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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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(4) Managerul general și membrii comitetului director nu pot
beneficia de sponsorizări și/sau finanțări, direct ori indirect,
pentru participare la conferințe, congrese și alte tipuri de
manifestări, de către firmele care comercializează produse
farmaceutice și/sau materiale sanitare ori firmele care reprezintă
interesele acestora, firmele de aparatură medicală, precum și
firmele care comercializează ambulanțe și alte vehicule de
intervenție sau reprezentanții acestora. În situații speciale, bine
justificate, se pot obține excepții doar cu aprobarea ministrului
sănătății publice.
(5) Coordonarea activității compartimentului de urgență se
realizează la nivel județean și al municipiului București de un
medic specialist sau primar în medicină de urgență, anestezieterapie intensivă ori cu atestat în domeniul asistenței medicale
de urgență prespitalicească. La nivelul substațiilor, în lipsa unui
medic, compartimentul de urgență poate fi coordonat de un
asistent medical.
(6) Coordonarea activității de consultații de urgență la
domiciliu se va efectua de către un medic specialist sau medic
primar în medicină de familie, medicină generală, pediatrie ori
medicină internă.
(7) Coordonarea activității de transport sanitar neasistat se
realizează de către un asistent medical.
(8) Funcția de manager general se va ocupa prin concurs,
potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății
publice. Managerul general încheie cu autoritatea de sănătate
publică un contract de management pe o perioadă de maximum
3 ani, în conținutul căruia sunt prevăzuți atât indicatorii specifici
de performanță, cât și clauzele contractuale care reglementează
drepturile și obligațiile părților. Contractul de management poate
fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni,
maximum de două ori, perioadă în care se organizează
concursul de ocupare a funcției. Contractul de management
poate fi reziliat în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în
acesta.
(9) Contractul individual de muncă al persoanelor care ocupă
funcția de manager general în cadrul serviciului de ambulanță
județean, respectiv al municipiului București, se suspendă de
drept pe perioada exercitării mandatului. Pe perioada executării
contractului de management, managerul general beneficiază de
un salariu de bază și de alte drepturi salariale stabilite potrivit
prevederilor legale în vigoare, precum și de asigurări sociale de
sănătate, pensii și alte drepturi de asigurări sociale de stat, în
condițiile plății contribuțiilor prevăzute de lege.
(10) În termen de 30 de zile de la ocuparea postului prin
concurs, membrii comitetului director vor încheia cu managerul
general un contract de administrare pe o perioadă de maximum
3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți atât indicatorii specifici
de performanță, cât și clauzele contractuale care reglementează
drepturile și obligațiile părților. Contractul de administrare poate
fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni,
maximum de două ori, perioadă în care se organizează
concursul de ocupare a funcției. Contractul de administrare
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Art. I. — Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Locuințele pentru medicii rezidenți construite de Agenția
Națională pentru Locuințe pe terenurile aflate în domeniul public
al statului și în administrarea Ministerului Sănătății Publice sunt
administrate direct de Ministerul Sănătății Publice sau de
autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului
București în numele Ministerului Sănătății Publice. Activitatea
extrabugetară ocazionată de administrare se reglementează
prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.”
2. La articolul 40, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Medicamentele, serurile, vaccinurile, dezinfectantele,
insecticidele, materialele sanitare, produsele tehnico-medicale,
consumabilele și alte materiale specifice cuprinse în rezerva
pentru situații speciale, începând cu 1 septembrie 2007,
constituie rezerva Ministerului Sănătății Publice.”
3. La articolul 52, litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„a) implementează și derulează programele naționale de
sănătate, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătății
Publice;”.
4. La articolul 93, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(6) Cheltuielile ocazionate de activitățile desfășurate în
camera de gardă din cadrul spitalelor sunt cuprinse în structura
tarifului pe caz rezolvat.”
5. La articolul 93, după alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
„(7) Cheltuielile ocazionate de activitatea desfășurată în
camera de gardă din cadrul spitalelor în trimestrul I al anului
2007 sunt cuprinse în structura tarifelor pe caz rezolvat.
Cheltuielile înregistrate în trimestrul I al anului 2007 se
regularizează pe parcursul anului 2007, în cadrul tarifului pe caz
rezolvat.”
6. Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 111. — (1) Conducerea serviciilor de ambulanță
județene și al municipiului București este formată din:
a) manager general, care poate fi medic, economist sau jurist
cu studii în management;
b) un comitet director format din managerul general,
directorul medical, directorul economic, directorul tehnic și
asistentul-șef.
(2) Funcțiile specifice comitetului director se ocupă prin
concurs, organizat de managerul general.
(3) Până la ocuparea prin concurs a funcțiilor de conducere
care fac parte din comitetul director, conducerea interimară a
serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București se
numește prin act administrativ al autorității de sănătate publică.
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administrației publice locale nu transmit un răspuns în termen
de 30 de zile, se consideră că propunerile sunt acceptate.”
8. La articolul 174, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Structura organizatorică a unităților sanitare publice cu
paturi din subordinea Ministerului Sănătății Publice se aprobă
prin ordin al ministrului sănătății publice, la propunerea
managerului, sau la inițiativa Ministerului Sănătății Publice, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare. Structura
organizatorică a unităților sanitare din subordinea ministerelor
și instituțiilor cu rețea sanitară proprie se stabilește prin ordin al
ministrului, respectiv prin decizie a conducătorului instituției, cu
avizul Ministerului Sănătății Publice.”
9. La articolul 178, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Contractul de management poate înceta înainte de
termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de
performanță stabilite prin ordin al ministrului sănătății publice.
La încetarea mandatului, contractul de management poate fi
prelungit pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, până la
ocuparea postului prin concurs. Ministrul sănătății publice
numește prin ordin un manager interimar până la ocuparea prin
concurs a postului de manager.”
10. La articolul 178, după alineatul (4) se introduc două
noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:
„(5) Contractul individual de muncă al persoanelor care
ocupă funcția de manager în aceeași unitate sanitară se
suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.
(6) Pe perioada executării contractului de management,
managerul persoană fizică beneficiază de un salariu de bază și
de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale în
vigoare, precum și de asigurări sociale de sănătate, pensii și
alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condițiile plății
contribuțiilor prevăzute de lege.”
11. La articolul 179, după alineatul (4) se introduce un
nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Până la ocuparea prin concurs a funcțiilor de conducere
care fac parte din comitetul director al spitalelor publice,
conducerea interimară a spitalelor publice din rețeaua
Ministerului Sănătății Publice se numește prin ordin al ministrului
sănătății publice, iar pentru ministerele și instituțiile cu rețea
sanitară proprie, prin act administrativ al instituțiilor respective.”
12. La articolul 180 alineatul (1), litera a) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„a) exercitarea oricăror alte funcții salarizate, nesalarizate
sau/și indemnizate inclusiv în cadrul unei autorități executive,
legislative ori judecătorești, cu excepția funcțiilor sau activităților
în domeniul didactic și de studiu profesional, al cercetării
științifice și al creației literar-artistice;”.
13. La articolul 183, după alineatul (4) se introduc patru
noi alineate, alineatele (5)—(8), cu următorul cuprins:
„(5) În termen de 30 de zile de la ocuparea postului prin
concurs, membrii comitetului director vor încheia cu managerul
spitalului public un contract de administrare pe o perioadă de
maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți atât indicatorii
specifici de performanță, cât și normele legale care
reglementează drepturile și obligațiile părților. Contractul de
administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o
perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se
organizează concursul de ocupare a funcției. Contractul de
administrare poate înceta înainte de termen în cazul
neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acesta.
(6) Contractul individual de muncă al persoanelor care ocupă
funcții de conducere specifice comitetului director în aceeași
unitate sanitară se suspendă de drept pe perioada exercitării
mandatului.
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poate fi reziliat în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în
acesta.
(11) Contractul individual de muncă al persoanelor care fac
parte din comitetul director se suspendă de drept pe perioada
exercitării mandatului. Pe perioada executării contractului de
administrare, membrii comitetului director beneficiază de un
salariu de bază și de alte drepturi salariale stabilite potrivit
prevederilor legale în vigoare, precum și de asigurări sociale de
sănătate, pensii și alte drepturi de asigurări sociale de stat, în
condițiile plății contribuțiilor prevăzute de lege.
(12) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă
funcții de conducere specifice comitetului director și are
contractul individual de muncă suspendat poate desfășura
activitate medicală în cadrul serviciului de ambulanță respectiv.
Activitatea medicală se desfășoară în cadrul funcției de
conducere ocupate, iar programul de lucru se stabilește de
comun acord cu managerul general.
(13) Conținutul contractului de management și al contractului
de administrare, pentru managerul general și, respectiv, pentru
membrii comitetului director, vor fi stabilite prin ordin al
ministrului sănătății publice.
(14) Salarizarea personalului de conducere și a personalului
de execuție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al
municipiului București se stabilește potrivit legii.
(15) Funcția de manager general este incompatibilă cu:
a) exercitarea unor funcții în cadrul unei autorități executive,
legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, precum
și cu deținerea de orice alte funcții salarizate;
b) deținerea mai multor funcții de manager salarizate sau
nesalarizate;
c) deținerea unei funcții de conducere salarizate în cadrul
Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști
din România, Colegiului Farmaciștilor din România, Ordinului
Asistenților Medicali și Moașelor din România sau al filialelor
locale ale acestora ori al organizațiilor sindicale de profil.
(16) Constituie conflict de interese deținerea de părți sociale
sau de acțiuni de către membrii comitetului director personal ori
de către rudele și afinii lor până la gradul al IV-lea inclusiv la
societăți comerciale sau organizații nonguvernamentale care
stabilesc relații comerciale cu serviciul de ambulanță respectiv.
(17) Managerul general și membrii comitetului director au
obligația de a depune o declarație de interese, precum și de a
semna o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute la
alin. (15), în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la
Ministerul Sănătății Publice. Aceste declarații vor fi actualizate
ori de câte ori intervin schimbări care trebuie înscrise în ele.
Actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data începerii
modificării sau încetării funcțiilor ori activităților. Declarațiile se
vor afișa pe site-ul serviciului de ambulanță respectiv. Modelul
declarației de interese și cel al declarației referitoare la
incompatibilități se aprobă prin ordin al ministrului sănătății
publice.”
7. La articolul 174, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea,
schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice se
aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice, la propunerea
managerului spitalului, prin autoritățile de sănătate publică sau
la inițiativa Ministerului Sănătății Publice și a serviciilor
deconcentrate ale acestuia, în funcție de indicatorii anuali de
eficiență. Dacă propunerile solicitate determină modificări în
structura fizică a clădirilor în care funcționează spitalele publice,
care să implice fonduri financiare din partea autorităților
administrației publice locale, este necesar avizul consiliului
județean sau local, respectiv al Consiliului General al
Municipiului București. În situația în care autoritățile
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neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanță. Pe perioada
existenței contractului de administrare, eventualul contract
individual de muncă se suspendă. Conținutul contractului și
metodologia de încheiere a acestuia se vor stabili prin ordin al
ministrului sănătății publice. Dacă șeful de secție selectat prin
concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de
interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de
maximum 30 de zile sub sancțiunea rezilierii unilaterale a
contractului de administrare.
................................................................................................
(10) Medicii, indiferent de sex, care împlinesc vârsta de
65 de ani după dobândirea funcției de conducere, care fac parte
din comitetul director al spitalului public sau exercită funcția de
șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical, vor fi
pensionați conform legii. Medicii în vârstă de 65 de ani nu pot
participa la concurs și nu pot fi numiți în niciuna dintre funcțiile
de conducere, care fac parte din comitetul director al spitalului
public sau șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu
medical.”
16. La articolul 190, după alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Finanțarea Spitalului Clinic Universitar de Urgență Elias
se asigură după cum urmează:
a) de la bugetul de stat, pentru activitățile prevăzute la
alin. (2) lit. a) și b), prin transferuri din bugetul Ministerului
Sănătății Publice în bugetul Academiei Române;
b) pentru activitatea didactică și de cercetare fundamentală
se alocă fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Academiei
Române și prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și
Tineretului;
c) pentru compartimentul de primire urgențe se alocă sume
de la bugetul de stat prin bugetul Academiei Române.”
17. La articolul 190, alineatul (3) va avea următorul
cuprins:
„(3) Bugetele locale participă la finanțarea unor cheltuieli de
administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, investiții,
reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări
cu echipamente medicale, a unităților sanitare publice de interes
județean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu
această destinație în bugetele locale.”
18. La articolul 211, după alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Asigurații au dreptul la pachetul de bază de servicii
medicale de la data începerii plății contribuției la fond, urmând
ca sumele restante să fie recuperate de casele de asigurări de
sănătate și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în
condițiile legii, inclusiv accesoriile aplicate pentru creanțele
bugetare.”
19. La articolul 217, alineatele (2) și (5) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza
contractului-cadru care se elaborează de CNAS pe baza
consultării Colegiului Medicilor din România, denumit în
continuare CMR, Colegiului Medicilor Dentiști din România,
denumit în continuare CMDR, Colegiului Farmaciștilor din
România, denumit în continuare CFR, Ordinului Asistenților
Medicali și Moașelor din România, denumit în continuare
OAMMR, Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor,
denumit în continuare OBBC, precum și a organizațiilor
patronale și sindicale reprezentative din domeniul medical, până
la data de 30 septembrie a anului în curs pentru anul următor.
Proiectul se avizează de Ministerul Sănătății Publice și se
aprobă prin hotărâre a Guvernului. În cazul nefinalizării elaborării
contractului-cadru în termenul prevăzut, se prelungește prin
hotărâre a Guvernului aplicabilitatea contractului-cadru din anul
în curs.
...............................................................................................
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(7) Pe perioada executării contractului de administrare,
membrii comitetului director beneficiază de un salariu de bază și
de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale în
vigoare, precum și de asigurări sociale de sănătate, pensii și
alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condițiile plății
contribuțiilor prevăzute de lege.
(8) Modelul contractului de administrare se aprobă prin ordin
al ministrului sănătății publice sau prin act administrativ al
conducătorilor ministerelor ori instituțiilor cu rețea sanitară
proprie.”
14. După articolul 183 se introduc trei noi articole,
articolele 1831—1833, cu următorul cuprins:
„Art. 1831. — (1) Personalul de specialitate medico-sanitar
care ocupă funcții de conducere specifice comitetului director și
are contractul individual de muncă suspendat poate desfășura
activitate medicală în unitatea sanitară respectivă. Programul
de lucru se stabilește de comun acord cu managerul spitalului.
(2) Personalul de specialitate medico-sanitar prevăzut la
alin. (1) desfășoară activitate medicală în cadrul funcției de
conducere ocupate.
(3) Membrii comitetului director, șefii de secție, șefii de
laboratoare sau șefii de servicii medicale nu mai pot desfășura
nicio altă funcție de conducere prin cumul de funcții.
Art. 1832. — În situația în care Ministerul Sănătății Publice,
care a încheiat contractul de management, constată
disfuncționalități în organizarea și funcționarea spitalului public,
managerul este obligat să respecte cu strictețe măsurile impuse
de către ministrul sănătății publice.
Art. 1833. — Contractul de management și, respectiv,
contractul de administrare încetează în următoarele situații:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
b) la revocarea din funcție a managerului, în cazul nerealizării
indicatorilor de performanță ai managementului spitalului public,
prevăzuți în ordinul ministrului sănătății publice, timp de
minimum un an, din motive imputabile acestuia, și/sau în situația
existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor
managerului;
c) prin acordul de voință al părților semnatare;
d) la apariția unei situații de incompatibilitate sau conflict de
interese prevăzute de lege;
e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor
de incompatibilitate ori de conflict de interese;
f) la decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a
managerului;
g) în cazul insolvenței, falimentului persoanei juridice,
manager al spitalului;
h) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;
i) în cazul în care se constată abateri de la legislația în
vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea
pacienților sau a salariaților;
j) în cazul neacceptării de către oricare dintre membrii
comitetului director a oricărei forme de control efectuate de
instituțiile abilitate în condițiile legii;
k) în cazul refuzului colaborării cu organele de control
desemnate de instituțiile abilitate în condițiile legii;
l) în cazul în care se constată abateri de la legislația în
vigoare constatate de organele de control și instituțiile abilitate
în condițiile legii.”
15. La articolul 184, alineatele (4) și (10) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„(4) La numirea în funcție, șefii de secție, de laborator sau
de serviciu vor încheia cu spitalul public, reprezentat de
managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de
3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatori specifici de
performanță. Contractul de administrare poate fi prelungit și
poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul
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asigurări de sănătate se suportă din Fondul național unic de
asigurări sociale de sănătate.”
23. Articolul 338 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 338. — În bugetul Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate vor fi alocate sume pentru cardul național,
astfel încât acesta să poată fi implementat la 1 ianuarie 2008.”
24. Articolul 385 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 385. — (1) Medicii se pensionează la vârsta de
65 de ani, indiferent de sex.
(2) La cerere, medicii se pot pensiona anticipat, la vârstele
prevăzute în Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările
ulterioare, dacă îndeplinesc condițiile de stagiu de cotizare
prevăzute în lege pentru pensia anticipată sau pentru pensia
anticipată parțială.
(3) În unitățile sanitare publice, medicii membri titulari sau
membri corespondenți ai Academiei Române și ai Academiei de
Științe Medicale, profesorii universitari și cercetătorii științifici
gradul I, doctorii în științe medicale, care desfășoară activități
medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicală până la
împlinirea vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă medicii,
membri titulari și membri corespondenți ai Academiei de Științe
Medicale, pot fi menținuți în activitate conform dispozițiilor art. 10
alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea și
funcționarea Academiei de Științe Medicale, cu modificările
ulterioare. De același drept pot beneficia și medicii, membri
titulari și membri corespondenți ai Academiei Române.
(4) Medicii care au depășit limita de vârstă prevăzută la
alin. (1) pot profesa în continuare în unități sanitare private.
Desfășurarea activității se face în baza certificatului de membru
și a avizului anual al Colegiului Medicilor din România, eliberat
pe baza certificatului de sănătate și a asigurării de răspundere
civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru
anul respectiv.
(5) În cazul unităților sanitare publice care înregistrează
deficit de personal medical, precum și al unităților sanitare
publice aflate în zone defavorizate, medicii își pot continua
activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până
la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autorităților
de sănătate publică județene și a municipiului București, cu
avizul Colegiului Medicilor din România și cu aprobarea
Ministerului Sănătății Publice.
(6) Medicii deținuți sau internați din motive politice, aflați în
situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Decretul-lege
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările
și completările ulterioare, pot fi menținuți, la cerere, în activitatea
profesională, pe baza certificatului anual de sănătate, până la
vârsta de 70 de ani. Aceste prevederi se aplică și medicilor care,
din motive politice, au fost obligați să își întrerupă studiile o
anumită perioadă, obținându-și licența cu întârziere, ori celor
care au fost împiedicați să își reia activitatea profesională.
(7) Medicii care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută la
alin. (1) nu pot deține funcții de conducere în cadrul Ministerului
Sănătății Publice, al ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea
sanitară proprie, al autorităților de sănătate publică, al Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate, al caselor județene de
asigurări de sănătate și a municipiului București, precum și în
cadrul spitalelor publice și al oricărei alte unități sanitare publice.
(8) Prin excepție de la prevederile alin. (3), medicii de familie
care au domiciliul în mediul rural și care își exercită profesia în
localitatea de reședință sau în localități din mediul rural limitrofe
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(5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a
contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR, CMDR, OAMMR,
OBBC, precum și a organizațiilor patronale și sindicale
reprezentative din domeniul medical, până la data de
15 noiembrie a anului în curs pentru anul următor, care se
aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice și al
președintelui CNAS.”
20. La articolul 259, alineatele (7) și (8) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(7) Persoanele care au obligația de a se asigura și nu pot
dovedi plata contribuției sunt obligate, pentru a obține calitatea
de asigurat:
a) să achite contribuția legală lunară pe ultimele 6 luni, dacă
nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de
prescripție privind obligațiile fiscale, calculată la salariul minim
brut pe țară în vigoare la data plății, calculându-se majorări de
întârziere;
b) să achite pe întreaga perioadă a termenelor de prescripție
privind obligațiile fiscale contribuția legală lunară calculată
asupra veniturilor impozabile realizate, precum și obligațiile
fiscale accesorii de plată prevăzute de Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, dacă au realizat venituri
impozabile pe toată această perioadă;
c) să achite atât contribuția legală lunară și obligațiile fiscale
accesorii prevăzute la lit. b) pentru perioada în care au realizat
venituri impozabile, cât și contribuția legală lunară, precum și
majorările de întârziere prevăzute la lit. a) sau, după caz,
obligațiile fiscale accesorii, pentru perioada în care nu au fost
realizate venituri impozabile pe o perioadă mai mare de 6 luni.
Această prevedere se aplică situațiilor în care în cadrul
termenelor de prescripție fiscală există atât perioade în care
s-au realizat venituri impozabile, cât și perioade în care nu s-au
realizat astfel de venituri. În cazul în care perioada în care nu
s-au realizat venituri impozabile este mai mică de 6 luni, se
achită contribuția legală lunară proporțional cu perioada
respectivă, inclusiv majorările de întârziere și obligațiile fiscale
accesorii, după caz.
(8) Pentru situațiile prevăzute la alin. (7) termenele de
prescripție privind obligațiile fiscale se calculează începând cu
data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale, la
notificarea caselor de asigurări de sănătate sau la solicitarea
persoanelor în vederea dobândirii calității de asigurat,
după caz.”
21. Articolul 268 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 268. — (1) Pe lângă CNAS și casele de asigurări de
sănătate funcționează comisii de experți pentru implementarea
programelor naționale de sănătate, finanțate din fond, precum și
alte activități stabilite prin ordin al președintelui CNAS.
(2) Membrii comisiilor de experți prevăzute la alin. (1)
beneficiază de o indemnizație lunară de 10% din indemnizația
președintelui CNAS, respectiv din salariul funcției de
președinte-director general al casei de asigurări de sănătate,
care se acordă proporțional cu numărul de participări efective la
ședințe. Indemnizațiile și cheltuielile de deplasare ocazionate
de participarea în comisiile de experți sunt suportate de CNAS,
respectiv de casa de asigurări de sănătate la nivelul căreia
funcționează comisia. Regulamentul de organizare și
funcționare și atribuțiile comisiilor de experți se stabilesc prin
ordin al președintelui CNAS.”
22. La articolul 321, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 321. — (1) Cardul european se eliberează asiguratului
de către casa de asigurări de sănătate la care acesta este
asigurat. De la 1 ianuarie 2008 costul cardului european de
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centrale cu rețea sanitară proprie, al autorităților de sănătate
publică, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al caselor
județene de asigurări de sănătate și a municipiului București,
precum și în cadrul spitalelor publice și al oricărei alte unități
sanitare publice.”
27. La articolul 507, după litera g) se introduce o nouă
literă, litera h), cu următorul cuprins:
„h) să beneficieze, în mod gratuit, de asistență medicală,
medicamente și proteze, începând cu 1 ianuarie 2008, în
condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției
la asigurările sociale de sănătate, atât medicii dentiști în
activitate sau pensionari, cât și soțul sau soția și copiii aflați în
întreținerea acestora.”
28. Articolul 565 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 565. — (1) Farmaciștii, indiferent de sex, se
pensionează la vârsta de 65 de ani.
(2) În unitățile sanitare publice farmaciștii membri titulari și
corespondenți ai Academiei Române, profesori universitari,
cercetători științifici gradul I, doctori în științe farmaceutice care
desfășoară activități farmaceutice pot continua, la cerere,
activitatea până la împlinirea vârstei de 70 de ani.
(3) Farmaciștii prevăzuți la alin. (1) pot cere pensionarea
dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația de
asigurări sociale de stat.
(4) În cazul unităților sanitare publice care înregistrează
deficit de farmaciști, precum și al unităților sanitare publice aflate
în zone defavorizate, farmaciștii își pot continua activitatea peste
vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea
posturilor prin concurs, la propunerea autorităților de sănătate
publică județene și a municipiului București, cu avizul Colegiului
Farmaciștilor din România și cu aprobarea Ministerului Sănătății
Publice, pe baza certificatului de sănătate.
(5) Farmaciștii care au împlinit vârsta de pensionare
prevăzută la alin. (1) nu pot deține funcții de conducere în cadrul
Ministerului Sănătății Publice, al ministerelor și instituțiilor
centrale cu rețea sanitară proprie, al autorităților de sănătate
publică, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al caselor
județene de asigurări de sănătate și a municipului București,
precum și în cadrul spitalelor publice și al oricărei alte unități
sanitare publice.”
29. La articolul 684, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(5) Directorul general este numit prin ordin al ministrului
sănătății publice, pentru o perioadă de 3 ani, prin concurs
organizat de Consiliul de administrație, potrivit condițiilor stabilite
în regulamentul de organizare și funcționare. Până la ocuparea
prin concurs a funcției de director general, se numește, prin ordin
al ministrului sănătății publice, un director general interimar.”
Art. II. — Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin
prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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își pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de
pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de Ministerul
Sănătății Publice și de Colegiul Medicilor din România, pe baza
certificatului de sănătate.”
25. La articolul 411, după litera g) se introduce o nouă
literă, litera h), cu următorul cuprins:
„h) să beneficieze, în mod gratuit, de asistență medicală,
medicamente și proteze, începând cu 1 ianuarie 2008, în
condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției
la asigurările sociale de sănătate, atât medicii în activitate sau
pensionari, cât și soțul sau soția și copiii aflați în întreținerea
acestora.”
26. Articolul 484 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 484. — (1) Medicii dentiști, indiferent de sex, se
pensionează la vârsta de 65 de ani.
(2) În unitățile sanitare publice, medicii dentiști membri titulari
și corespondenți ai Academiei Române, profesori universitari,
cercetători științifici gradul I, doctori în științe medicale care
desfășoară activități medico-dentare pot continua, la cerere,
activitatea până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Peste această
vârstă medicii dentiști, membri titulari și membri corespondenți
ai Academiei de Științe Medicale, pot fi menținuți în activitate
conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004
privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe
Medicale, cu modificările ulterioare. De același drept pot
beneficia și medicii dentiști, membri titulari și membri
corespondenți ai Academiei Române.
(3) Medicii dentiști prevăzuți la alin. (1) pot cere pensionarea
dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația de
asigurări sociale de stat.
(4) Medicii dentiști deținuți sau internați din motive politice,
aflați în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Decretullege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările
și completările ulterioare, pot fi menținuți, la cerere, în activitatea
profesională, pe baza certificatului anual de sănătate, până la
vârsta de 70 de ani. Aceste prevederi se aplică și medicilor
dentiști care, din motive politice, au fost obligați să își întrerupă
studiile o anumită perioadă, obținându-și licența cu întârziere,
ori celor care au fost împiedicați să își reia activitatea
profesională.
(5) În cazul unităților sanitare publice care înregistrează
deficit de personal medico-dentar, precum și al unităților sanitare
publice aflate în zone defavorizate, medicii dentiști își pot
continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de
lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea
autorităților de sănătate publică județene și a municipiului
București, cu avizul Colegiului Medicilor Dentiști din România și
cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice.
(6) Medicii dentiști care au împlinit vârsta de pensionare
prevăzută la alin. (1) nu pot deține funcții de conducere în cadrul
Ministerului Sănătății Publice, al ministerelor și instituțiilor
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU

București, 19 iulie 2007.
Nr. 264.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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HOTĂRÂRE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2007
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007,
în vederea derulării lucrărilor de consolidare a Palatului Victoria
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, precum și al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și
completările ulterioare,
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului
General al Guvernului pe anul 2007, din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2007, cu suma de 2.950 mii lei la capitolul 51.01 „Autorități
publice și acțiuni externe”, titlul VII „Alte transferuri”, cod
55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat”, în
vederea derulării lucrărilor de consolidare a Palatului Victoria.

Art. 2. — Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat
să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în
volumul și structura bugetului Secretariatului General al
Guvernului pe anul 2007, inclusiv în fișele obiectivelor de
investiții, anexe la bugetul Secretariatului General al
Guvernului.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 25 iulie 2007.
Nr. 791.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea
Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public
al statului și în administrarea Agenției Naționale de Integritate
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 59 alin. (6) din
Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
administrarea Agenției Naționale de Integritate, cu destinația de
sediu al acesteia.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis conform
prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între
părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.
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Art. 1. — Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele
de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și din
administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat” în domeniul public al statului și în
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

ii
g

ra

București, 25 iulie 2007.
Nr. 792.

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

rm

ăr

ANEXĂ

fo

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

cl

Persoana juridică
de la care
se transmite

ex

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

us

iv

in

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația
Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Integritate

Statul român,
în administrarea Agenției
Naționale de Integritate

D

es
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at

Municipiul București, Statul român,
str. Lascăr Catargiu din administrarea
nr. 15, sectorul 1
Regiei Autonome
„Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat”

Persoana juridică
la care
se transmite

Caracteristici tehnice ale imobilului

Clădire: S+P+E+M
— suprafața încăperilor = 859,19 m2
— suprafața totală a spațiului = 1.429,42 m2
Teren în suprafață totală de 1.107,55 m2,
din care:
— suprafața construită la sol = 472,80 m2
— suprafața curții = 634,75 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome
„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” din domeniul public al statului
în domeniul privat al statului, precum și pentru aprobarea vânzării, prin licitație deschisă,
a unor imobile și a unor mijloace fixe, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea
Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea
și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului,
aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 640/2002, cu modificările ulterioare,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (2) și al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol,
proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile,
proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei
Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările
ulterioare.
Art. 4. — Se aprobă vânzarea, prin licitație deschisă, în
condițiile legii, a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al
statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația
Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare
prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 5. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă trecerea imobilelor aflate în
administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în
anexa nr. 1, din domeniul public al statului în domeniul privat al
acestuia.
Art. 2. — Se aprobă vânzarea, prin licitație deschisă, în
condițiile legii, a imobilelor aflate în domeniul privat al statului și
în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în
anexa nr. 2.
Art. 3. — Pentru vânzarea prin licitație deschisă a imobilelor
prevăzute în anexa nr. 2, Regia Autonomă „Administrația
Patrimoniului Protocolului de Stat” va aplica procedura stabilită
prin Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri
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Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 25 iulie 2007.
Nr. 793.
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ANEXA Nr. 1
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20.367

2.

