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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele
a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării
Naționale și trecerea acestuia în rezervă cu noul grad
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 15/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Bâtcă Simion Viorel se
înaintează în gradul de general-maior cu două stele și trece în rezervă cu noul
grad.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 24 martie 2010.
Nr. 379.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele
a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de
Informații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informații și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 18/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Cocoru Gheorghe
Dumitru se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 24 martie 2010.
Nr. 380.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
unui colonel din Serviciul Român de Informații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informații și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 20/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Ghiță Alexandru Vasile i se acordă gradul
de general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 24 martie 2010.
Nr. 381.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
unui colonel din Serviciul Român de Informații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informații și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 20/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Văleanu Ion Cornel i se acordă gradul de
general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 24 martie 2010.
Nr. 382.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
unui colonel din Serviciul Român de Informații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informații și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 20/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Ștefan Gheorghe Gheorghe-Teodoru i se
acordă gradul de general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 24 martie 2010.
Nr. 383.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
unui colonel din Serviciul Român de Informații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informații și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 20/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Ceaușu Gheorghe Gheorghe i se acordă
gradul de general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 24 martie 2010.
Nr. 384.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană
cu o stea unui comandor din Serviciul Român de Informații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informații și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 20/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comandor Babiuc Petru Vasilică i se acordă gradul
de general de flotilă aeriană cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 24 martie 2010.
Nr. 385.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
în retragere unui colonel în retragere din Serviciul Român
de Informații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informații și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 20/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Coifescu Gheorghe Vasile i se
acordă gradul de general de brigadă cu o stea în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 24 martie 2010.
Nr. 386.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea în
retragere unui colonel în retragere din Serviciul Român de
Informații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informații și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 20/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Luchian Nicolae Cătălin-Ștefan
i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 24 martie 2010.
Nr. 387.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
în rezervă unui colonel în rezervă din Serviciul Român
de Informații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informații și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 20/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamnei colonel în rezervă Gheorghe Teodor Sanda-Marina
i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea în rezervă.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 24 martie 2010.
Nr. 388.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
în rezervă unui colonel în rezervă din Serviciul Român
de Informații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informații și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 20/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în rezervă Ionescu Gheorghe Șerban-Radu
i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea în rezervă.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 24 martie 2010.
Nr. 389.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului
Mediului și Pădurilor — Administrația Națională de Meteorologie în domeniul public al județului Iași
și în administrarea Consiliului Județean Iași, județul Iași, precum și darea în administrarea
Ministerului Mediului și Pădurilor — Administrația Națională de Meteorologie
a unui teren trecut în proprietatea publică a statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 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,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea unor imobile — teren și
construcții, situate în municipiul Iași, județul Iași, având datele de
identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor — Administrația
Națională de Meteorologie în domeniul public al județului Iași și
în administrarea Consiliului Județean Iași, în vederea realizării
obiectivului de investiții „Dezvoltarea și modernizarea
Aeroportului Internațional Iași”.
Art. 2. — Se aprobă darea în administrarea Ministerului
Mediului și Pădurilor — Administrația Națională de Meteorologie
a unui teren, situat în municipiul Iași, județul Iași, având datele

de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică
a statului prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 50 din
12 februarie 2008.
Art. 3. — (1) Pe terenul prevăzut la art. 2 Consiliul Județean
Iași va asigura realizarea din fondurile proprii a unei construcții
dotate cu toate utilitățile și instalațiile necesare funcționării ca
unitate meteorologică.
(2) Termenul de realizare a obiectivului prevăzut la alin. (1)
este de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3) Realizarea, respectiv dezafectarea unității meteorologice
se fac cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) și (2) din
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Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie,
republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 4. — Cheltuielile pentru dezafectarea și demolarea
construcțiilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul propriu
al județului Iași.
Art. 5. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit
art. 1 și 2, precum și a construcției prevăzute la art. 3 alin. (1) se
face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în
termen de 30 de zile de la recepția lucrărilor la clădirea stației și
platformei meteorologice, cu toate utilitățile și instalațiile
necesare funcționării unei unități meteorologice.

