIM

S

2.

Consilier

4

CIM

S

IV.

Direc˛ia pentru politici europene de integrare ∫i dezvoltare

7

1.

Director

1

CIM

S

2.

Consilier

5

CIM

S

3.

Expert asistent

1

FP

S

TOTAL POSTURI:

32
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Normelor de aplicare a programelor
de restructurare/reconversie a planta˛iilor viticole, pentru campaniile 2006—2007 ∫i 2007—2008,
derulate cu sprijin comunitar, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor
∫i dezvolt„rii rurale nr. 211/2007

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 13 din Legea viei ∫i vinului Ón sistemul organiz„rii comune a pie˛ei vitivinicole
nr. 244/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a Legii
viei ∫i vinului Ón sistemul organiz„rii comune a pie˛ei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.134/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 8 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.432/2005 privind
m„surile ∫i instrumentele de reglementare a filierei vitivinicole, ale cap. III îRestructurarea ∫i reconversia“, art. 11—15, din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 privind organizarea comun„ a pie˛ei vitivinicole, precum ∫i ale cap. IV
îRestructurare ∫i reconversie“, art. 12—18, din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.227/2000 privind stabilirea unor reguli
detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 privind organizarea comun„ a pie˛ei vitivinicole, cu
privire la poten˛ialul de produc˛ie,

pe

Ón temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale,

ra

tu

ite

a

av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare nr. 18.540 din 29 mai 2007, Óntocmit de Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie
pentru Agricultur„,

ăr

ii
g

ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale emite prezentul ordin.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

Art. I. — Normele de aplicare a programelor de
restructurare/reconversie a planta˛iilor viticole, pentru
campaniile 2006—2007 ∫i 2007—2008, derulate cu sprijin
comunitar, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 211/2007, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 189 din
19 martie 2007, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Dup„ punctul 3.10 se introduc patru noi puncte,
punctele 3.101, 3.102, 3.103 ∫i 3.104, cu urm„torul cuprins:
î3.10 1 . A.P.I.A. Óntocme∫te centralizatorul sumelor
necesare acord„rii sprijinului financiar pentru programele de
restructurare/reconversie a planta˛iilor viticole, pentru
campaniile 2006—2007 ∫i 2007—2008, conform modelului
prev„zut Ón anexa nr. 4 la prezentele norme, ∫i Ól transmite
Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale.
3.102. Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale solicit„
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor deschiderea creditelor
bugetare Ón baza situa˛iei centralizatoare privind sumele
cuvenite beneficiarilor sprijinului financiar pentru programele

de restructurare/reconversie a planta˛iilor viticole, pentru
campaniile 2006—2007 ∫i 2007—2008, conform modelului
prev„zut Ón anexa nr. 5 la prezentele norme.
3.103. Dup„ aprobarea de c„tre Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare,
Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale alimenteaz„
contul A.P.I.A. Ón vederea vir„rii sumelor necesare acord„rii
sprijinului financiar Ón conturile beneficiarilor.
3.104. Œn termen de 5 zile de la alimentarea contului,
A.P.I.A. va efectua plata c„tre beneficiari.“
2. Punctul 3.11 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îAnexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din prezentele
norme.“
3. Dup„ anexa nr. 3 la norme se introduc anexele nr. 4
∫i 5, al c„ror cuprins este prev„zut Ón anexele nr. 1 ∫i 2,
care fac parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫

Bucure∫ti, 1 iunie 2007.
Nr. 444.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 1
(anexa nr. 4 la norme)

SITUAﬁIA CENTRALIZATOARE

a sprijinului financiar acordat produc„torilor agricoli pentru programele de restructurare/reconversie
a planta˛iilor viticole, pentru campaniile 2006—2007 ∫i 2007—2008, derulate cu sprijin comunitar
Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru Agricultur„
Nr. ...../.......

Nr.
crt.