20.378

fo

1.

Teren
— m2 —

Descrierea imobilului

in

Nr. inventar
M.F.P.

iv

Nr.
crt.

rm

ăr

imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”,
care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

175.440,00

at

ex

cl

us

Casa de oaspeți Brădet cu ferma Brădet nr. 2, construcții anexe și terenul aferent din
Suceava, Str. Brădetului nr. 1, județul Suceava
Vila Covasna cu terenul aferent, în suprafață de 17.107,21 m2, din Covasna, str. Valea
Zânelor nr. 10, județul Covasna

ANEXA Nr. 2

tin
es
D

17.107,21

L I S TA

imobilelor aflate în domeniul privat al statului
şi în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Descrierea imobilului

Casa de oaspeți Brădet, cu ferma Brădet nr. 2, construcții anexe și
terenul aferent din Suceava, Str. Brădetului nr. 1, județul Suceava
Hotelul (inclusiv parter cu destinația de birouri) și restaurantul Gloria cu
construcțiile anexe și terenul aferent, din municipiul Suceava, str. Vasile
Bumbac nr. 4–8, județul Suceava
Ferma Brădet nr. 1, formată din clădire de birouri și magazii, hala de
preparare, beci fructe și legume, cu terenul aferent, din Suceava,
str. Izvoarele Cetății, județul Suceava
Vila Covasna, cu terenul aferent, în suprafață de 17.107,21 m2 din
Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10, județul Covasna
Complex balnear Bradul compus din: hotel, restaurant și bază de
tratament din Covasna, str. M. Eminescu nr. 225 , județul Covasna
Vila Predeal din Predeal , str. M. Săulescu nr. 71, județul Brașov
Minihotel Covasna din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A–2A, județul
Covasna
Teren situat în Poiana Brașov, județul Brașov

Teren
— m2 —

Modul de dobândire

175.440,00

Hotărârea Guvernului nr. 445/1995

5.021,00

Hotărârea Guvernului nr. 445/1995

97.992,00

Hotărârea Guvernului nr. 445/1995

17.107,21

Hotărârea Guvernului nr. 445/1995

22.798,00

Hotărârea Guvernului nr. 639/1995

240,00

Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2001

482,67

Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2001

42.973,64

Ordonanța Guvernului nr. 61/2000

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

Descrierea imobilului

Teren
— m2 —

9.

Vila nr. 19 Aluniș din Cumpătu-Sinaia, str. Aluniș nr. 7, județul Prahova

10. Imobil Cabana Rânca, stațiunea Rânca, orașul Novaci, județul Gorj

Modul de dobândire

1.982,10

Hotărârea Guvernului nr. 651/1996

1.067,23

Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2003

Complex alimentație publică Dunărea și terenul aferent , din NeptunOlimp, județul Constanța

6.808,00

Hotărârea Guvernului nr. 567/1993,
republicată

12.

Hotel Dacia cu bar de zi, cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul
Constanța

7.990,84

Hotărârea Guvernului nr. 567/1993,
republicată

Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din șos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1,
București, cu anexe: C1 Hotel – suprafața construită = 1.549 m2; C2
Magazie – suprafața construită = 111 m2; C3 Magazie – suprafața
construită = 39 m2; C4 Magazie – suprafața construită = 8 m2; C5
13.
Chioșc – suprafața construită = 26 m2; C6 Punct tehnic – suprafața
construită = 39 m2; C7 WC – suprafața construită = 16 m2; C8
Magazie – suprafața construită = 28 m2; C9 Terenuri de tenis –
suprafața construită = 1.290 m2

14.987,00

Hotărârea Guvernului nr. 567/1993,
republicată
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11.
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a

Imobil Club Floreasca (fără sala de tenis și terenul aferent) cu terenul
aferent din București, bd. Mircea Eliade nr. 1, sectorul 1, și anexe:
C1 Club – suprafața construită = 2.722,64 m2; C2 Clădire –
14.
suprafața construită = 246,8 m2; C3 Punct control – suprafața
construită = 3,4 m2; C4 Caseta tablou electric – suprafața construită =
2,1 m2; C5 Debarcader – suprafața construită = 43,40 m2

Hotărârea Guvernului nr. 567/1993,
republicată

2.470,00

Hotărârea Guvernului nr. 445/1995

41.562,00

Hotărârea Guvernului nr. 445/1995

210.000,00

Hotărârea Guvernului nr. 445/1995

fo
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15.276,00

Complex hotel restaurant Victoria cu terenul aferent din Cluj-Napoca,
Bd. 21 Decembrie nr. 54–56, județul Cluj

16.

Complex agroindustrial Apahida din comuna Apahida, Str. Libertății
nr. 63, județul Cluj

tin

at
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cl
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iv

in

15.

D

es

17. Teren agricol – tarlaua Ploton, comuna Apahida, județul Cluj

18.

Apartament, str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str. Pata nr. 24), ap. 25,
sc. 3 – parter (3 camere) Cluj-Napoca, județul Cluj

32,38

Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2001

ANEXA Nr. 3
L I S TA

mijloacelor fixe
Descrierea mijlocului fix

Bucăți

Modul de dobândire

Nava-șalupă „Danubius” cu ponton tubular 2 flotori din Drobeta-Turnu Severin

1

Hotărârea Guvernului nr. 639/1995 și
Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2003
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea inițială și evidența participanților
la fondurile de pensii administrate privat

ce

În temeiul dispozițiilor art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005,
conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți
membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) și ale art. 41 lit. a), c), d), e) și i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de
pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1) și (2) din Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare,
în baza hotărârii luate în ședința Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 13 iulie 2007,

fiz
i

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
(www.csspp.ro).
Art. 3. – Departamentul autorizare-reglementare împreună
cu Secretariatul tehnic și cu directorul general vor urmări
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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Art. 1. – Se aprobă Norma nr. 18/2007 privind aderarea
inițială și evidența participanților la fondurile de pensii
administrate privat, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre și norma menționată la art. 1 se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul
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Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea
București, 13 iulie 2007.
Nr. 46.

iv

ANEXĂ
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N O R M A Nr. 18/2007
privind aderarea inițială și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

D
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Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) și ale art. 41 lit. a), c), d), e) și i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de
pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1) și (2) din Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. – Prezenta normă reglementează:
a) condițiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite în vederea
dobândirii calității de participant la un fond de pensii administrat
privat;
b) procedura care trebuie îndeplinită pentru dobândirea sau
încetarea calității de participant;
c) actul-cadru de aderare și procedura de modificare a
acestuia;
d) procedura de aderare inițială la un fond de pensii
administrat privat;
e) procedura de validare și repartizare aleatorie a
participanților;
f) evidența participanților la fondul de pensii administrat
privat.