Art. 6. — După realizarea și punerea în funcțiune a unității
meteorologice prevăzute la art. 3 alin. (1), Ministerul Mediului și
Pădurilor împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera
modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis
din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 17 martie 2010.
Nr. 201.
ANEXA Nr. 1

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

a imobilelor — teren și construcții care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului
Mediului și Pădurilor—Administrația Națională de Meteorologie în domeniul public al județului Iași și în administrarea
Consiliului Județean Iași
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Municipiul Iași,
Str. Aeroportului
nr. 1, județul Iași

Persoana juridică
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridică
la care se
transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Statul român,
Județul Iași, în
din administrarea
administrarea Consiliului
Ministerului Mediului
Județean Iași
și Pădurilor—
Administrația Națională
de Meteorologie

— Teren stația meteo
Suprafața = 9.704,14 m2
— Împrejmuire platformă stație
meteo
— Împrejmuire stație meteo
— Clădire cu zidărie
din cărămidă cu 3 nivele
Sc = 118,68 m2

Poziția din inventarul
aparținând domeniului
public al statului

— Cod 8.05.01
— Nr. M.F. 62788
— Cod 8.21.01
— Nr. M.F. 63153
— Cod 8.21.01
— Nr. M.F. 63154
— Cod 8.21.01
— Nr. M.F. 63158

ANEXA Nr. 2

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

a terenului, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor —
Administrația Națională de Meteorologie
Locul unde este
situat terenul
care se transmite

Municipiul Iași,
str. Margine, județul Iași

Persoana juridică
de la care se
transmite imobilul

Județul Iași,
din administrarea
Consiliului Județean Iași

Persoana juridică
la care se
transmite imobilul

Statul român,
în administrarea Ministerului
Mediului
și
Pădurilor
—
Administrația Națională
de Meteorologie

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— Teren — suprafața = 14.402 m2
T. 116, P. 4450
— Cartea funciară nr. 73711
— Nr. cadastral 19115

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 190/25.III.2010

9

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului
pentru Mediu, precum și a Listei programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2010
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului
nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2010 al Fondului pentru mediu și al Administrației
Fondului pentru Mediu, precum și a Listei programelor finanțate

din Fondul pentru mediu în anul 2010, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 9 februarie 2010, se
modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 17 martie 2010.
Nr. 216.
ANEXĂ*)
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010)

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
L I S TA

programelor finanțate în anul 2010 din Fondul pentru mediu

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Nr. 76 din 3 februarie 2010

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII,
TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Nr. 3.280 din 24 februarie 2010

ORDIN
pentru aprobarea Procedurilor de organizare a campaniei școlare de vaccinare
cu vaccinul gripal pandemic „Cantgrip”, produs de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino”, România
Văzând Referatul de aprobare al Ministerului Sănătății nr. CSA 974 din 3 februarie 2010 și Referatul de aprobare al
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 172 din 24 februarie 2010,
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 și ale art. 5 lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,
ministrul sănătății și ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emit următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Procedurile de organizare a campaniei
școlare de vaccinare cu vaccinul gripal pandemic „Cantgrip”,
produs de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino”, România, a copiilor
cuprinși în grupa de vârstă 6—15 ani, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprobă Formularul de accept pe bază de
consimțământ informat în cadrul campaniei de vaccinare cu
vaccin gripal cu tulpină pandemică a copiilor cuprinși în grupa de
vârstă 6—15 ani, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — Direcțiile de sănătate publică județene și a
municipiului București, inspectoratele școlare județene și al
municipiului București, precum și unitățile școlare cuprinse în
campania de vaccinare și medicii vaccinatori desemnați pentru
derularea campaniei vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