Tipul
de drept

Program

Sprijin
financiar/ha
(euro/ha)

Suprafa˛a
(ha)

Sprijin financiar (lei)
— cursul de schimb euro—lei
este de 3,57, conform
Regulamentului (CE) nr. 1.913/2006 —

an

el

or

fiz
i

ce

Beneficiar

M„suri eligibile
(conform anexei nr. 1
la Normele de aplicare
a programelor de
restructurare/reconversie
a planta˛iilor viticole,
pentru campaniile 2006—2007
∫i 2007—2008, derulate
cu sprijin comunitar, aprobate
prin Ordinul ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 211/2007)

Director economic
Numele ∫i prenumele …………………………

Semn„tura ……………

a

pe

Director general
Numele ∫i prenumele …………………………

ite

rs
o

TOTAL:

ra

tu

Semn„tura ……………

ăr

ii
g

™tampila ……………

Data …………………
ANEXA Nr. 2
(anexa nr. 5 la norme)

iv

in

fo

rm

Data …………………

™tampila ……………

us

SITUAﬁIA CENTRALIZATOARE

D

es

tin

at

ex

cl

a sprijinului financiar acordat produc„torilor agricoli pentru programele de restructurare/reconversie
a planta˛iilor viticole, pentru campaniile 2006—2007 ∫i 2007—2008, derulate cu sprijin comunitar
MINISTERUL AGRICULTURII ™I DEZVOLT√RII RURALE
Nr. ....../.........
Se aprob„
Ordonator principal de credite ……………
Nr.
crt.

Program

Tipul
de drept

M„suri eligibile (conform anexei nr. 1
la Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie
a planta˛iilor viticole, pentru campaniile 2006—2007 ∫i 2007—2008,
derulate cu sprijin comunitar, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 211/2007)

Sprijin financiar
(lei)

TOTAL:

DIRECﬁIA BUGET-FINANﬁE
Director,
Numele ∫i prenumele …………………………
Semn„tura ……………
™tampila ……………
Data …………………
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind aprobarea Normelor tehnice de organizare a programului de formare prin educa˛ie
medical„ continu„ a medicilor de familie care desf„∫oar„ activit„˛i Ón cadrul Programului
na˛ional de diabet zaharat

ce

Œn conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ale Ordinului ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i al pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de
S„n„tate nr. 1.061/425/2006 privind aprobarea organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii Programului na˛ional de diabet zaharat, precum
∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor na˛ionale de s„n„tate Ón anul 2007, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Agen˛iei Na˛ionale de Programe ∫i al Direc˛iei generale politici, strategii ∫i
managementul calit„˛ii Ón s„n„tate nr. E.N. 5.684 din 29 mai 2007,
Ón temeiul art. 7 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
S„n„t„˛ii Publice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

prin intermediul autorit„˛ilor de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i
a municipiului Bucure∫ti.
Art. 4. — Agen˛ia Na˛ional„ de Programe, direc˛iile de
specialitate din Ministerul S„n„t„˛ii Publice, autorit„˛ile de
s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti,
Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar
Bucure∫ti, precum ∫i unit„˛ile sanitare nominalizate vor duce
la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

ăr

ii
g

ra

Art. 1. — Se aprob„ Normele tehnice de organizare a
programului de formare prin educa˛ie medical„ continu„ a
medicilor de familie care desf„∫oar„ activit„˛i Ón cadrul
Programului na˛ional de diabet zaharat, prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Activit„˛ile se finan˛eaz„ de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului S„n„t„˛ii Publice.
Art. 3. — Coordonarea activit„˛ilor desf„∫urate Ón cadrul
programului de formare se realizeaz„ de c„tre Centrul
Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti,

fiz
i

ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:

in

fo

rm

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

ex

cl

us

iv

Bucure∫ti, 29 mai 2007.
Nr. 966.

at

ANEX√

D

es

tin

NORME TEHNICE
de organizare a programului de formare prin educa˛ie medical„ continu„ a medicilor de familie
care desf„∫oar„ activit„˛i Ón cadrul Programului na˛ional de diabet zaharat
CAPITOLUL I
Desf„∫urarea activit„˛ii de formare prin educa˛ie
medical„ continu„
Art. 1. — Programul de formare prin educa˛ie medical„
continu„ se desf„∫oar„ pe dou„ componente: una de curs,
sus˛inut„ de cadre universitare, ∫i alta de atelier de
formare, sus˛inut„ de formatori Ón domeniul medicinei de
familie.
Art. 2. — Cursurile se desf„∫oar„ cu grupe de
aproximativ 150 de participan˛i, pe o durat„ de 6 ore, o zi.
Art. 3. — Atelierele de formare se desf„∫oar„ cu grupe
de aproximativ 25 de participan˛i, pe o durat„ de 6 ore, o zi.
Art. 4. — Autoritatea de s„n„tate public„ jude˛ean„ ∫i
spitalul jude˛ean, respectiv Institutul de Diabet, Nutri˛ie ∫i
Boli Metabolice îProf. dr. N. Paulescu“ pentru Bucure∫ti,
prin unitatea de implementare a Programului na˛ional de