Art. 2. – (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă
au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și
completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
(2) Termenii de mai jos au următoarea semnificație:
1. instituția de evidență – Casa Națională de Pensii și Alte
Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS;
2. aderarea inițială – procesul cu durată limitată de timp prin
care persoanele eligibile devin participanți din proprie inițiativă
sau prin repartizarea aleatorie la un fond de pensii administrat
privat de către CNPAS;
3. repartizarea aleatorie – procesul prin care persoanele
eligibile care nu au aderat din proprie inițiativă la un fond de
pensii administrat privat în termenul stabilit de Lege sau care au
semnat mai multe acte individuale de aderare înregistrate de
către CNPAS la finalul perioadei de aderare inițială sunt
repartizate aleatoriu de către aceasta;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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4. validarea – înregistrarea unei persoane de către CNPAS
în Registrul participanților ca participant la un fond de pensii
administrat privat.

b) prin decesul participantului;
c) prin pensionarea de invaliditate pentru afecțiuni care nu
mai permit reluarea activității, definită potrivit Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări
sociale, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II
Condiții de eligibilitate a participanților

CAPITOLUL IV
Actul-cadru de aderare și actul individual de aderare
SECȚIUNEA 1
Actul-cadru de aderare

fiz
i

ce

Art. 8. – (1) Forma și conținutul actului-cadru de aderare sunt
aceleași pentru toți administratorii fondurilor de pensii
administrate privat.
(2) Forma și conținutul actului-cadru de aderare sunt
prevăzute în anexa nr. 1.
(3) Pe baza formei și conținutului actului-cadru de aderare
prevăzute în anexa nr. 1, administratorul elaborează actul
individual de aderare al fondului de pensii administrat privat pe
care îl administrează.
SECȚIUNEA a 2-a

el

or

Actul individual de aderare
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Art. 9. – (1) Actul individual de aderare este avizat de către
Comisie odată cu autorizarea prospectului schemei de pensii
private.
(2) Actul individual de aderare cuprinde:
a) actul-cadru de aderare prevăzut în anexa nr. 1;
b) seria și numărul unic alocate de Comisie;
c) sigla administratorului;
d) logoul administratorului;
e) datele de contact ale administratorului.
(3) Seriile și numerele unice necesare fondatorilor în vederea
obținerii deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat
privat sunt alocate de Comisie la momentul obținerii deciziei de
avizare a actului individual de aderare.
(4) Serii și numere unice, altele decât cele prevăzute la
alin. (3), sunt alocate de Comisie administratorilor autorizați în
vederea inițierii procesului de aderare la data de 10 septembrie
2007, fără a mai fi necesară îndeplinirea unei alte proceduri de
avizare a actului individual de aderare.
(5) Este interzisă introducerea de către administratori în
actele individuale de aderare a altor informații decât cele
prevăzute la alin. (2) lit. b), c), d) și e).
(6) Actul individual de aderare poate fi modificat de către
administrator conform procedurii prevăzute în secțiunea a 3-a
din prezentul capitol.
Art. 10. – (1) Actul individual de aderare este un contract scris
încheiat între o persoană și administratorul unui fond de pensii
administrat privat.
(2) Actul individual de aderare conține acordul persoanei la
contractul de societate civilă și la prospectul schemei de pensii
private, precum și faptul că a acceptat conținutul acestora.
(3) Actul individual de aderare este completat de către agenții
de marketing pe baza datelor furnizate de către persoana
interesată să adere la un fond de pensii administrat privat.
(4) La momentul semnării actului individual de aderare,
agentul de marketing are obligația să solicite o copie a actului de
identitate, cu semnătura olografă a persoanei.
(5) Este interzisă delegarea, împuternicirea sau
reprezentarea participantului în relația cu agentul de marketing.
Art. 11. – Actul individual de aderare se redactează în două
exemplare, se semnează în original fiecare exemplar și se
distribuie astfel:
a) un exemplar se păstrează de către administratorul fondului
de pensii administrat privat la care persoana a aderat;
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Art. 3. – Participantul la un fond de pensii administrat privat
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) condițiile de eligibilitate prevăzute de Lege, precum și de
prezenta normă;
b) să adere la un fond de pensii administrat privat sau să fie
repartizat aleatoriu de către CNPAS;
c) să contribuie sau/și în numele acestuia să fie plătite
contribuții la un fond de pensii administrat privat.
Art. 4. – (1) Persoanele care până la data de 31 decembrie
2007 nu au împlinit vârsta de 35 de ani sau care împlinesc
această vârstă la această dată și care îndeplinesc prevederile
art. 3 trebuie să adere la un fond de pensii administrat privat.
(2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care
la data de 31 decembrie 2007 nu au împlinit vârsta de 45 de ani
sau care împlinesc această vârstă la această dată și care
îndeplinesc prevederile art. 3 pot adera la un fond de pensii
administrat privat.
Art. 5. – (1) Aderarea la un fond de pensii administrat privat
este o opțiune individuală a participantului.
(2) Aderarea la un fond de pensii administrat privat se face
din propria inițiativă a participantului sau în urma repartizării sale
aleatorii de către CNPAS.
(3) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) trebuie să adere
la un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la
data inițierii procedurii de aderare inițială.
(4) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) care nu aderă la
un fond de pensii administrat privat în termenul de 4 luni stabilit
de Lege sunt repartizate aleatoriu de către CNPAS la un fond de
pensii administrat privat.
(5) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (2) pot să adere în
orice moment la un fond de pensii administrat privat, începând
cu data inițierii procedurii de aderare inițială.
(6) Toți administratorii autorizați de către Comisie încep
activitatea de publicitate și marketing la aceeași dată la care
începe procedura de aderare inițială la fondurile de pensii
administrate privat.
(7) Procedura de aderare inițială la fondurile de pensii
administrate privat începe la data de 17 septembrie 2007.
CAPITOLUL III
Dobândirea sau încetarea calității de participant
la un fond de pensii administrat privat
SECȚIUNEA 1
Dobândirea calității de participant

Art. 6. – Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de
Lege și de prezenta normă dobândește calitatea de participant
la un fond de pensii administrat privat prin îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiții:
a) a semnat un act individual de aderare sau a fost repartizată
aleatoriu de către CNPAS la un fond de pensii administrat privat;
b) actul individual de aderare a fost validat de către CNPAS;
c) a efectuat plata unei contribuții la fondul de pensii
administrat privat.
SECȚIUNEA a 2-a
Încetarea calității de participant

Art. 7. – Calitatea de participant la un fond de pensii
administrat privat încetează în următoarele cazuri:
a) prin deschiderea dreptului la pensia privată;
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b) un exemplar se păstrează de către persoana care a aderat
la un fond de pensii administrat privat.
SECȚIUNEA a 3-a
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Art. 12. – (1) Administratorul trebuie să obțină avizul Comisiei
pentru propunerile de modificare a actului individual de aderare.
(2) Decizia de avizare a modificării actului individual de
aderare se eliberează de Comisie în baza unei cereri scrise.
(3) Cererea, însoțită de modificările propuse și de nota de
fundamentare, se depune și se înregistrează la Comisie de către
administrator.
Art. 13. – (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea
avizului de modificare a actului individual de aderare, în termen
de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului complet al
solicitantului.
(2) Orice solicitare din partea Comisiei privind informații
suplimentare sau modificarea documentelor prezentate inițial
întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând
să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau
modificări.
(3) Depunerea informațiilor suplimentare sau a documentelor
cu modificări solicitate de Comisie nu poate fi făcută, sub
sancțiunea respingerii cererii, mai târziu de 10 zile lucrătoare de
la data solicitării Comisiei.
(4) În situația în care se constată lipsa unor documente
solicitate sau că documentele depuse sunt incomplete, ilizibile
sau au o formă necorespunzătoare, documentele depuse sunt
returnate solicitantului spre completare ori înlocuire, după caz.
Art. 14. – (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute
în prezenta normă duce la respingerea cererii de eliberare a
avizului pentru modificarea actului individual de aderare.
(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică
solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea
acesteia.
(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de
30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația
în vigoare privind contenciosul administrativ.
Art. 15. – O nouă cerere de eliberare a avizului pentru
modificarea actului individual de aderare poate fi adresată
Comisiei numai după ce au fost remediate deficiențele care au
constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