ANEXA Nr. 1

PROCEDURI

de organizare a campaniei școlare de vaccinare cu vaccinul gripal pandemic „Cantgrip“, produs de Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino”, România, a copiilor cuprinși
în grupa de vârstă 6—15 ani
1. Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, Cercetării,
3. Campania de vaccinare se organizează și se derulează
Tineretului și Sportului au decis organizarea și desfășurarea de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului
campaniei de vaccinare cu vaccin gripal cu tulpină pandemică, București, respectiv de medicii vaccinatori desemnați pentru
având în vedere evoluția epidemică a gripei cu noua tulpină fiecare unitate școlară vizată de către direcțiile de sănătate
A/H1N1, considerată un risc real pentru starea de sănătate a publică. Campania de vaccinare se va realiza în conformitate
populației din România. În această situație epidemiologică, cu planificarea derulării procesului de vaccinare.
populația a fost și este informată despre acest risc identificat, iar
4. Organizarea campaniei de vaccinare planificată în fiecare
campania de vaccinare face parte din măsurile de prevenire la unitate școlară va fi asigurată de către direcțiile unităților școlare
nivelul fiecărei persoane vaccinate, respectiv reprezintă o sub directa coordonare a inspectoratelor școlare județene și,
măsură antiepidemică de securitate națională și/sau
respectiv, al municipiului București.
internațională.
5. Vaccinarea este o prestație profesională medicală, iar
2. În cadrul campaniei de vaccinare se utilizează produsul
indicația
vaccinării, respectiv contraindicația temporară sau
„Cantgrip”, produs de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
definitivă
a vaccinării la nivelul fiecărui elev, intră în
pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino”, România.
responsabilitatea
și supravegherea directă a medicului
Produsul vaccinal conține tulpina pandemică A/H1N1, fără
vaccinator.
adjuvant, este un vaccin inactivat, splitat, preparat pe procedura
6. Administrarea vaccinului necesită consimțământul scris
și linia tehnologică folosite pentru vaccinul gripal sezonier.
Calitatea și eficiența produsului vaccinal sunt recunoscute și al părintelui sau tutorelui legal al copilului minor, în conformitate
autorizate pentru punere pe piață și utilizare de către Agenția cu anexa nr. 2 la ordin. În lipsa consimțământului scris, copilul
nu va fi vaccinat.
Națională a Medicamentului din România.
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7. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului
București vor reactualiza nominalizarea medicilor vaccinatori
desemnați pentru fiecare unitate de învățământ. Medicii
desemnați vaccinatori aparțin unor structuri instituționale sau
persoane juridice în relație contractuală cu casa de asigurări de
sănătate județeană și a municipiului București (medici de familie,
după caz, medici școlari, medici de medicină generală sau alt
personal medical desemnat în acest sens).
8. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului
București vor întocmi calendarul de vaccinare pentru derularea
campaniei în fiecare unitate școlară, planificare care va fi
comunicată inspectoratelor școlare județene și al municipiului
București, spre informarea unităților de învățământ, respectiv
medicilor vaccinatori.
9. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului
București au obligația de a se aproviziona cu cantitățile
necesare de vaccin pentru derularea campaniei de vaccinare,
conform planificării, iar medicii vaccinatori au obligația de a se
aproviziona de la direcțiile de sănătate publică județene și a
municipiului București, conform planificării, cu cantitățile
necesare de vaccin și de a asigura transportul, depozitarea
temporară, gestionarea și administrarea vaccinului gripal cu
tulpină pandemică, în conformitate cu standardele și
protocoalele specifice.
10. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului
București vor pune la dispoziția unităților de învățământ
materiale informative privind vaccinarea.
11. Conducerea unităților de învățământ are obligația de a
transmite informațiile privind vaccinarea antigripală, pe baza
materialelor informative furnizate de Ministerul Sănătății, către
părinții elevilor eligibili, în cadrul unor ședințe cu părinții
organizate de profesorii diriginți în săptămâna precedentă
planificării derulării campaniei de vaccinare în unitate.
12. În cadrul ședinței, părinților li se vor înmâna formularele
de accept pe baza de consimțământ informat și se solicită
completarea și semnarea acestora în termen de 5 zile
calendaristice. Formularele completate și semnate de părinți sau
tutore vor fi depuse la direcția unității școlare, care va îndosaria
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formularele și le va pune la dispoziția medicului vaccinator
pentru efectuarea imunizării. Fișele de consimțământ vor fi
anexate fișei medicale a elevului. Multiplicarea fișelor de accept
al vaccinării va fi realizată de unitățile de învățământ.
13. Medicii vaccinatori desemnați vor raporta numărul de
copii vaccinați către direcția de sănătate publică județeană și a
municipiului București, în fiecare zi de luni pentru săptămâna
precedentă, până la finalizarea campaniei școlare; de
asemenea, orice reacție adversă postvaccinală va fi raportată
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 privind
stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a datelor
pentru supravegherea bolilor transmisibile și Ordinului
MS/CNAS nr. 1.491/975/2009 pentru aprobarea unor măsuri
suplimentare pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor prin
gripa A/H1N1 pe teritoriul României.
14. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului
București vor cumula informațiile privind numărul de elevi
vaccinați în săptămâna precedentă raportării și vor transmite
aceste date către Centrul Național de Supraveghere și Control
al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de
Sănătate Publică în fiecare zi de marți, până la finalizarea
campaniei.
15. Unitatea de învățământ are obligația de a asigura toate
condițiile necesare bunei desfășurări a campaniei de vaccinare
la nivelul cabinetului medical școlar sau, în absența acestuia,
într-un spațiu corespunzător, cu alocarea utilizării exclusive de
către medicul vaccinator desemnat pe perioada campaniei din
unitatea școlară, inclusiv, la sursă de apă potabilă necesară
pentru igienă personală în timpul executării actului medical sau,
după caz, spațiu frigorific necesar pentru păstrarea pe termen
limitat a produsului vaccinal.
16. Medicul vaccinator este obligat să dețină, în conformitate
cu prevederile legale, medicamentele și trusa de urgență,
materialele dezinfectante adecvate, necesare pentru
decontaminarea tegumentară, dezinfecția suprafețelor de lucru,
echipamentul de protecție personală, precum și cutii
incineratoare pentru deșeurile medicale rezultate din activitatea
de vaccinare.