diabet zaharat jude˛ean„, respectiv a municipiului Bucure∫ti,
asigur„ logistica necesar„ organiz„rii cursului.
CAPITOLUL II
Responsabilit„˛i Ón coordonarea, organizarea
∫i desf„∫urarea programului de formare prin educa˛ie
medical„ continu„ a medicilor de familie
Art. 5. — Ministerul S„n„t„˛ii Publice Óndepline∫te
urm„toarele atribu˛ii:
a) asigur„ fondurile necesare desf„∫ur„rii tuturor
activit„˛ilor corespunz„toare programului;
b) coordoneaz„ Óntreaga activitate privind organizarea,
desf„∫urarea ∫i finan˛area programului prin Agen˛ia
Na˛ional„ de Programe, iar din punctul de vedere al
activit„˛ii de formare, prin Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare
Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti;
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cazul, din sumele alocate spitalului pentru aceast„
activitate;
g) achit„ presta˛iile formatorilor Ón func˛ie de num„rul de
ore de curs/atelier prestate din sumele alocate spitalului
pentru aceast„ activitate;
h) alc„tuie∫te baza de date a participan˛ilor din jude˛;
i) transmite Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare Ón
Domeniul Sanitar Bucure∫ti ∫i Ministerului S„n„t„˛ii Publice
listele cu absolven˛ii programului, pentru fiecare grup de
participan˛i, la cel mult 5 zile dup„ terminarea activit„˛ii;
totodat„, va transmite ∫i copii ale documentelor ce atest„
plata de c„tre absolven˛i a taxei de certificare a
programului Ón contul Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare Ón
Domeniul Sanitar Bucure∫ti;
j) rezolv„ orice problem„ Ón teritoriu legat„ de
organizarea programului, cu sprijinul autorit„˛ilor de
s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti ∫i al
Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar
Bucure∫ti;
k) asigur„ plata secretariatului constituit la nivelul unit„˛ii
de implementare a Programului na˛ional de diabet zaharat.
Art. 9. — La nivelul unit„˛ii de implementare prev„zute
la art. 8 se constituie secretariatul corespunz„tor
programului care Óndepline∫te urm„toarele atribu˛ii:
a) asigur„ Ónscrierea participan˛ilor la program, pe baza
autoriza˛iei de liber„ practic„ sau a certificatului de membru
al Colegiului Medicilor din Rom‚nia, dup„ caz;
b) informeaz„ medicii de familie privind derularea
programului (repartizarea pe grupe, calendarul activit„˛ilor,
modalitatea de plat„ a taxei de certificare a absolven˛ilor
etc.);
c) asigur„ multiplicarea ∫i distribuirea suporturilor de
curs;
d) verific„ achitarea taxei de certificare de c„tre
participan˛i Ón contul Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare Ón
Domeniul Sanitar Bucure∫ti;
e) asigur„ ∫i alte activit„˛i de secretariat al programului.
Art. 10. — Autoritatea de s„n„tate public„ jude˛ean„ ∫i
a municipiului Bucure∫ti au urm„toarele atribu˛ii:
a) colaboreaz„ cu Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón
Domeniul Sanitar Bucure∫ti pentru coordonarea local„ a
programului de formare prin educa˛ie medical„ continu„;
b) asigur„ s„lile pentru instruire, dotate corespunz„tor
(calculator, videoproiector, flip chart), prin identificarea
Ómpreun„ cu unitatea de implementare a Programului
na˛ional de diabet zaharat a spa˛iilor adecvate;
c) monitorizeaz„ activitatea de formare destinat„ tuturor
medicilor de familie din jude˛, inclusiv celor afla˛i Ón
contract cu Casa Asigur„rilor de S„n„tate a Ministerului
Transporturilor ∫i cu Casa Asigur„rilor de S„n„tate a
Ap„r„rii, Ordinii Publice, Siguran˛ei Na˛ionale ∫i Autorit„˛ii
Judec„tore∫ti;
d) elaboreaz„ ∫i supune spre aprobare Agen˛iei
Na˛ionale de Programe raportul privind realizarea activit„˛ii
de instruire ∫i formare a medicilor la nivelul jude˛ului
respectiv;
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c) asigur„ finan˛area Institutului de Diabet, Nutri˛ie ∫i
Boli Metabolice îProf. dr. N. Paulescu“.
Art. 6. — Comisia de diabet ∫i endocrinologie ∫i
Comisia de medicin„ de familie ale Ministerului S„n„t„˛ii