g) numărul de registru al fondului de pensii administrat privat;
h) codul unic de identificare și denumirea angajatorului;
i) numărul de registru al agentului de marketing;
j) rezultatul validării.
(3) Pe baza rapoartelor transmise de către administratori,
CNPAS actualizează bilunar Registrul participanților.
(4) CNPAS înscrie în Registrul participanților ca „validat
temporar” persoanele care sunt înregistrate în sistemul de
evidență a asiguraților și care au semnat un singur act individual
de aderare, urmând ca la finalul perioadei de aderare inițială să
stabilească, pe baza declarațiilor nominale primite de la
angajatori, dacă acestea îndeplinesc condițiile de eligibilitate
prevăzute de Lege și să le înregistreze ca validate în Registrul
participanților.
(5) Persoanele care au semnat un singur act individual de
aderare, care nu sunt înregistrate în sistemul de evidență a
asiguraților și pentru care CNPAS nu primește de la angajatori
declarații privind evidența nominală a obligațiilor de plată către
bugetul asigurărilor sociale de stat până la finalizarea procesului
de aderare inițială sunt înscrise de către CNPAS în Registrul
participanților ca „validat cu rezervă”, urmând a fi validate la
momentul primirii de la angajatori a declarațiilor nominale.
(6) Persoanele validate cu rezervă pentru care nu se primesc
de la angajatori declarațiile privind evidența nominală a
obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat în
termen de 6 luni de la finalizarea procesului de aderare inițială
sunt repartizate aleatoriu de CNPAS.
(7) La finalizarea procesului de aderare inițială, în vederea
repartizării aleatorii a persoanelor eligibile care nu au semnat
un act individual de aderare, CNPAS menține în Registrul
participanților persoanele care au fost înregistrate cel puțin
o dată în ultimele 12 luni, prin declarația privind evidența
nominală a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale
de stat, anterioare datei începerii procesului de aderare inițială,
și identifică persoanele care sunt obligate să adere la un fond de
pensii administrat privat și ale căror date nu au fost transmise de
către niciun administrator.
(8) Până la începerea procesului de aderare inițială, în
vederea asigurării schimbului de informații privind participanții
la fondurile de pensii administrate privat, precum și a stabilirii
procedurilor de actualizare, modificare și control al modului de
completare a Registrului participanților, Comisia încheie un
protocol de colaborare cu CNPAS.
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CAPITOLUL V
Evidența participanților și procedura de validare
și repartizare aleatorie a participanților
SECȚIUNEA 1
Evidența participanților

Art. 16. – (1) În vederea identificării numărului total al
persoanelor eligibile, conform prevederilor legale, să adere la
un fond de pensii administrat privat, CNPAS întocmește
Registrul participanților pe baza datelor existente în sistemul de
evidență a asiguraților din sistemul public de pensii.
(2) Registrul participanților la fondurile de pensii administrate
privat cuprinde:
a) numele și prenumele tuturor persoanelor aflate în evidența
CNPAS cu vârsta cuprinsă între 16–45 ani, care au fost
înregistrate cel puțin o dată prin declarația privind evidența
nominală a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale
de stat, începând cu anul 2001 și până în prezent;
b) codul numeric personal al acestora;
c) seria și numărul actului de identitate;
d) seria și numărul unic ale actului individual de aderare;
e) data semnării actului individual de aderare;
f) numărul de registru al administratorului;

SECȚIUNEA a 2-a
Procedura de validare a participanților

Art. 17. – (1) Procesul de aderare inițială a persoanelor la un
fond de pensii administrat privat se derulează pe parcursul a
4 luni.
(2) În cursul procesului de aderare inițială, persoanele pot
adera la un singur fond de pensii administrat privat care a fost
autorizat de Comisie.
Art. 18. – (1) De la data demarării procesului de aderare
inițială administratorii au obligația să transmită către CNPAS la
datele de 1 și 15 ale fiecărei luni, pe suport electronic, sub
semnătură electronică extinsă, un raport care să cuprindă
informații privind persoanele care au semnat un act individual
de aderare în cele două săptămâni precedente raportării.
(2) Primul raport bilunar este transmis către CNPAS la data
de 1 octombrie 2007.
(3) Raportul bilunar conține următoarele informații:
a) numele și prenumele persoanelor care au semnat un act
individual de aderare;
b) codul numeric personal al acestora;
c) seria și numărul actului de identitate;
d) seria și numărul unic ale actului individual de aderare;
e) data semnării actului individual de aderare;
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(2) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (2) care la finalizarea
procesului de aderare inițială nu au semnat un act individual de
aderare se radiază din Registrul participanților.
(3) Persoanele care la finalizarea procesului de aderare
inițială figurează la CNPAS cu mai mult de un act individual de
aderare semnat, se înscriu în Registrul participanților ca
„invalidate”, urmând a fi repartizate aleatoriu conform
prevederilor prezentei norme.
Art. 24. – (1) În baza prevederilor art. 16 alin. (4) și (5) și ale
art. 23, CNPAS actualizează Registrul participanților și
completează tabelul centralizator prevăzut în anexa nr. 2 pentru
fiecare fond de pensii administrat privat în parte, în termen de
12 zile lucrătoare de la data finalizării procesului de aderare
inițială.
(2) CNPAS transmite fiecărui administrator, pe suport
electronic, sub semnătură electronică extinsă, tabelul
centralizator prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 25. – (1) Procesul de aderare inițială este finalizat prin
întocmirea de către CNPAS a unui proces-verbal de constatare
în care sunt menționate următoarele informații:
a) numărul total al persoanelor validate;
b) numărul total al persoanelor invalidate;
c) numărul total al persoanelor validate cu rezervă;
d) numărul total al persoanelor care urmează a fi repartizate
aleatoriu;
e) numărul total al persoanelor radiate din Registrul
participanților.
(2) Rezultatul procesului inițial de aderare este comunicat în
scris Comisiei în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea
termenului prevăzut la art. 24 alin. (1).
SECȚIUNEA a 3-a
Procedura de repartizare aleatorie a participanților
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f) numărul de registru al administratorului;
g) numărul de registru al fondului de pensii administrat privat;
h) codul unic de identificare și denumirea angajatorului;
i) numărul de registru al agentului de marketing.
(4) Odată cu transmiterea raportului bilunar către CNPAS,
administratorii au obligația să transmită către Comisie, pe suport
electronic, sub semnătură electronică extinsă, imaginea scanată
a actelor individuale de aderare și a actelor de identitate ale
participanților ale căror date au fost înregistrate în raportul
bilunar.
(5) Imaginea scanată a documentelor prevăzute la alin. (4)
este memorată în fișiere de tip TIF, după forma xxx CNP, unde
xxx reprezintă seria unică alocată de Comisie administratorului
la momentul obținerii deciziei de avizare a actului individual de
aderare și CNP reprezintă codul numeric personal al fiecărei
persoane înregistrate în raportul bilunar.
(6) În cazul nerespectării termenului de depunere a raportului
bilunar de către administratori, acesta se depune numai la
următorul termen prevăzut la alin. (1).
Art. 19. – Pe baza rapoartelor bilunare transmise de către
administratori, CNPAS efectuează validări bilunare și verifică:
a) ca persoana să fie înscrisă în Registrul participanților;
b) ca persoana să figureze cu un singur act individual de
aderare raportat la CNPAS.
Art. 20. – Rezultatul procesului de validare bilunară este
după cum urmează:
a) „validat temporar”, dacă sunt întrunite cumulativ condițiile
prevăzute la art. 19;
b) „validat cu rezervă”, dacă nu este îndeplinită condiția
prevăzută la art. 19 lit. a).
Art. 21. – (1) În cazul în care o persoană este raportată, în
cadrul unei raportări bilunare, de unul sau mai mulți
administratori cu mai multe acte individuale de aderare semnate
sau se constată că este validată temporar în cadrul unei
raportări bilunare anterioare, CNPAS înscrie persoana
respectivă în tabelul electronic al dublurilor.
(2) CNPAS transmite tabelul electronic al dublurilor către
administratori și Comisie în termen de 3 zile lucrătoare de la
data primirii raportului bilunar.
(3) Tabelul electronic al dublurilor cuprinde următoarele
informații:
a) numele și prenumele persoanei;
b) codul numeric personal al acesteia;
c) seria și numărul unic ale actului individual de aderare;
d) numărul de registru al agentului de marketing.
(4) Administratorii au obligația de a verifica autenticitatea
actului individual de aderare și a copiei actului de identitate
având semnătura olografă a persoanei care figurează în tabelul
electronic al dublurilor.
(5) În cazul în care administratorii constată autenticitatea
actului individual de aderare și a copiei actului de identitate,
aceștia pot retransmite către CNPAS, în următorul raport bilunar,
informațiile de aderare aferente persoanei care a figurat cu mai
multe acte individuale de aderare semnate.
(6) Procesul prevăzut în prezentul articol se derulează pe
toată durata procesului de aderare inițială.
Art. 22. – (1) Dacă în cadrul procesului de raportare bilunară
un administrator transmite un act individual de aderare pentru o
persoană care figurează în Registrul participanților ca fiind
validată temporar, CNPAS procedează în conformitate cu
prevederile art. 21.
(2) Procesul prevăzut în prezentul articol se derulează pe
toată durata procesului de aderare inițială.
Art. 23. – (1) Persoanele care la data finalizării procesului de
aderare inițială figurează ca validate temporar sunt înregistrate
în Registrul participanților ca validate.
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Art. 26. – În vederea organizării procedurii de repartizare
aleatorie, CNPAS clasifică persoanele care urmează a fi
repartizate în funcție de următoarele criterii:
a) vârstă, calculată potrivit prevederilor art. 4;
b) gen.
Art. 27. – (1) CNPAS organizează datele persoanelor după
criteriul de vârstă astfel:
a) persoanele cu vârsta cuprinsă între 16–25 de ani;
b) persoanele cu vârsta cuprinsă între 26–35 de ani.
(2) Fiecare categorie de persoane prevăzută la alin. (1) este
împărțită în funcție de gen, prima grupă fiind cea a persoanelor
de gen feminin.
(3) Categoriile de persoane care urmează a fi repartizate
aleatoriu de către CNPAS sunt:
a) prima grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către
fondurile de pensii pe baza repartizării aleatorii sunt persoanele
prevăzute la alin. (1) lit. a) de genul feminin;
b) a doua grupă de persoane ce urmează a fi repartizată
către fondurile de pensii pe baza repartizării aleatorii sunt
persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) de genul masculin;
c) a treia grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către
fondurile de pensii pe baza repartizării aleatorii sunt persoanele
prevăzute la alin. (1) lit. b) de genul feminin;
d) a patra grupă de persoane ce urmează a fi repartizată
către fondurile de pensii pe baza repartizării aleatorii sunt
persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) de genul masculin.
Art. 28. – (1) CNPAS repartizează persoanele din fiecare
categorie prevăzută la art. 27 alin. (3) direct proporțional cu
numărul persoanelor validate pe fiecare fond de pensii
administrat privat în parte, raportat la totalul persoanelor validate
pentru toate fondurile de pensii administrate privat.
(2) Repartizarea persoanelor din cadrul fiecărei grupe se
efectuează, una câte una, în ordinea crescătoare a vârstei,
începând cu fondul de pensii administrat privat cu cel mai mare
număr de persoane validate.
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Art. 29. – La finalizarea procesului de repartizare aleatorie,
CNPAS validează persoanele pentru fiecare fond de pensii
administrat privat în parte și actualizează informațiile în Registrul
participanților.
Art. 30. – (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea
în Registrul participanților a persoanelor repartizate aleatoriu,
CNPAS notifică fiecărui administrator în parte lista cu
persoanele repartizate aleatoriu și validate la fondul de pensii
administrat privat de către acesta.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea repartizării
aleatorii, CNPAS comunică în scris Comisiei rezultatele finale
ale procesului.
(3) După finalizarea procesului de repartizare aleatorie,
CNPAS menține și actualizează Registrul participanților.
Art. 31. – Administratorul căruia i-au fost repartizați aleatoriu
participanți de către CNPAS are obligația de a le notifica
acestora, în termen de 15 zile calendaristice de la data
înregistrării lor ca participanți la fondul de pensii administrat
privat, denumirea fondului de pensii administrat privat și a
administratorului acestuia.
Art. 32. – Până la plata contribuției la un fond de pensii
administrat privat, persoanei care a aderat sau care a fost
repartizată aleatoriu de către CNPAS la un fond de pensii
administrat privat îi este interzis să solicite transferul la un alt
fond de pensii administrat privat.