ANEXA Nr. 2

FORMULARUL

de accept pe bază de consimțământ informat în cadrul campaniei de vaccinare cu vaccin gripal cu tulpină pandemică
a copiilor cuprinși în grupa de vârstă 6—15 ani
Subsemnatul ........................................
(numele și prenumele părintelui/tutorelui care completează formularul)

Domiciliul: .............................................................
CNP: .............................................................
 Sunt de acord cu vaccinarea cu vaccinul antigripal „Cantgrip” a copilului meu*.
 Nu sunt de acord cu vaccinarea cu vaccinul antigripal „Cantgrip” a copilului meu*.
Nume: ............................................................
Prenume: ...........................................................
Data nașterii: ..............................................................
CNP: .............................................................
Elev la școala ..........................................................
din localitatea ,.........................................................
clasa ........................................................
Data

Semnătura părintelui/tutorelui:

.............................................

.............................................

* Se va marca căsuța corespunzătoare.
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivați
În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere art. 6 alin. (4) din Ordinul președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea condițiilor și declararea contribuabililor inactivi, cu modificările și completările
ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Lista contribuabililor reactivați, prevăzută
în anexă.
Art. 2. — Lista contribuabililor reactivați va fi afișată de
Direcția generală de tehnologia informației pe pagina de internet
a Ministerului Finanțelor Publice — portalul Agenției Naționale
de Administrare Fiscală, www.mfinante.ro, la secțiunea
„Informații contribuabili”.

Art. 3. — Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. — Direcția generală coordonare inspecție fiscală și
Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar
București, 15 martie 2010.
Nr. 1.589.

ANEXĂ

L I S TA

contribuabililor reactivați
Nr.
crt.

Codul unic
de înregistrare

Denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal

Organul fiscal care a întocmit dosarul
de reactivare

SAURO COM — S.R.L.

Județul Bacău, municipiul Bacău,
str. Milcov nr. 12, bl.12, sc. B,
et. P, ap. 2

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Bacău

Județul Bacău
1

11480990

Județul Brașov
2

17469517

BUBUCOM — S.R.L.

3

5686172

GASTIL-COM — S.R.L.

Județul Brașov, municipiul Brașov,
str. Poiana lui Stechil nr. 10, bl.1,
et. 4, ap. 406
Județul Brașov, municipiul Brașov,
Bd. 15 Noiembrie nr. 13, ap. 3

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Brașov
Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Brașov

Județul Brăila
4

5611110

ALTISSIMA COM — S.R.L.

Județul Brăila, satul Scorțaru Vechi,
comuna Tudor Vladimirescu,
str. Scorțaru Vechi nr. 102

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Brăila

5

18926013

COMPACT GRUP
LOGISTICS — S.R.L.

Județul Brăila, municipiul Brăila,
Str. Grădinii Publice nr. 6, et. 2

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Brăila

6

14964057

DACIANA COM — S.R.L.

7

18090545

DRUMUL BERII — S.R.L.

8

10067148

IANULA COM — S.R.L.

Județul Brăila, municipiul Brăila,
Str. Albinei nr.35, bl. A3, sc. 1,
et. 4, ap. 19
Județul Brăila, municipiul Brăila,
Str. Plantelor nr. 40
Județul Brăila, municipiul Brăila,
str. Gheorghe Șincai nr.12 bis

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Brăila
Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Brăila
Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Brăila

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 190/25.III.2010
Nr.
crt.