Publice Óndeplinesc urm„toarele atribu˛ii:
a) elaboreaz„ de comun acord curriculumul de
preg„tire;
b) propune Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare Ón
Domeniul Sanitar Bucure∫ti listele cadrelor universitare ∫i
formatorilor acredita˛i care sunt implica˛i Ón program.
Art. 7. — Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul
Sanitar Bucure∫ti Óndepline∫te urm„toarele atribu˛ii:
a) coordoneaz„ activitatea de formare la nivel na˛ional,
prin autorit„˛ile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti ∫i prin secretariatele programului
constituite la nivelul unit„˛ilor de implementare;
b) acrediteaz„ curriculumul de preg„tire, Ón baza
propunerii comisiilor de specialitate ale Ministerului S„n„t„˛ii
Publice (Comisia de diabet ∫i endocrinologie ∫i Comisia de
medicin„ de familie);
c) furnizeaz„ Ministerului S„n„t„˛ii Publice ∫i autorit„˛ilor
de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti
listele validate ale cadrelor universitare ∫i formatorilor
acredita˛i Ón domeniul medicinei de familie pe jude˛e;
d) furnizeaz„ unit„˛ii de implementare a programului
modelul de baz„ de date pentru Ónscrierea participan˛ilor;
e) certific„ participan˛ii absolven˛i ai programului ∫i
ob˛ine creditarea programului din partea Colegiului Medicilor
din Rom‚nia;
f) asigur„ transmiterea certificatelor c„tre secretariatul
corespunz„tor programului, dup„ achitarea de c„tre
absolven˛ii programului a taxei de certificare, care constituie
venit al Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul
Sanitar Bucure∫ti.
Art. 8. — Spitalul jude˛ean, respectiv Institutul de
Diabet, Nutri˛ie ∫i Boli Metabolice îProf. Dr. N. Paulescu”
pentru Bucure∫ti, prin unitatea de implementare a
Programului na˛ional de diabet zaharat jude˛ean„, respectiv
a municipiului Bucure∫ti, are urm„toarele atribu˛ii:
a) identific„ medicii de familie din jude˛, respectiv din
municipiul Bucure∫ti, Ón vederea particip„rii la program ∫i Ói
repartizeaz„ pe grupe de lucru pentru cursuri, respectiv
ateliere de formare;
b) stabile∫te Ómpreun„ cu cadrele universitare ∫i
formatorii planificarea cursurilor ∫i a atelierelor de formare;
c) asigur„ Ómpreun„ cu autorit„˛ile de s„n„tate public„
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti s„lile pentru instruire,
dotate corespunz„tor (calculator, videoproiector, flip chart),
prin identificarea spa˛iilor adecvate;
d) stabile∫te necesarul de materiale ∫i asigur„
multiplicarea materialelor necesare pentru fiecare curs ∫i
atelier, pentru to˛i participan˛ii;
e) Óncheie contracte cu cadrele didactice universitare ∫i
formatorii;
f) deconteaz„ cheltuielile de cazare ∫i transport ale
cadrelor didactice universitare ∫i formatorilor, dac„ este
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e) asigur„ finan˛area spitalelor jude˛ene. Din aceste
fonduri se pot efectua urm„toarele categorii de cheltuieli,
potrivit legisla˛iei Ón vigoare:

de Diabet, Nutri˛ie ∫i Boli Metabolice îProf. Dr. N. Paulescu“

• cheltuieli de personal (secretariat, cadre universitare,
formatori, inclusiv cheltuieli de deplasare ∫i cazare);

c) colaboreaz„ cu secretariatul constituit la nivelul

• bunuri ∫i servicii (logistica cursului, materiale de curs).
Art. 11. — Cadrele universitare ∫i formatorii au
urm„toarele atribu˛ii:

pentru Bucure∫ti;
Unit„˛ii de implementare a Programului na˛ional de diabet
zaharat pentru planificarea grupelor;
d) Óntocmesc un raport al activit„˛ii prestate pe baza
unui model furnizat de Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón
Domeniul Sanitar Bucure∫ti, care va fi Ónaintat c„tre
secretariatul programului.
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a) asigur„ formarea medicilor de familie, conform
program„rii realizate de autoritatea de s„n„tate public„
jude˛ean„ ∫i a municipiului Bucure∫ti;

b) Óncheie contracte cu spitalele jude˛ene, respectiv Institutul
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