Art. 33. – (1) În termen de 6 luni de la data primirii notificării
prevăzute la art. 31, participanții care au semnat un singur act
individual de aderare și care au fost repartizați aleatoriu de către
CNPAS la un alt fond de pensii administrat privat pot să depună
la Comisie o sesizare scrisă, la care atașează copia actului
individual de aderare semnat și o copie a actului de identitate.
(2) Comisia analizează și hotărăște soluționarea sesizării în
termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia.
(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la soluționarea sesizării,
Comisia notifică CNPAS și administratorilor apartenența
participantului la un fond de pensii administrat privat.
(4) În cazul în care Comisia constată legalitatea sesizării
participantului, acesta împreună cu activul personal sunt
transferați la fondul de pensii la care participantul a semnat actul
individual de aderare, fără a se percepe penalitate de transfer.
CAPITOLUL VI
Dispoziții finale
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Art. 34. – Încălcarea prevederilor prezentei norme se
sancționează conform prevederilor art. 165 alin. (2) și ale
art. 1651 alin. (1) din Lege.
Art. 35. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
normă.
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la normă
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Nr. deciziei de autorizare ca administrator ...........................................................................................................................
Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private ....................................................................................
Nr. deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat .........................................................................................
Numele și prenumele participantului ....................................................................................................................................
Cod numeric personal ...................................., B.I./C.I. seria ............... nr. ................, data nașterii: zz/ll/aaaa: .......................
Adresa de domiciliu .............................................................................................................................................................

fo

(localitate, județ/sector) (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal)

in

Adresa de corespondență ....................................................................................................................................................

iv

(localitate, județ/sector) (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal)

at

ex

cl

us

Numărul de telefon ................................., adresă e-mail ........................................................................................................
Denumirea fondului de pensii administrat privat ..................................................................................................................
Administrat de ......................................................................................................................................................................
(denumirea administratorului)

es

tin

Denumirea angajatorului ............................................................. CUI ......................................................................

D

Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările
ulterioare, „administratorului, agentului de marketing și persoanelor afiliate acestora le este interzis:
a) să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii sau să rămână participant
la acesta;
b) să acorde foloase pentru facilitarea aderării potențialilor participanți”.
Declarația participantului:
Declar pe propria răspundere că nu am semnat un alt act individual de aderare la un fond de pensii administrat privat.
Am luat cunoștință de prevederile prospectului schemei de pensii private și sunt de acord să fiu parte la contractul de
societate civilă și la contractul de administrare al fondului de pensii ............................................................................................... .
Am luat cunoștință de toate informațiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările ulterioare.
Administrator
......................................................................

Participant
.............................................................
(nume și prenume)

Reprezentant legal ......................................................
(nume și prenume, semnătură și ștampilă)

........................................................
(semnătura)

Data ..................................
Broker de pensii private.......................................................
(denumire)

Agent ....................................................

Nr. de Registru agent .................................

(nume, prenume și semnătură)
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ANEXA Nr. 2
la normă

TA B E L C E N T R A L I Z AT O R
Fond de pensii administrat privat

Participant
Rezultat validare

Denumire

Nume și prenume

Număr de registru

Serie și număr act de identitate

CNP
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Nr.
crt.
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