Codul unic
de înregistrare
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Denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal

Organul fiscal care a întocmit dosarul
de reactivare

FAVORIT IMOBILIARE —
S.R.L.

Județul Buzău, municipiul Buzău,
Bd. Unirii, bl. 138, ap. 9

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Buzău

WASH FAST — S.R.L.

Județul Călărași, municipiul Călărași,
str. Rahova nr. 177

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Călărași

MEDIATOR GROUP — S.R.L.

Județul Constanța, satul Viile,
comuna Ion Corvin, str. Viile nr. 8

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Constanța

GAMIR — S.R.L.

Județul Dolj, municipiul Craiova,
Str. Vintului nr. 9, bl. T6, sc. 1,
ap. 18

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Dolj

Județul Buzău
9

16931234

Județul Călărași
10

18696550

Județul Constanța
11

16923134

Județul Dolj
12

17916968

Județul Galați
13

5474200

HONSU — S.R.L.

Județul Galați, municipiul Galați,
Str. Regiment 11 Siret nr.12, bl. C14,
sc. 3, ap. 41

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Galați
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1650680

IVAL B.C. — S.R.L.

Județul Galați, municipiul Galați,
Str. Română nr. 3, bl. D3A, ap. 26

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Galați

15

18791137

MARICARMEN — S.R.L.

Județul Galați, municipiul Galați,
Str. Cosminului nr. 2, bl. A11, ap. 56

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Galați

16

5386140

MIT PREST COM — S.R.L.

Județul Galați, municipiul Galați,
str. Saturn nr. 10, bl. B2, ap. 43

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Galați

17

16721445

ODIRIANI — S.R.L.

Județul Galați, municipiul Galați,
Str. 24 Ianuarie nr. 28

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Galați

18

6013620

Județul Galați, municipiul Galați,
ROBOTRON IMPEX — S.R.L. str. Armata Poporului nr. 18, bl. LC6,
ap. 47

Direcția Generală A Finanțelor
Publice a Județului Galați

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
NR. 4

Județul Gorj, municipiul Târgu Jiu,
aleea Smârdan, bl. 1, sc. 1

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Gorj

Județul Gorj
19

4666185

Județul Harghita
20

16163225

AGRONESSA — S.R.L.

Județul Harghita, satul Ciumani,
comuna Ciumani, str. Ciumani
nr. 1248

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Harghita

21

15936462

BOGA TRANS 79 — S.R.L.

Județul Harghita, orașul Bălan,
Str. Izvoarelor nr. 1, camera 2

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Harghita

22

17355857

CONSULT-MANAGEMENT —
S.R.L.

Județul Harghita, satul Ditrău,
comuna Ditrău, str. Puskás Tivadar
nr. 102

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Harghita

23

6682098

HUNOR — S.R.L.

Județul Harghita, municipiul
Gheorgheni, Str. Agricultorilor nr. 11

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Harghita

24

21635227

MADERA TRANS — S.R.L.

Județul Harghita, satul Sândominic,
comuna Sândominic, str. Sândominic
FN, corp C4

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Harghita

25

17482990

SIDITENC — S.R.L.

Județul Harghita, orașul Bălan,
Str. 1 Decembrie bl. 24, sc. 1, ap. 5

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Harghita
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Codul unic
de înregistrare

Denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal

Organul fiscal care a întocmit dosarul
de reactivare

AVRAMITA & SON
SOCIETATE ÎN NUME
COLECTIV

Județul Ialomița, satul Valea
Măcrișului, comuna Valea Măcrișului,
Str. Măcrișului

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Ialomița

CONGREX. NET — S.R.L.

Județul Iași, municipiul Iași,
str. Anastasie Panu nr. 40,
bl. A. Panu 1A, et. 3, ap. 7

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Iași

NIC TONI
CONSTRUCT — S.R.L.

Județul Sălaj, municipiul Zalău,
Str. Merilor nr. 58

Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Sălaj

Municipiul București, sectorul 6,
str. Cernișoara nr. 29—39, bl. 61,
sc. B, et. 1, ap. 46

Administrația Finanțelor Publice
a Sectorului 6

Județul Ialomița
26

2088689

Județul Iași
27

15628640

Județul Sălaj
28

18942760

Municipiul București
29

15009490 EUROMATT INVEST — S.R.L.
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